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ُّمّذعح ٚاّذذاد اٌجٍّغ إٌى  اٌشّب  ُِ أجّغ ٚثثاِخ وٕائِظ اهلل اٌ ألجً عالَ اٌؼاٌ

.ٔطٍة

إٌى 

 . اٌشّب ٔطٍة

ًٍ صاٌٍخ  ًِ ػّ ًِ ِؤاصسذُٙ فً و ًِ دّىإِا ِٚغاػذٌُٙ ٚجٕٛدُ٘ ٚألج  ألج

 .  اٌى اٌشّب ٔطٍة

ًّ ِذٌٕح ٚلشٌح ٚاٌّؤٍِٕٓ اٌغاوٍٕٓ فٍٙا  اٌى اٌشّب  ألجً ٘زٖ اٌثٍذج ٚو

 .ٔطٍة

 ألجً اػرذاي األٌ٘ٛح ٚٚفشج غالي األسض ٚأصِٕح عالٍِّح اٌى اٌشّب 

 . ٔطٍة

ّٛ ٚاٌّشضى ٚاٌّرؼثٍٓ ٚاٌّغثٍٍّٓ،  ًِ اٌّغافشٌٓ فً اٌثذش ٚاٌَثِش ٚاٌج ألج

 .ٚألجً خالصُٙ اٌى اٌشّب ٔطٍة

ًّ ضٍٍك ٚغضٍة ٚخطٍش ٚشّذٍج إٌى اٌشّب ٔطٍة . ألجً ٔجاذٕا ِٓ و

 . أػُضذٔا ٚخٍّصٕا ٚاسدّٕا ٚادفظٕا ٌا اهلل تٕؼّره

ٌٕزوش عٍّذذٕا اٌىاٍِح اٌمذاعح اٌطا٘شج، اٌفائمح اٌثشواخ اٌّجٍذج، ٚاٌذج االٌٗ 

ٌٕٚٛدع اٌّغٍخ اإلٌٗ رٚاذٕا . اٌذائّح اٌثرٌٍّٛح ِشٌُ، ٚجٍّغ اٌمّذٌغٍٓ

 .ٚتؼضٕا تؼًضا ٚدٍاذٕا وٍّٙا

  لَك يا رّب:اٌجّاػح
أٌّٙا اٌشّب إٌٕٙا، اٌزي ال ذّّثً ػّضذٗ، ٚال ٌذسن ِجذٖ، ٚال ذماط سدّرٗ،   :اٌىا٘ٓ 

أَٔد أٌّٙا اٌغٍّذ، اَّطٍغ ترذَّٕٕه ػٍٍٕا ٚػٍى ٘زا اٌثٍد . ٚال ٌفً ٚصٌف تّذّثرٗ ٌٍثشش
ََّه ػٍٍٕا ٚػٍى اٌّصٍٍّٓ ِؼٕا ًُ ِجٍذ . اٌّمّذط، ٚاجؼً ِشاد  ألّٔٗ ٌه ٌٕثغً و

ًَ آٚاْ ٚإٌى دِ٘ش  ٍَ ٚعجٛد،  أٌّٙا اَب ٚاالتٓ ٚاٌّشٚح اٌمذط ،اَْ ُٚو ٚإوشا

 .اٌّذا٘شٌٓ

 (2)بشفاعة والذة االله  يا ُمخّلص خّلصىا . آميه: اٌجّاػح

اآلن وكَّل آوان والى دهر . المجُذ لآلب واالبه والروح القذس 

 الذاهريه، آميه
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: اٌجّاػح

 

ّٚاًل اٌذثَش اٌشِٚأً  :اٌىا٘ٓ  اٌثاتا تٕذٌىرٛط اٌطٛتاّٚي ٚتطشٌشوٕا + أروش ٌا سّب أ

ُْ ػٍى وٕائِغَه + غشٌغٛسٌٛط اٌّغثٛط ٚسئٍَظ وِٕٙرٕا +  ٌٛعف اٌّّٛلش، ٚأٔؼ

 ٍَ ٍَ أصّذاء ِىّشٍِٓ ِؼاَفٍٓ ِذٌذي األٌّاَ ِفّصٍٍٓ تادىا اٌّمّذعح أْ ٌىٛٔٛا فً عال

 .وٍَّح دّمَه

 . قّذسهم في خذمتهم وادفظ جميَع المؤمىيه:اٌجّاػح
ًّ وشاِح  ٚأػطٕا أْ ّّٔجَذ :اٌىا٘ٓ  ٍُ ٚادٍذ ٚلٍٍة ٚادٍذ إعَّه اٌجذٌَش تى ٚٔغّثَخ تف

َُ اٌجالي أٌٙا اَب  ٍْ ٚاٌى + ٚاٌؼظٍ ًّ آٚا ُٓ ٚاٌّشُٚح اٌمذط اَْ ٚو ٚاالت

 .د٘ش اٌّذا٘شٌٓ
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ّْ إٌٙا اٌّذّة اٌثشش:  اٌىا٘ٓ  دّرى أ

 

 اٌجّاػح
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 بصلىات آباءوا القّذيسيه ، أّيها الرّب يسىع المسيخ إلهىا إردمىا :اٌجّاػح

 .آميه. وخّلصىا 
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 ذمَذُِد الدرفاي ذجذٌذ ٚػٛد ِؼّٛدٌّرً

 ِغ سفالً ٚسفٍماذً

 ذذد شؼاس 

 

  فً وٍٕغح سػٍّرً  

 اٌمّذٌظ جاٚسجٍٛط  

 ٌٍشَٚ اٌىاثٌٍٛه

  فً صٚق ِىاًٌ

  اٌغاػح اٌشاتؼح تؼذ اٌظٙش ِٓ ٔٙاس اٌغثد

 2008 أٌاس 10 اٌٛالغ فً 
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 إعــــّــــً    السا أٌّٛب 
 2/2/1999ٌُِٚــذُخ فـً    
 إعُ ٚاٌـذي   ٍِٕش 
 إعُ ٚاٌذذً   سٚص 
 ِـذسعــرً   سا٘ثاخ اٌّذّثح 
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
  210051/09سلُ ٘اذفً    

 

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أوْٛ ٌَه شا٘ذًج تٛاعطح عٍٛوً ٚغّش ٔؼّرَه
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 إعــــّــــً    دثٍة ترٕجأً
 9/9/1999ٌُِٚــذُخ فـً   

 إعُ ٚاٌـذي   عٍٍُ
 إعُ ٚاٌذذً   سأٍا

 ِـذسعــرً   ِاس ٍِخائًٍ
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ

 214240/09سلُ ٘اذفً   

 

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أوْٛ سعٛي عالَ ِٚذّثح تٕؼّره
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 إعــــّــــً   ٍِشاي اٌثٍطاس 
 2/12/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   سئٍف 
 إعُ ٚاٌذذً   ِاسٌّا 
 ِـذسعــرً   عٍّذج اٌٌٍٛضج 
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 758088/03سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أوْٛ أؼىاعًا ٌٕٛسن اٌغاّطغ ػٍى اٌؼاٌُ



27 

 

 إعــــّــــً   وشٌغرٍاْ ذاتد 
 19/1/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   ِطأٍٛط 
 إعُ ٚاٌذذً   عؼاد 
 ِـذسعــرً   سا٘ثاخ اٌّذّثح 
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 213130/09سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ ٌىْٛ لٍثً أتٍضًا واٌثٛب اٌزي أٌثغٗ 
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 إعــــّــــً   ٌٍغًٍ اٌذذاد 
 10/7/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   عاًِ 
 إعُ ٚاٌذذً   جٛسجٍد 
 ِـذسعــرً   سا٘ثاخ اٌّذّثح 
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 213231/09سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أوْٛ سعٌٛح ِذّثح ٌٍٕاط أجّؼٍٓ
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 إعــــّــــً   جٛ دشٌض 
 11/3/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   ػصاَ 
 إعُ ٚاٌذذً   ٔاذاًٌ 
 جٍٛٔٗ- ِـذسعــرً   اٌشعً  
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 210441/09سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أتمى ِٛاظثًا ػٍى اٌؼثادج ٚدّثً ٌّه 



30 

 

 إعــــّــــً   جٌٛا ِاسٌّا اٌخاصْ 
 20/9/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   جٛي 
 إعُ ٚاٌذذً   جٛعٍٍٓ 
 ِـذسعــرً   سا٘ثاخ اٌّذّثح 
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 065388/03سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أوْٛ ذؼضٌح ٌٕفٛط اَخشٌٓ ٚأَُِٙ
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 إعــــّــــً   أٌثٍشذٛ خٛسي 
 12/5/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   دأً 
 إعُ ٚاٌذذً   ِاسي 
 ِـذسعــرً   عٍّذج اٌثشاسج  
 ألــطٓ فً   ػٍٓ اٌشٌذأٗ 
 594482/03سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أعٍش فً اٌطشٌك اٌصذٍخ ّطٍٍح دٍاذً
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 إعــــّــــً   ششتً اٌضسلا 
 9/4/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   جٛسج 
 إعُ ٚاٌذذً   ٌٍٍى 
 ِـذسعــرً   ٌٍغٍٗ دٚ فًٍ 
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 213474/09سلُ ٘اذفً    

ًّّ ِصاػة اٌذٍاج دّثًا ٌَه  أػذن ٌا ٌغٛع أْ أذذ
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 إٌٍٍاط عالِٗإعــــّــــً    
 15/9/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   فشٔغٛا 
 إعُ ٚاٌذذً   دالي 
 ػٍٕطٛسج -اٌمذٌظ ٌٛعف ِـذسعــرً          
 ألــطٓ فً         ػٍٓ اٌشٌذأٗ 
 230428/09سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أدفظ جٍّغ ذؼاٌٍّه دّثًا تَه
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 إعــــّــــً   ٌٍٓ عًٍّٛٔ 
 7/1/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   فٍٍٍة 
 إعُ ٚاٌذذً   ٔاٌٍح 
 ػٍٕطٛسج -اٌمذٌظ ٌٛعف ِـذسعــرً    
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 213329/09سلُ ٘اذفً    

ّٛج سٚده اٌمّذٚط  أػذن ٌا ٌغٛع أْ ٌىْٛ عٍٛوً ِغرمًٍّا تم
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 إعــــّــــً   جٍّغً عٍمًٍ 
 25/2/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   اٌٍاط 
 إعُ ٚاٌذذً   ٌٛدي 
 ِـذسعــرً   سا٘ثاخ اٌّذّثح 
 ألــطٓ فً   ػٍٓ اٌشٌذأٗ 
 100048/03سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أجؼً إٌاط ذذّثه وّا أٔا أدّثه
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 إعــــّــــً   ٌٍا ػٛدٖ 
 24/1/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   سٚجٍٗ 
 إعُ ٚاٌذذً   ٘ادٌٗ 
 ػٍٕطٛسج -اٌمذٌظ ٌٛعف ِـذسعــرً          
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 210566/09سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ ال أوْٛ شا٘ذًج ٌٍظالَ تً ٌٕٛسن اٌغاّطغ 
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 إعــــّــــً   ٔٛس ٌطفً 
 8/6/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   أٔذسٖ 
 إعُ ٚاٌذذً   دًٌٚ 
 ِـذسعــرً   سا٘ثاخ اٌٛسدٌّح 
 ألــطٓ فً   صٚق ِصثخ 
 220228/09سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أوشص ته فً اٌؼاٌُ أٔه إٌٛس اٌذمٍمً
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 إعــــّــــً   فاٌٍّغا ِطش 
 7/6/1998ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   ٍِشاي 
 إعُ ٚاٌذذً   ٔٙاد 
 ِـذسعــرً   جّٕح األّطفاي 
 ألــطٓ فً   اٌصفشا 
 850740/09سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أوْٛ شؼًٍح ذضًء اٌطشٌك اٌّؤدي إٌٍه
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 إعــــّــــً   دجٍّغً ِطش 
 17/12/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   ٍِشاي 
 إعُ ٚاٌذذً   ٔٙاد 
 ِـذسعــرً   جّٕح األّطفاي 
 ألــطٓ فً   اٌصفشا 
 850740/09سلُ ٘اذفً    

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أوْٛ ٚفٍّح ألًٍ٘ دثًا تَه
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 إعــــّــــً   وشٌغراي ِؼاصشي 
 19/10/2000ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   ستٍغ 
 إعُ ٚاٌذذً   جٌٍٛا 
 ِـذسعــرً   اٌؼائٍح اٌّمّذعح 
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 349312/03سلُ ٘اذفً    

ًّ دّاٌره  أػذن ٌا ٌغٛع أْ أعٍش ٚفك ذؼاٌٍّه ٚتظ
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 إعــــّــــً   سٌّْٛ ٔصش 
 25/7/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   عاِش 
 إعُ ٚاٌذذً   عٛصي 
 ػٍٕطٛسج -اٌمذٌظ ٌٛعف ِـذسعــرً          
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 225357/09سلُ ٘اذفً    

 

 أػذن ٌا ٌغٛع أْ أوْٛ لٌّٛا ٚشجاػًا ّطٍٍح دٍاذً ألشٙذ ٌَه
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 إعــــّــــً   ذٍا ٚاوٍُ 
 2/11/1999ٌُِٚـــذُخ فً    
 إعُ ٚاٌـذي   دّغاْ 
 إعُ ٚاٌذذً   ٔٙى 
 ِـذسعــرً   اٌؼائٍح اٌّمّذعح 
 ألــطٓ فً   صٚق ِىاًٌ 
 212481/09سلُ ٘اذفً    

 

ّٛج ٔؼّره  أػذن ٌا ٌغٛع أْ ال أترؼذ ػٕه ِذج دٍاذً تم
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