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 1لاػح زلى 

 جٓح انثاب    زلى انًمؼد

 اتساْٛى جالل خهٛم جدٔع 1

 خطاب دمحم اتساْٛى جاظى تكس صداو دعٍ ػثد آيُح تٓجد َٕز٘

 اتساْٛى ذٚاب اتساْٛى ادًد 2

 ذثازن دمحم تاؼا ػثد ايُّ شٚاد دمحم اظًاػٛم اتُٛاٌ اتساْٛى دمحم ادًد 3
خٕنّ ػثد انعراز ػثد انسدٛى 

 ػثد انسشاق

 دػاء ػثاض ٚأز دًد ثسٚا ادعاٌ ػهٙ دعٍ ايُّ ٚاظٍٛ ػثد خهف ادًد أيٛد فاضم صانخ 4

 دَٛا ادًد ػهٙ دمحم جًال اتساْٛى دًد صانخ ادًداَط ػثد هللا فرذٙ  ادًد ظؼد٘ دمحم 5

 دَٛا ػثد هللا َجٛة ػثد انمادز داشو ٚذٛٗ ػادل ٚذٛٗ اَعاو جاظى خضٛس ػثاض ادًد ػايس يذًٕد ػهٙ 6

 دٚاَا غصٕب طازق ػثدهللا دعٍ زؼٛد ػٕاد زتٛغ آٚاخ يذعٍ يجٛد دًد ادًد غٛداٌ خهٛم لادز 7

 دًٚا دمحم ثايس َاصس دعٍٛ ػهٙ ؼثٛة ظاْس اُٚاض دنؽاد دمحم دٕٚص ادًد يُرز ػثد انسشاق ػثد 8

 دُٚا زضٕاٌ صدٚك يذًٕد دعٍٛ فاضم دعٍٛ ػطٛح اُٚاض ػثاض خضٛس دمحم اظايح خاند ادًد ػثد هللا 9

 اّٚ ظايٙ ادًد شْٕ اظايح طاْس ػهٕاٌ دعٍٛ 11
دعٍٛ يصطفٗ دعٍٛ 

 يذًٕد
 زداب دمحم زٔيٙ

 هللا ػثداظساء خهٛفح ػطا  11
اٚٓاب ظانى دمحم ظؼٛد ػثد 

 انمادز

دعُّٛ ادزٚط طاْس 

 َٕٚط
 زظم أيٍٛ ظهًٛاٌ تدٕٚ٘

اظساء ٚذٛٗ ػثد انْٕاب  12

 دمحم

إٚب ذذعٍٛ ٚاظٍٛ ػثد 

 هللا
 زظم ظؼد يذًٕد زؤٔف دهًٛح ثاٚس يذًٕد ػثد

 دًصج اٚاد صالح َاصس انثساء ػهٙ لاظى اظٕد اياَٙ ظًٛس صداو كٛطاٌ 13

 ػثد انٕادد ػهٕاٌ زؼا ظؼد

 دًصج فانخ ظانى دًدٌٔ تساق غعاٌ فاضم ػثاض ايم شٚداٌ ظؼٛد يثازن 14
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 2لاػح زلى 

 جٓح انثاب    زلى انًمؼد

 زغدج لاظى دعٍ ػهٙ 1

 ػثد انٓاد٘ َٕٚط خهف صانخ صفاء لاظى دمحم ػثًاٌ ظازج ػًاز ػثد انؼصٚص 

 زغدج دمحم َاظى إظًاػٛم 2

 ػثٛس دمحم ػهٙ دمحم ضفاف دمحم صانخ ادًد ظازج دمحم صانخ دمحم زفم دعٍ ٚاظٍٛ ػثاض 3

 زياح ػايس خهف دعٍ 4
ظازِ ػدَاٌ ػثًاٌ 

 يصطفٗ
 ػال ػادل ػثد انثاز٘ خضٛسطٛف خٕاو طّ 

 ػالء ادًد ػٕاد خضس ػائؽح اظؼد ظؼٛد ػثاض ظازِ ْاؼى دًٕد ػثد زياح يذًٕد دعٍ جاظى 5

 ػهٙ ادًد ظثان يسػٙ ػائؽح خاند دمحم ػثاض ظجٗ تدزاٌ ػثد انٓاد٘ زٔؼُا يكسو دمحم خٕزؼٛد 6

 ػهٙ ادزٚط خهٛم ذٕفٛك ػثد االنّ ايٛس طهة ظذس ثائس دمحم زؼٛد زَٔد ْٛاض ػطٛح دعٍ 7

 ظهًٛاٌ جالل ػهٙ ػصأ٘ زٚى ٚذٛٗ ػثد هللا دعٍٛ 8
ػثد انثاظظ ػثدانسدًٍ 

 ػٛداٌ
 ػهٙ ظايٙ تدٔ٘ جثم

 ظًس ظًٛس يذًٕد طّ شْساء ػصاو دًٛد دعٍ 9
ػثد انذك اظًاػٛم كايم 

 ْاد٘
 ػهٙ طٕفاٌ إتساْٛى تأ٘

 ظٓٗ داشو دمحم شُٚة دعٍٛ خهٛفح دًد 11
يذًٕد دمحم ػثد انسدًٍ 

 اتساْٛى
 ػهٙ ػثدهللا ػهٙ دعٌٕ

شُٚة شٚاد خضس ػثد  11

 انسدًٍ
 ظٛف اظًاػٛم يذًٕد

ػثد انعالو لذطاٌ اتساْٛى 

 دًاد٘
 ػهٙ ػثٛد ػثدهللا جاظى

 صانخ دعٍ ادًد ػهٙ شُٚة يظفس غسٚة 12
ػثد انصًد ػثدهللا ادًد 

 ػثدهللا
 ػهٙ ػدَاٌ ػثدهللا ػهٙ

ظازا َٛصاو فاضم ػثد  13

 انؼصٚص
 صثا لاظى فرذٙ ػهٙ

ػثد انؼصٚص لصٙ ؼاكس 

 َاجٙ

 ػهٙ ػدَاٌ غاَى فاضم

 صفا ظانى دمحم ػاصٙ ظازج دكٛى َٕفاٌ ػثد هللا 14
ػثد انمٓاز دعٍ ػهٙ 

 يذًٕد
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 6لاػح زلى 

 جٓح انثاب    زلى انًمؼد

 يسٚى صانخ ػثد انجثاز دمحم زؼٛد ادًد صانخ فاطًح لٛط ػثد هللا دمحم ػهٙ غعاٌ يذعٍ زدٛى 1

ػًس ػثد انؼال ػثاض  2

 جًؼح
 يسٚى َاظى ػادل ػثد انمادز دمحم صثذٙ ػثد انذًٛد فرذٛح ادًد انٛاض

 يصطفٗ ياجد َؼًد دزٔٚػ دمحم ػثد انْٕاب ػًس دمحم فسح ٕٚظف ظهًٛاٌ دأد ؼالغ خهفػًس فازٔق  3

 يصطفٗ دمحم ادًد دمحم ػدَاٌ اتٕ تكس دًد لثط زػد اظًاػٛم دمحم ػًس دمحم َٕٚط لاظى 4

ػًس يؼاذ غاٚة ػثد  5

 انسدًٍ
 يصؼة َجى ػثد هللا دمحم دمحم َٕٚط صاتس َٕٚط لٛعٛح خهف ػثد انجادز

 يُاز زتٛغ يًدٔح دًد يذًٕد تؽٛس ذٌَٕ َٕٚط كٕثس دٛدز ػهٙ نفرح ػًساٌ انٛاض يساد دًٕ 6

 يُرٓٗ ػثد هللا فُد٘ صانخ يذًٕد صالح يذًٕد دًٛد نٛهٗ ادًد غصال دعٍ ػٓد دعٍ ادًد ػهٙ 7

 يرؼة ػثد ػٕٚد دًٕد٘ غاش٘ دمحم خهٛفح 8
يذًٕد ػثد انٓاد٘ ادًد 

 ػثٛد
 يٕج يؤٚد نطٛف

صالح اندٍٚ اظًاػٛم فاذٍ  9

 دٛدز
 يٛادج اتساْٛى اظًاػٛم دعٍ يسٔج ػثد انسدًٍ دعٍ دمحم اتساْٛى ادًٛد ظٕز

 يٛصز يٛعس دًٕد دعٍٛ يسٚى داشو جاظى دمحم دمحم تكس فٓد يذًٕد فاطًح شٚاد ػهٙ يذًٕد 11
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 7لاػح زلى 

   جٓح انثاب زلى انًمؼد

 ٚعسٖ َاظى دمحم ادًد ْثّ كًال زافٙ دعٍ َازٍٚ اشاد َٕز٘ ػثد هللا 1

 ٚؼمٕب ٔنٙ لُثس ادًد ْثّ كًال زؤٔف صدٚك َٓٗ اتساْٛى دمحم 2

 ٕٚظف اكسو ػثد انمادز صانخ يذًٕد اخهٛفْدٖ يذعٍ  َٕز ثايس ػصاو دًد 3

 َٕز غاش٘ ػكاز داٚخ 4
ْدٚم ْؽاو خٛسهللا فٛض 

 هللا
 ٕٚظف ؼٓاب دًاد ظاْس

 ٕٚظف يذًٕد ادًد يصطفٗ ُْاء صانخ جاظى دمحم َٕزا َثٛم َرٚس تؽٛس 5

 ---------- ٚاظٍٛ طّ يذًٕد ػثد هللا َٕزكاٌ فالح دعٍ يذًٕد 6

 ---------- ٚالٕذح دايد ػثدهللا دعٍٛ ْاجس ٚاظس دمحم داؤٔد 7

 


