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 اصـــــوى الخـــــوم القاًـــبلد

 شــهــــائــــــــــــذ أكاديوية سجــــــــــــــــالت

 االسن م االسن م

 يشاد ادًذ عثذِ لائذ 1 يشاد صالح انذٌٍ يُصٕس عالو فاسع 1
 يذًذ عثذانمادس ادًذ ادًذ انصثشي 2 يعار عثذِ ععٍذ ادًذ 2
 يذًذ عهً عثذانمادس انصٕفً 3 يطٓش عهً عثذانمادس ادًذ انششاعً 3
 يٍُش لاعى ادًذ عثذاهلل 4 يُصٕس عثذاهلل يذًذ يذًذ اتْٕادي 4
 يٍُش يٍٕٓب غانة لاعى انعضب 5 يذًذ عغكش عغكش انصشًًٌ 5
 يذًذ ٌذٍى شًغاٌ يذفٕظ 6 َشٕاٌ اتٕ انغٍج عهً لاٌذ انٕصاتً 6
 َجٍة عثذانشدًٍ اتشاٍْى سدياٌ 7 ٌٕعف يٍٕٓب صانخ 7
 َثٍم عثذِ عهً ادًذ 8 عثذاهلل دًٕد عهً عثذاهلل 8
 ٌذٍى يذًذ يٍٕٓب ععٍذ انثشًٌٓ 9 عثذاهلل يذًذ غانة َاشش انٍْٕثً 9

 ٌاعش يذًذ ادًذ ععٍذ 11 عثذانشدًٍ يذًذ عهً انمذًًٌ 11
 عادل ادًذ يذًذ غانة انذًذاًَ 11 خانذ عثذانًهكعثذانجهٍم عهً  11
 عادل ادًذ يذغٍ عهً انمذطاًَ 12 عثذانعضٌض ْضاع عثذانغًُ 12
 عثذانعضٌض ادًذ عهً عالو 13 عثذِ عهً يذًذ دغٍ فذأي 13
 عثذانشدًٍ عهً يذًذ شًغاٌ 14 عًاس يذًذ ْاشى انُٓاسي 14
 عثذاهلل يغعذ ادًذ عًه 15 عثذانجهٍم عهً عثذانجهٍم يذًذ 15
 يذًذ عثذانشؤٔف عثذانشدًٍ انٍٕعفً 16 عثذانغالو عشداٌ دتٕاٌ ععٍذ انذًٍشي 16
 كفاح دًٕدي دغٌٕ 17 عثذانفتاح يذًذ عهً ٌذٍى شجاع 17
 عثذانكشٌى لاعى عهً ععٍذ 18 عثذانًهك ادًذ دًٕد انًغعٕدي 18

 َاجًيجٍة صانخ عٍف  19 لائذ يذًذ يذًذ انًغعٕدي 19

 يصطفى يذًذ عثذاهلل يمثم 21 يٍُش عهً دًاد لائذ انصٍشفً 21

 يشٔاٌ ادًذ ادًذ دًٍذ انشٍثاًَ 21 يذًذيطٓش عهً يذًذ سٔضاٌ 21

 عًاح ععٍذ َعًاٌ عالو 22 يذًذ دًذٌٍ دًٕد دًذٌٍ 22

 صادق عثذانعضٌض يذًذ عثذِ 23 يشاد صانخ ايٍٍ انمادسي 23

 عثذانثاعط يذًذ عثذانعضٌض انجٍُذ 24 يذًذ عهً ادًذ انذًًٍ 24

 عثذانٓادي عثذانكشٌى عثذاهلل 25 عٍف ادًذ دغٍ يذًذ 25

 عثذانغالو عثذانشدًٍ عثذانٕاسث 26 شًظ انذٌٍ عهً َاجً شًظ انذٌٍ انضٌٍ 26

 عًش عثذانشصاق ععٍذ ْاشى انجثهً 27 صانخ عهطاٌ عٍف ادًذ انششعثً 27

 ٔضاح عثذانٕادذ عثذِ عٕض 28 انمًٍشيصالح طاْش ادًذ عثذاهلل  28

 ٔنٍذ ْضاع عثذاهلل عمالٌ 29 صذٌك اعًاعٍم يذًذ عًاس 29

 خانذ ععٍذ عثذِ لاعى 31 عثذانًهك ٌذٍى يذًذ عثذاهلل 31

 خانذ عثذاهلل عثذانكشٌى عثذاهلل 31 عثذانغًُ يذًذ عثذِ عٍف 31

 عايً ادًذ يٓذي انزٌة 32 ٍْاو ٌذٍى دغٍ ٌذٍى فاٌع 32

 ادًذ يذًذ يٍٕٓب عثذِ 33 ٍْٔة عهً عخًاٌ صانخ 33

 عثذانشلٍة فشداٌ َاصش َصش 34 ٌاعٍٍ دأد عثذانعضٌض ياَع 34

 عثذانذهٍى ادًذ ٌذٍى انعكاو 35 ٌاعش دًٍذ عهً عٍف انصٍٓثً 35

 عثذاهلل عثذاهلل دغاٌ عثذاهلل 36 تشٍش يذًذ عانى عثذِ انذذاد 36

 عثذانشدًٍ عثذانغًُ يذًذ انشًٍشي 37 عثذانشدٍى عثذانعضٌضجالل عثذانجهٍم  37

 عذَاٌ عهً يذًذ عهً 38 دفصة عثذانٓادي عثذِ يكشد 38

 فؤاد لائذ عثذِ عٍف انششعثً 39 خانذ عهً ادًذ لذطاٌ انششعثً 39

 فٓذ دغٍ يٍٕٓب ادًذ 41 ري ٌضٌ عثذانذًٍذ عهً ادًذ 41

   سلٍة لائذ ادًذ انٕجٍّ 41

   عهً َاجً ععٍذ سيضي 42

   فاتٍ يذًذ عهطاٌ انشذادي 43

   فٓذ عثذاهلل ادًذ عثذانشب انٕجٍّ 44

   عهً يذًذ َاصش انعٕفً 45

   عذَاٌ عثذانكشٌى ادًذ يذغٍ انغفاسي 46

   فٓذ عثذِ يذًذ عهً لاٌذ 47

   اتشاٍْى انغٍذ اعًاعٍم يذًذ 48

   ادًذ يذًذ عهً ٌٕعف 49

   ادًذ غانةايٍٍ داجة  51

   ادًذ عهً دتٕاٌ غانة 51

   اعًاعٍم ادًذ عًش انصشيً 52

   تشْاٌ عثذِ ادًذ ُْذي 53
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 امــــــعالدبلـــوم القاًـــــوى 

 شــهــــائــــــــــــذ أكاديوية سجــــــــــــــــالت
 االسن م االسن م

 اعًاعٍمٌَٕظ عهً  1 يعًش عثذ انشدًٍ ععٍذ عثذانهًٓذًذ 1
 تشٍش يذغٍ ععٍذ تٍ ععٍذ 2 عثذانفتاح دغٍ عثذانجهٍم انشًٍشي 2
 جًٍم دًٍذ عثذاهلل انضتٍشي 3 يذًذ عثذاهلل عهً يذًذ عثذِ 3
 داصو ععٍذ عهً اَعى 4 َجٍة عثذاهلل ععٍذ انصهٕي 4
 دغٍ يذًذ عًش يكٍثش 5 عثذانٓادي عثذانكشٌى عثذاهلل 5
 يذًذ ادًذ عثذانعضٌض دًٕد 6 فٓذ فضم دغٍٍ انذغًُ 6
 سفٍك يذغٍ غانة ععٍذ 7 يذًذ ٌذٍى لائذ انعشأي 7
 سشٍذ عثذانهطٍف غانة يذًذ 8 يصطفى ادًذ ادًذ طّ 8
 صالح انذٌٍ عثذانجهٍم ععٍذ 9 عثذانًهك دغٍٍ عثذاهلل انعًشي 9

 صادق يمثم ادًذ يذًذ 11 عثذانغًُ غانة حاتت يذًذ صالح 11
 عهً ٌذٍى يذًذ انغشتاًَ 11 ْادي اتٕ فاسععثذانغالو ْضاع  11
 عثذانًُعى صانخ دغٍ عثٍاٌ 12 عايش عثذ انمٕي يذًذ َاجً عايش 12
 عًاس عثذِ لاعى انجالل 13 عثذاهلل سعاو لائذ صذاو 13
 عثذانمذٔط يذًذ عثذاالنّ يذغٍ 14 عثذاهلل يغعذ ادًذ عهً 14
 عثذانعضٌض عثذانٕنً عهً 15 عثذانشلٍة ادًذ عهً ادًذ انذشاصي 15
 فاتٍ يذًذ عهطاٌ انشذادي 16 عثذانغالو عثذانشدًٍ عثذانٕاسث انٓاشًً 16
 يعٍٍ عهطاٌ َصش عٍف انعثٍذي 17 صثٕدّ عهً عهً االَغً 17
 لٍظ ادًذ صانخ َاجً 18 دغٍٍ اعًاعٍم يغعٕد طانة 18

 فاٌض عثذانٕنً عهً انًٕشكً 19 دضاو يذًذ ادًذ انذخٍهً 19

 فٕاص ادًذ لائذ انًخالفً 21 ادًذ يذًٕد عثذانذًٍذ يذًٕد 21

 عثذانخانك يُصٕس يذًذ 21 انعضي عهً ادًذ عثذاهلل 21

 ْشاو عثذاهلل لاعى ادًذ 22 ادًذ عثذاهلل دغٍ يذًذ 22

 َثٓاٌ عثذانشلٍة ادًذ انُثٓاًَ 23  

 يذًذ عهً عثذاهلل انعششً 24  

 يصطفى عثاط عثذِ ادًذ 25  

 يختاس عثذاالنّ عثذانجثاس 26  

 ْالل يذًذ ادًذ ععٍذ انثًَٕ 27  

 ٔنٍذ يذًذ عثذانجثاس انشيًٍّ 28  

 ٔاحك عثذانمادس غانة 29  

 ٔنٍذ عثذانًاجذ عثذِ انذاد 31  

 عاسف عثذاهلل ادًذ َعًاٌ 31  

 ٌذٍى يذًذ لائذ انعُغً 32  

 ٌٕعف طاْش دغٍٍ عثذاهلل 33  

 عثذاهلليذًذ َعًاٌ  34  
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 نـــــقاًوى التحكيدبلوم 

 شــهــــائــــــــــــذ أكاديوية سجــــــــــــــــالت
 االسن م االسن م

 عاو دغٍ يٍٕٓب انشدثً 1 فؤاد لائذ عثذِ عٍف انششاعثً 1

 عاسف ععٍذ َصش خانذ 2 فٓذ دغٍ يٍٕٓب ادًذ 2

   فٍصم عثذاهلل صانخ عمالٌ 3

   صانخ َاجًلٍظ ادًذ  4

   كفاح دًٕدي دغٌٕ 5

   يذًذ عثذانشؤٔف عثذانشدًٍ انٍٕعفً 6

   يذًذ عثذانمادس ادًذ ادًذ 7

   يصطفى يذًذ عثذاهلل يمثم 8

   َجٍة عثذانشدًٍ اتشاٍْى سدياٌ 9

   َثٍم عثذِ عهً ادًذ 11

   َثٓاٌ عثذانشلٍة ادًذ َثٓاٌ 11

   ٔاحك عثذانمادس ادًذ ادًذ 12

   ادًذ يذًذ يٍٕٓب عثذِ 13

   جًٍم دًٍذ عثذاهلل 14

   داصو ععٍذ انجثشي 15

   دغٍ يذًذ عًش يكٍثش 16

   خانذ عثذاهلل عثذانكشٌى عثذاهلل 17

   سشٍذ عثذانهطٍف غانة غانة يذًذ 18

   سفٍك ا نعضي يذًذ َائف 19

   عًٍش عهً عثذِ يذًذ 21

   عًاح ععٍذ َعًاٌ عالو 21

   دغٍ يٍٕٓب انشدثً عاو 22

   صادق يمثم ادًذ اتٕ فاسع 23

   صادق عثذانعضٌض يذًذ عثذِ 24

   صالح انذٌٍ عثذانجهٍم ععٍذ 25

   عهً ٌذٍى يذًذ انغشتاًَ 26

   عثذانهطٍف عثذستّ ادًذ انًصشي 27

   عاسف عثذاهلل ادًذ َعًاٌ 28

   عثذاهلل عثذاهلل دغاٌ عثذاهلل 29

   َصش خانذعاسف ععٍذ  31

   عثذانثاعط يذًذ عثذانعضٌض انجٍُذ 31

   عذَاٌ عهً يذًذ عهً 32

   عًش عثذانشصاق ععٍذ ْاشى انجثهً 33

   عثذانشدًٍ عثذانغًُ يذًذ انشًٍشي 34

   عثذانًُعى صانخ دغٍ عٍثاٌ 35
 

 دبلوم القاًوى الفقـــه االسالهــــي

 شــهــــائــــــــــــذ أكاديوية سجــــــــــــــــالت 
 االسن م االسن م

 عهً عثذانٕادذ عثذانشدًٍ 1 عايً ادًذ يٓذي انزٌة 1

   عثذانشدًٍ يذًذ عثذانغتاس لائذ 2

   عثذانهطٍف عثذانغالو غانة فشداٌ 3

   عادل ادًذ يذًذ غانة انذًذاًَ 4

   عثذانذكٍى عثذاالنّ يذغٍ يذًذ 5

   انعضبيٍُش يٍٕٓب غانة لاعى  6

   عهً عثذانٕادذ عهً عثذانشدًٍ 7

   يشاد ادًذ عثذِ لائذ 8

   يذًذ دًٕد عهً لاٌذ 9

   ٌذٍى يذًذ يٍٕٓب ععٍذ انثشًٌٓ 11


