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  105الفيل    سورةأذكار من    -12.6
  

 ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ ◌ٖ22 
  

  106قريش    سورةأذكار من    -13.6
  

 ◌ۡ ◌ۡ ◌ٰٱ ◌ۡ ◌ۡ3 ٱ ٓ◌ ◌ۡ ◌ٖ

 ◌ۡ ◌ۡ ◌ۭ434 
  

  107الماعون    سورةأذكار من    -14.6
 

 

 ◌ۡٱٱ1 ◌ٰٱٱ ◌ۡ2

 ◌ٰٱ ◌ۡ ◌ۡ313 
 

  108الكوثر  سورةأذكار من    -15.6
  

 ٓ◌ ◌ۡ ◌ۡ ◌ٰٱ ◌ۡ ◌ۡ11 
  

  2022 - 25اإلصدار  : "انـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  39



  : من الشرح إلى الناس)15(الجزء  أذكــــــــــــــار قرآنيـــــــــــــــــة  
  

   109الكافرون  سورةأذكار من   -16.6
  

 ◌ۡ ٓ◌◌ٰٱ ◌ۡ ◌ٰ1  ٓ◌ ◌ۡ ◌ۡ2

12 
 

 

 

 ٓ◌ ◌ۡ ◌ٰ ٓ◌ ◌ۡ3 ٓ◌ ◌۠ ◌ٞ ◌ۡ4 ٓ◌

 ◌ۡ ◌ٰ ٓ◌ ◌ۡ5  ◌ۡ ◌ۡ6
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  110النصر    سورةأذكار من    -17.6
  

 ◌ۡ ◌ۡٱ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۚۥ ◌ۢ33 
 

  111المسد    سورةأذكار من    -18.6
  

 ◌ۡ ◌ٰ ◌ٗ ◌ٖ33 
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  112اإلخالص    سورةأذكار من    -19.6
  

 ◌ۡٱ 1 ٱٱ2  ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ3  ◌ۡ

ۥ ◌ۢ414 
 

  113الفـلق   سورةأذكار من    -20.6
  

 ◌ۡٱ ◌ۡ1212 
 

  

33 
  

  

ٱ ◌ٰ ◌ٰٱ ◌ۡ44 
 

  

55 
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  114الناس    سورةمن    أذكار  -21.6
 

 

 ◌ۡٱ1ٱ2 ◌ٰٱ3ٱ ◌ۡ ◌ۡ

 ◌ۡ4ٱ ٱ ◌ۡٱ5  ٱ ◌ۡٱ6
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  2022 صيف  -والعشرون   الخامس اإلصدار
 يـــةربّ علـــوم النفسيـــة العمؤسســـة ال
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