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خٛـذ خذًايًراسيًراسخٛـذ خذًااتإَب فرسٗ شٕلٗ عٕض10001   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلاترظاو يسًذ ْالل يسًذ10002   يًراسخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذيًراسيمثـٕلأزًذ يدذٖ كًال يسًذ10003   كًٛٛاء عضٕٚح خٛـذ 

(2)
يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ يمثـٕل

خٛـذخٛـذيًراسخٛـذأزًذ يُصٕر انظٛذ ريضا10004ٌ   يًراسيًراسخٛـذخٛـذ خذًا  خٛـذ 

يمثـٕلخٛـذخٛـذضعٛـفازًض إتزاْٛى أزًذ عثذانززٛى10005   اطض تُاء خٛـذ 

انًُاْح
ضعٛـف

 خذًا

خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ 

ضعٛـف أرٖٔ ٚاطز يسًٕد سك10006ٗ  

خذًا

يمثـٕلخٛـذيًراس يًراسيمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  ضعٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذيًراسيًراسإطزاء أزًذ أتٕ انفضم أزًذ10007   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

يًراسخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلإطزاء رفعد أزًذ يسًذ10008   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسضعٛـفإطزاء فؤاد يسًٕد أزًذ10009   يًراسخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

أطًاء أزًذ عثذ انهطٛف 10010  

يٕطٗ
خٛـذيًراسيًراسيمثـٕل خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

أطًاء أطعذ عثذ انززًٍ 10011  

انثذر٘
خٛـذيًراسيًراسخٛـذ يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذيًراسيًراسيًراسأطًاء انظٛذ خهف اهلل يسًذ10012   يًراسيًراسغائة تعذرخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذيًراسيًراسخٛـذ خذًاأطًاء صثزٖ يسًذ َٕٚض10013   يًراسخٛـذ خذًايًراسخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسضعٛـفأطًاء عادل زظاٍَٛ يرٕن10014ٗ   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 
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أطًاء عثذ انززٛى أزًذ عثذ 10015  

انالِ
خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذ يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

أطًاء يسًذ صفٕخ عثذ 10016  

انكزٚى يثزٔن
خٛـذيًراسيًراسخٛـذ خذًا يًراسخٛـذخٛـذخٛـذ خذًا  خٛـذ خذًا 

ضعٛـف أطًاء يسًذ َٕذ عاتذ10017ٍٚ  

خذًا

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراس يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذأطًاء َاخر انظًاٌ انظٛذ10018   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذأطًاء َشأخ خاتز عثاص10019   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

اشزلد عثذ اهلل ٚاطز زهًٗ 10020  

عثًاٌ
ضعٛـف 

خذًا

خٛـذخٛـذ خذًايًراس كًٛٛاء عضٕٚح خٛـذ 

(2)
يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ يمثـٕل

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذآالء عشخ عهٗ يسًذ10021   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ خذًا 

خٛـذ خذًايًراسيًراسيًراسآالء عصًد زظٍ عطاٚا10022   يًراسيًراسيًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

انشًٛاء صثزٖ انًغزتٗ عثذ 10023  

انززٛى
يًراسخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

إنٓاو يسزٔص عثذ انعشٚش 10024  

يسًذ
خٛـذ خذًايًراسيًراسخٛـذ خذًا يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذ خذًايًراسيًراسيًراسإنٓاو يسًذ زايذ يسًذ10025   يًراسيًراسيًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيًراسانٍٛ ٕٚطف إتزاْٛى عه10026ٗ   يًراسخٛـذ خذًايًراسخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاأياَٗ عطاهلل زُا تال ي10027ٌٕ   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسضعٛـفأيم زظٍ عثذ انفراذ يسًذ10028   يًراسخٛـذيًراسخٛـذ خذًا  يمثـٕل 
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خٛـذ خذًايًراسيًراسخٛـذ خذًاأيم سٍٚ انعاتذٍٚ زظٍٛ عه10029ٗ   خٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذيًراسيًراسخٛـذ خذًاأيم يسًٕد يسًذ يسًٕد10030   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًايًراسيًراسيًراسأيُّٛ انظٛذ ْاشى أزًذ10031   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذأيُّٛ طهعد خهٛفّ عه10032ٗ   يًراسخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسضعٛـفايٛز عثذ انٓادٖ انظٛذ أزًذ10033   يًراسخٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

ضعٛـف أيٛزِ انظٛذ زظٍ عثذ انعشٚش10034  

خذًا

خٛـذخٛـذ خذًايًراس يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًايًراسيًراسخٛـذ خذًاأيٛزِ خهف يسًذ أزًذ10035   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاأيٛزِ صاتز إطًاعٛم يسًذ10036   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيًراسأيٛزِ فرسٗ يسًذ عًز10037   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاأيٛزِ يسًذ لثٛصٗ يسًٕد10038   يًراسيًراسيًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذأيٛزِ يسًذ يٓزاٌ يسًٕد10039   يًراسخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذأيًّٛ عش انذٍٚ يسًذ يسًٕد10040   يًراسخٛـذخٛـذ خذًايمثـٕل  خٛـذ 

خٛـذيًراسيًراسخٛـذ خذًاآٚاخ صالذ يُصٕر يشٚذ10041   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذاٚزُٚٗ انفَٕض فٛهٛة يعٕض10042   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 
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خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلإًٚاٌ يسًٕد خهف أزًذ10043   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسضعٛـفآّٚ انثذر٘ أزًذ إتزاْٛى10044   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلآّٚ أًٍٚ يسًذ انظًا10045ٌ   يًراسخٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

آّٚ عثذ انعشٚش يسًٕد عثذ 10046  

انُعٛى
يمثـٕلخٛـذ خذًايًراسضعٛـف يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذيًراسيًراسخٛـذ خذًاآّٚ يسظٍ ٕٚطف عثذ انسهٛى10047   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيًراسآّٚ يخهٕف أزًذ عثذ10048ِ   يًراسيًراسيًراسخٛـذ  خٛـذ 

يًراسيًراسيًراسخٛـذ خذًاتخٛرّ أزًذ اتٕضٛف تخٛد10049   يًراسخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا  ضعٛـف 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلتذٔر خاتز طّ عثذ انكزٚى10050   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذيًراسيًراسيًراستٛرز تٓاء تشزٖ خُذ10051ٖ   يًراسيًراسخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذيًراسيًراسيمثـٕلخًال عثذ انُاصز أزًذ تذ10052ٖٔ   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذخٓاد خانذ فؤاد يصطف10053ٗ   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًايًراسيًراسخٛـذزظُاء رخة يسًذ خاد انزب10054   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

زظُاء عاطف ذٕفٛك عثذ 10055  

انمادر
خٛـذيًراسيًراسخٛـذ خذًا يًراسيًراسيًراسخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًادانٛا زًذٖ يسًذ عثذ انعال10056   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 
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خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذدعاء أزًذ أزًذ انظٛذ10057   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذدعاء خانذ عثذ انسك عثذ انال10058ِ   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذيًراسيًراسخٛـذدُٚا رٔياَٗ رشذٖ طعٛذ10059   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

يًراسيًراسيًراسيًراسدُٚار يُرصز عثذ اهلل يُصٕر10060   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذيًراسيًراسيمثـٕلراغة يصطفٗ انُساص أزًذ10061   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلرزاب خًعّ يسًذ أزًذ10062   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًايًراسيًراسخٛـذرزاب يسظٍ عهٗ عثذ انهطٛف10063   يًراسخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسضعٛـفرزًّ عهٗ ثاتد عثذ انُعٛى10064   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  خٛـذ 

يًراسخٛـذ خذًايًراسيًراسرٔخُٛا زهًٗ خزص خزخض10065   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيًراسرٚى خًال عثذ انعشٚش عه10066ٗ   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

يمثـٕلخٛـذ خذًايًراسخٛـذرٚى خانذ غاسٖ عثذ اهلل10067   يًراسيًراسخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلرٚٓاو انصادق انظٛذ انصادق10068   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًارٚٓاو عثًاٌ رشاد عثًا10069ٌ   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًايًراسيًراسيًراسرٚٓاو يسًٕد يصطفٗ انظٛذ10070   يًراسيًراسيًراسخٛـذ خذًا  يمثـٕل 
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االخرًاعٗ
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األصٕل 

انفهظفٛح 

نهرزتٛح

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاطارِ انظٛذ يسزس عثذ انال10071ِ   يًراسخٛـذخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاطارِ عثذ انززٛى أزًذ يسًذ10072   يًراسيًراسخٛـذخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًايًراسيًراسيمثـٕلطارِ يسًذ انظٛذ عثذ انال10073ِ   يًراسيًراسيًراسخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلطارِ َاصز أيٍٛ ًْاو10074   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذطارِ ٚعمٕب عثذ انًالن يظعذ10075   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذطانٗ ريضاٌ فرسٗ انظٛذ10076   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاطهٕٖ يسًٕد ريضاٌ أزًذ10077   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًايًراسيًراسيمثـٕلطًاذ عاطف يسًٕد أتٕ انٕفا10078   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

طًز عثذ انززًٍ فٕاس 10079  

طٛذازًذ
خٛـذ خذًايًراسيًراسخٛـذ خذًا يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًايًراسيًراسيًراسطًز لذرٖ عثذ انشكٕر أزًذ10080   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذطًّٛ سٚذاٌ طّ أزًذ10081   يًراسيًراسيًراسخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلطًّٛ عًز عثذ انالِ أزًذ10082   خٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذيًراسضعٛـفطُاء خالف أزًذ زايذ10083   يًراسخٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

شزٔق يسًذ عثذ انززًٍ 10084  

يسًذ
خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا يًراسيًراسخٛـذخٛـذ  خٛـذ 
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شُٕدِ طٛف انًظٛر رٚاض 10085  

عثذ انًظٛر
خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاشًٛاء عادل صثز٘ عثًا10086ٌ   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاشًٛاء لذرٖ يسًذ أتٕ انسًذ10087   يًراسيًراسيًراسيًراس  خٛـذ خذًا 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيًراسصثاذ عطا إطزائٛم طٕرٚال10088   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ خذًا 

صفاء انسظٍٛ يُٓٙ عثذ 10089  

انًٕخٕد
خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيمثـٕل يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذصفاء رخة يسًذ أزًذ10090   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

يًراسيًراسيًراسيًراسصفاء رشاد عشزٖ يسًٕد10091   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذصفاء يسًٕد زًذاهلل انصغٛز10092   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذيًراسيمثـٕلصًٕئٛم َاصز َدٛة يٛخائٛم10093   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذيًراسيًراسيمثـٕلضٛاء انظٛذ يسًذ يسًذ10094   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاعثٛز دٚاب انظٛذ ٕٚطف10095   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

عال يسًذٍٚ عثذ انززًٍ 10096  

صالذ
خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلعهٛاء يسًذ يمثٕل طٕط10097ٌٕ   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسضعٛـفعًزٔ زظٍٛ فٕسٖ أزًذ10098   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 
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ضعٛـف غادِ عثذ انعال فؤاد عثذ انعال10099  

خذًا

خٛـذيًراسيًراس يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسضعٛـففاطًّ عُرز عهٗ لاطى10100   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًافاٚشِ أزًذ يسًذ يُصٕر10101   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذكاذزٍٚ يًذٔذ ٕٚطف لهذص10102   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

ضعٛـف كزٚى كًال زفظٗ عثذ انُعٛى10103  

خذًا

خٛـذ خذًاخٛـذيًراس خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذكٛزنض ثزٔخ شفٛك سك10104ٗ   يًراسيًراسخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذيًراسخٛـذنُٛا شافع زثٛة عثذ انًالن10105   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسضعٛـفيادنٍٛ أطعذ اَٛض عثذ انُٕر10106   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذيادَٔا زُا طًٛز سك10107ٗ   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

ضعٛـف يارذُٛا عادل إتزاْٛى خزخض 10108  

خذًا

يمثـٕلخٛـذيًراس كًٛٛاء عضٕٚح خٛـذ 

(2)
خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕليمثـٕل يمثـٕل

يارذُٛا لذطٗ عثذ انثالٗ 10109  

يعٕض
يًراسخٛـذيًراسخٛـذ يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذيارُٚا أشزف شٕلٗ خهٛم10110   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

ضعٛـف يارُٚا شُٕدِ طُذص يُصٕر10111  

خذًا

خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا اطض تُاء ضعٛـف 

انًُاْح
ضعٛـف

 خذًا

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕليارُٚا صفٕخ طًٛز َدٛة10112   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 
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خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕليارُٚا عاطف كًال يُرٛاص10113   اطض تُاء خٛـذ 

انًُاْح
ضعٛـف

 خذًا

يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ 

خٛـذيًراسيًراسخٛـذ خذًايارُٚا عذنٗ تظٛط طاي10114ٗ   يًراسخٛـذ خذًايًراسخٛـذ  يمثـٕل 

يسًٕد عثذ انززًٍ عهٗ 10115  

عًزاٌ
خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕل يًراسيًراسخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

يسًٕد يصطفٗ أتٕ انفضم 10116  

زظٍ
ضعٛـف 

خذًا

خٛـذخٛـذ خذًايًراس يًراسخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسضعٛـفيزِٔ أزًذ خهف ف10117ًٙٓ   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ خذًا 

يزٚى يًذٔذ يسًذ عثذ انًُعى10118  

 يسًذ
خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذيزٚى ٔخّٛ فٕسٖ تشا10119ٖ   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ خذًا 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيمثـٕليُح اهلل يؤيٍ إطًاعٛم يسًذ10120   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕليُح صانسٍٛ يسًذ عه10121ٗ   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

يًراسخٛـذ خذًايًراسيًراسيُٗ أزًذ عثاص يسًذ10122   خٛـذ خذًايًراسيًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيمثـٕليُٗ عثذ انخانك يسًٕد فزاج10123   خٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يٓا خًال عثذ انسفٛع عثذ 10124  

انسهٛى
خٛـذيًراسيًراسيًراس يًراسيًراسيًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

يٓا يسًذ يزذضٗ عثذ انغ10125ُٗ  

 عثذ انُثٗ
خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًا يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يؤيُح شعثاٌ زايذ عثذ 10126  

انززًٍ
ضعٛـف 

خذًا

خٛـذخٛـذ خذًايًراس يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 
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يًراسخٛـذ خذًايًراسيمثـٕليٗ خًال يسًٕد أزًذ10127   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

َداِ زًذٖ يسًٕد عثذ 10128  

انززًٍ
خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕل خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسضعٛـفَدٕٖ عُرز عدٕر فكار10129   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيًراسَذا انظٛذ يصطفٗ عثذ انكزٚى10130   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ خذًا 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذَذا يسًذ يُصٕر يسًذ10131   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يًراسيًراسيًراسيًراسَزيٍٛ عشاس كزنص عط10132ّٛ   يًراسيًراسيًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلَظًّ صذٚك عذنٗ يسًذ10133   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

يًراسيًراسيًراسيًراسَشٕٖ عثذ انعال يسًذ عه10134ٗ   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

َٕرا يسًذ إطًاعٛم عثذ 10135  

انًدٛذ
خٛـذخٛـذ خذًايًراسيمثـٕل خٛـذ خذًايًراسخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًإَرانٓذ٘ طّ أزًذ عثذ انززٛى10136   يًراسيًراسخٛـذ خذًايًراس  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسضعٛـفَٕرْاٌ خانذ أزًذ فؤاد10137   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذيًراسضعٛـفْاخز انظٕٓنٙ أزًذ يسًذ10138   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًايًراسيًراسخٛـذْاخز شعثاٌ عشزٖ إدرٚض10139   يًراسيًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذْاخز صثزٖ أزًذ أتٕ سٚذ10140   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 
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خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيمثـٕلْانّ عهٗ يسًذ عهٗ عثذ انعال10141   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسيًراسْثّ خًال عثذ انداتز يسًذ10142   يًراسيًراسيًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسيًراسْذٚز عادل عثذ انسكٛى زذاد10143   يًراسيًراسيًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذُْاء خاد فٓٛى عٕٚض10144ّ   يًراسخٛـذخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

ضعٛـف ٔطاو يكزو فزاج عثذ انعال10145  

خذًا

خٛـذخٛـذخٛـذ خذًا خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذيًراسيًراسخٛـذ خذًأفاء عالء انذٍٚ خهف يسًذ10146   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاٚاطًٍٛ أزًذ يسًذ يٕط10147ٗ   يًراسيًراسيًراسخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسخٛـذ خذًاٚؤاَا فٛهٛة اَٛض عٛظ10148ٗ   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراسضعٛـفٕٚطرُٛا عٛاد تخٛد اندُذ10149ٖ   يًراسخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

           خٛـذأزًذ زهًٙ إَٔر يسفٕظ10150  

ضعٛـف انشًٛاء صالذ أزًذ عثذ انغ10151ُٙ  

خذًا

ضعٛـف 

خذًا

يمثـٕلخٛـذ كًٛٛاء عضٕٚح يمثـٕل 

(2)
خٛـذيمثـٕليمثـٕليمثـٕل يمثـٕل

          يمثـٕلضعٛـفإنٓاو خًال انذٍٚ يسًذ َاصز10152  

ضعٛـف أياَٗ عطّٛ رضٕاٌ عه10153ٗ  

خذًا

           

           يمثـٕلأيُّٛ ثزٔخ أزًذ عثذ انغ10154ُٙ  
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           ضعٛـفآٚاخ أزًذ أزًذ عثذ اهلل10155  

           خٛـذآّٚ عثذ انعال صاد عثذ انزز10156ًٍ  

           خٛـذآّٚ عالء عهٗ عثاص10157  

           يمثـٕلخٓاد يدذٖ عش انذٍٚ تٓهٕل10158  

ضعٛـف زُاٌ انذٚة يسًذ يٓزا10159ٌ  

خذًا

           

           خٛـذدعاء أزًذ خهٛم زظ10160ٍ  

           يمثـٕلدٚاَا ايٛم شفٙ يدهع10161  

           خٛـذرزاب يسًذ فزاج زظ10162ٍٛ  

           ضعٛـفطارِ ياخذ ثاتد خاد10163  

           يمثـٕلعال رأفد يسًذ انصاد10164  

كزطرُٛا عطّٛ عثذ انًالن 10165  

اطكُذر
           خٛـذ

           ضعٛـفكٛزنض خًال يٕرٚض شكز10166  

           ضعٛـفيسًٕد انظٛذ أزًذ تٕٛي10167ٗ  

           ضعٛـفَٓهّ زهًٗ راغة يسًذ10168  
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ضعٛـف َٓٗ صاتز انخطٛة صذ10169٘  

خذًا

           

           يمثـٕلْادٖ يسًٕد زظة يسًٕد10170  

           ضعٛـفْذٚم ْاشى يسًٕد عه10171ٗ  

           خٛـذُْذ عثذ انصثٕر رشاد عٛظ10172ٗ  

رئيس نجنة انرصدراجعورصده13 يٍ 13صفسح 

نبيم سعد خهيم/ د.أ عبير حماد

يعتـــمــد ،  عـميد انكهية

خاند عبدانهطيف/ د. أعنتر عبدانعال/  د


