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 الثانيةالدفعة 

 اعى االو  االعى  خ

يعذع يشصٔق ػثذ لاعى عانى سلّٛ  102 كٌُٕ ػثاط صْشج   

سضٕاٌ ػشٚثٙ خانذ سؤٖ  101 ؼغٍ ػفاف   

ػٕدِ كاظى سٚاض  102 ؼغٍ َاصشٚح   

انًٕعٕ٘ يٕصاٌ ػثذ ظاعى صاْذ  103 ػكهح ؼغٍٛ ظاعًٛح   

انغؼذ٘ ػشٚثٙ َاٚف ػهٙ صْشاء  104 ػهٙ ػذا٘ ٔؼٛذج   

َاصش فٓذ عؼذٌٔ صٚاد  105 ؼغٍ فهٛػ عٓٛهح   

انضتٛذ٘ ؽاكش ظاعى سصاق صٚذ  102 يؽًذ ػثذااليٛش غفٕس٘ صُٚة   

ؼًٛذ فاضم ػهٙ صٚذ  102 ػثذ فاْى ايم   

انًٕعٕ٘ ؼغٍٛ يؽًذ ظاعى صُٚة  102 سعٍ فاضم فضٛهح   

انعشخعٙ ػهٙ يؽًذ ظاعى صُٚة  120 انغادِ ػثذ خذٚعح   

انغًاغ فٛصم ػطٙ ػثاط صُٚة  122 ػُاد ساْٙ فشاخ   

انغاػذ٘ ػهٙ ػثاط فاضم صُٚة  121 طالع كاظى فرؽٛح   

انؾًش٘ ػثذ ػهٙ ػثذانؾٓٛذ عاسِ  122 نفرح كاظى َضال   

يؽًذ ػهٙ ؼغٍٛ عانى  123 يؽًذ ػثٕد ظهّٛ   

انغاػذ٘ داخم يؽغٍ يؽًذ عايػ  124 ػثذ ؼغٍ يذٚؽح   

انؾٛخهٙ طّ ػثذانشؼًٍ ػثذانكشٚى عايش  125 َٕس٘ يؽًذ ياظذج   

انمظ ٚؼمٕب ظثشائٛم فائض عايش  122 ٕٚعف فشض ُْاء   
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انؼثٕد٘ عٛذ ؽاطٙ كشٚى عراس  122 اعًاػٛم ؼًذٚح   

انعؼٛفٛش٘ يعٛشو ظثش اؼًذ ععاد  122 ػثاد٘ كاظى عهًٛح   

انؼايش٘ كاظى عاْٙ اؼًذ ععاد  110 ؼغٍ عؼذٚح   

انؼٛغأ٘ ػٛغٗ ػثذانعثاس سضٕ٘ ععاد  112 ػثذانكاظى عٓاو   

انثٛاذٙ ؼًضِ عانى ػثذ ععاد  111 ؼًضِ عهًاٌ ذشكٛح   

انًغؼٕد٘ ػثذانشضا ظثش يانك ععاد  112 انشضا ػثذ ظثاس صْشج   

انؼثٕد٘ ػٛادِ ػثذ ػثذااليٛش عؽش  113 ػٕٚذ ؼُرٕػ تذسٚح   

سؽٛذ إَس عؼذ  114 ػثاط عؼذٚح   

انغٕداَٙ ظاعى ظؽٛهٙ ؼُظم عؼذ  115 يطش ؼًٕد خٛشٚح   

انذساظٙ يطش ظهٕب كاظى عؼذ  112 انضْشج ػثذ سعًٛح   

انًغاػذ٘ ؼًاد٘ ؼغٍٛ يهغٛظ عؼٕد  112 صٛاغ ػُاد صثؽح   

انًٕعٕ٘ ػهٙ عؼٛذ غُٙ عؼٛذ  112 انغثالَٙ هللا َصش كاظى فٕصٚح   

انضتٛذ٘  ؼًٛذ ؼغٌٕ سصاق عالو  120 ػثاط  خٕٚش خٛشٚح   

انؾًش٘ ػثاط يؼٛضل ػثذانؽغٍٛ عالو  122 ػثٕد خضٛش ٚاعّ   

انًانكٙ عهًاٌ ػثذانًؽغٍ عالو  121 انثاس٘ ػثذ اَرظاس   

انخفاظٙ يؽغٍ ػثذانؽغٍٛ ػهٙ عهٕاٌ  122 يؽًذ كاظى ػهٛح   

انذنًٛٙ سؽٛذ عؼذٌٔ يؽغٍ عًاغ  123 سؽٛذ ػثذ عؼاد   

انعضائش٘ ػٕدج اعًاػٛم ػثذانٕاؼذ عًٛش  124 ظؼفش عُّٛ   

انضٚذ٘ يعٛذ كاظى خانذ عٛف  125 ؼغٍٛ ػٕاطف   

ػثذانٓاد٘ عؼذ عٛف  122 ػثٕد يٓذ٘ تؾشٖ   

يعاس٘ ؼايذ ػهٙ عٛف  122 ساضٙ خضٛش عُٛح   
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يٕعٗ ؽاكش ػهٙ عٛف  122 يٓذ٘ ػٛذاٌ فٕصٚح   

انًُؾذأ٘ سظٕٛ ػهٙ يؽًذ ياظذ عٛف  130 ظثاسج يؽًذ لغًح   

انًؼًاس ؼغٍٛ ظاتش يؽًذ عٛف  132 انشياؼٙ ػثذ يؽًذظؼفش سظاء   

اتشاْٛى صادق ظًال ؽذٌ  131 ؼًٕد٘ فؤاد ػصٌٕ   

انغٕداَٙ ؼًٛذ ؽثٕط ؼغٍٛ ؽشٔق  132 تطٙ ْاؽى ْذٖ   

انضتٛذ٘ خًٛظ كاظى ػاصٙ ؽًٛاء  133 ػضٚض َؼٛظ ْذّٚ   

انغؼذ٘ ساضٙ كشٚى ؽًٛاء  134 يؽًذ سؼٛى صْشج   

انؼايش٘ كاظى عاْٙ اؼًذ صادق  135 ؼغٍ عؼذٚح   

انطائٙ ػثاط يؽًذ ظغاو صثاغ  132 ظاعى ػثٛذ ػهّٛ   

انكُاَٙ ؼغٍٛ ظثش خهف صثش٘  132 ػثٕد نفرّ ترّٛ   

انذتاط يؽًٕد خضش ؼغٍ صالغ  132 دأد صانػ ايم   

ؼغٍٛ َؼًّ يؽغٍ صالغ  140 ساضٙ رْة ترٍٓ   

انًاظذ٘ ؼغة ؼًٕد يٓذ٘ صالغ  142 ؼغة ؼًذ فاطًح   

انؼايش٘ كاظى َاظٙ سعٕل  ضشغاو  141 ػثذ صْشج   

انؽهٕ يٕعٗ يؽًٕد ساضٙ ضشغاو  142 صغٛش ؼغٍٛ يكٛح   

انًٕعٕ٘ ؼاظى ظؼفش ػاسف ضٛاء  143 ساضٙ يؽًذ صانؽح   

عهًاٌ َاظٙ ػثاط ضٛاء  144 صانػ يٓذ٘ يؽًذ فطٕيح   

انغاًَٙ كاظى خضٛش ٚاعٍٛ طانة  145 ؽالل ظاعى ؼغُح   

انًاظذ٘ ػهٕٛ٘ ؼغة ؼًذ طّ  142 ػضٚض نًهٕو تٓٛح   

ٔاظذ ؼغٍٛ فاضم طٛف  142 ْاد٘ خهٛم اَرصاس   

انغاػذ٘ كاظى ؼغٍٛ خانذ ظافش  142 كاظى سعٍ ْاؽًٛح   
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انؾشٚفٙ عؼٛذ ػثاط ظافش  150 سؼٛى ؽكشٚح   

ظٕاد ػادل  152 صانػ اؼرشاو   

انطهٛثأ٘ ػثذانغادِ ػاذٙ دؼا٘ ػادل  151 ػهٕٛ٘ ؽايخ صكٛح   

االعذ٘ يطش ػثذااليٛش ػادل  152 َاظٙ صكٛح   

يٓأػ ػثذااليٛش ػادل  153 كؾاػ يؽًٕد فٕصٚح   

انًؽًذأ٘ ػاصٙ سؼًّٛ كاظى ػادل  154 ػهٙ يؽًذ عكُح   

انؼثٕد٘ ساْٙ يٕعٗ يؽغٍ ػادل  155 صٔسج ظهٕب فضٛهح   

نٕعٙ انمشِ ؼغٍٛ ػهٙ اصالٌ ػادنّ  152 ياٚكّ ػثذل فاطًح   

انؾًش٘ ؽثٛة ؼثٛة ْاؽى ػايش  152 ؼًذ ؼغٍ عؼذ عؼذٚح   

انذتٛغٙ هللا ؼًذ يؽًذ ظاعى ػثاط  152 عهًاٌ ظاعى َٕسٚح   

انًٕنٗ صٔٚذ تشٚط خضٛش ػثاط  120 صانػ ؽخٛش ٔتشٚح   

انفضهٙ سعٍ كشٚى صغٛش ػثاط  122 ؼغٍ ػهٙ تٓٛح   

عهًاٌ ال ػثٕد يؤَظ صثاس ػثاط  121 ظاعى َصٛف غُٛح   

ظاتش ػهٙ ػثذ ػثاط  122 ؼغٍ ياسد سعًٛح   

انخفاظٙ ؼغٍ ظاْش ػثذانشؼٛى ػثاط  123 كاظى يؽًذ ػهّٛ   

انؽغُٛٙ رٚاب ػثٕد فاضم ػثاط  124 سػذ ؼغٌٕ َؼًٛح   

انؼايش٘ عاْٙ يكٙ ػثاط  125 ؽكش ُْاء   

انفشٚعٙ عشاض ؼغٍٛ يؽًذ هللا ػثذ  122 ػٛغٗ يهضٙ كاؽٛح   

انمشٚؾٙ يغؽٕخ َٔاط ػثذانؼثاط ػثذانؽًضِ  122 يؽغٍ ؼًذ٘ صُٚة   

انضتٛذ٘ ظؼفش ؼغٍ يعٛذ ػثذانشؼًٍ  122 ظالل صثٛؽح   

انغًٍٛ ػثذانصًذ ػثذانؼظٛى ػثذانشعٕل  120 اٌيشد اكثشػهٙ ٔداد   
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ؼشظاٌ خٕٚظ اتٕ ؼغٌٕ ػثذانغالو  122 ؽؼالٌ ؽالل كًٛهح   

انؼثٛذ٘ ؼغٍٛ يٛضس غاص٘ ػثذانكشٚى  121 ؼغٍٛ ػثذانهطٛف فٕصٚح   

انكشخٙ فّخهٛ كايم يؽًذ ػثذهللا  122 يؽًذ سَا   

ؽاطٙ تذٌ أسٕٚػ ػثذانٓاد٘  123 ؽاطٙ ػطٛح كايهح   

انثٓادنٙ ؼغٍٛ كاظى ظثاس ػذَاٌ  124 يُكاػ نفرّ َؼًّٛ   

انمشٚؾٙ ػثذ فشض ؼايذ ػذ٘  125 يٕعٗ ػًشاٌ يُرٓٗ   

انعاتش٘ ظٛاد ػثذانؽغٍ ػثذااليٛش ػذ٘  122 يٓأ٘ ؼكًد   

انشتٛؼٙ غشٚة ؼغٍٛ ػهٙ ػذ٘  122 يصش دسظال عًٛشج   

انؽغُٛأ٘ ػثاط سٚاض ػشاق  122 ظاصع ؼاظى سعًّٛ   

انثٕظًؼح ػهٗ يؽًذ ذؽغٍٛ ػشفاٌ  120 ػثذانشضا يعٛذ ؽشٔق   

انكالتٙ َضاو ػثذٌٔ لاعى ػشفاٌ  122 ؼٛأ٘ خًٛظ َضٚٓح   

انُصشأ٘ ذاّٚ ػهٕ ظاتش ػضٚض  121 ذاّٚ ظثاس صفٛح   

انؽعايٙ ؽؽم َاٚى ؼاظى ػمٛم  122 يكٙ يؾؽٕخ فخشٚح   

انًٕعٕ٘ ادسٚظ ؼغٍ ؼثٛة ػمٛم  123 انًٕعٕ٘ ؼغٍ تاؽاِ   

انغانثٙ خهف ؼغٍ ػمٛم  124 طاْش ظثشٚح   

يؽًذ ؼغٍٛ يغهى ػمٛم  125 يؽًذ ؼغٍ يذٚؽح   

انخفاظٙ ٚاعٍٛ عؼذ٘ ػالء  122 أيغايػ ؼغٌٕ ؽكشٚح   

سغٛف اتٕ ٚاعٍٛ ضاؼٙ لاعى ػالء  122 ؼغٍٛ ػهٙ اًٚاٌ   

انثٓادنٙ َاصش ػثذهللا كاظى ػالء  122 ؽٛال كاظى ستٛؼّ   

انغاػذ٘ صؽٍ ظٕؼٙ يعٛذ ػالء  200 صؽٍ صذاو خٕنح   

انغؼٛذ٘ ػزب ظاتش ػهٙ  202 ظاعى كغاسِ عكُّ   
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انخضػهٙ ظؼفش فهك ظاعى ػهٙ  201 تذٌ ػُٛذ تذسٚح   

انًعثهٙ ظهٙ ظٕؼٙ ظثاس ػهٙ  202 يؾؼم يذٚؽح   

انًٛاؼٙ ػهٙ كاظى ظٕاد ػهٙ  203 كشٚى ذؽشٚش   

صُٚٙ ؼغٍ ؼًاد٘ ؼغٍٛ ػهٙ  204 يؽًذ انشضا ػثذ ياظذج   

انًؤيٍ يشذضٗ صادق ؼغٍٛ ػهٙ  205 سضا يؽًذ عاظذج   

انؼطٕاَٙ يُغٙ ػٕدِ ؼغٍٛ ػهٙ  202 ساضٙ ؼًٛذ صْشج   

ظاعى نطٛف ؼغٍٛ ػهٙ  202 ػاٚذ يٓذ٘ تاعًح   

االَصاس٘ ػهٙ ػثذانؽغٍٛ خاظٙ ػهٙ  202 ػثذانؽغٍٛ كشٚى صُٚة   

انؾًٕعٙ ظش٘ اتشاْٛى خهٛم ػهٙ  220 ػطٛح ؼغٍٛ كفاٚح   

ؽشاد ال تٓهٕل يطؾش خهٛم ػهٙ  222 يٓذ٘ لاعى َٓاٚح   

ظثش ؽًخٙ عايٙ ػهٙ  221 كشٚى رٔٚة عايٛح   

انغاػذ٘ صانػ ػهٙ عؼذٌٔ ػهٙ  222 ػثذهللا ْاؽى ؼهًٛح   

انشتٛؼٙ ػهٕٛ٘ ؼغٍٛ ؽاكش ػهٙ  223 ػهٕٛ٘ يؽغٍ صثٛؽح   

انؽغُأ٘ نفرّ يٓذ٘ صاؼة ػهٙ  224 يؽًٕد ظاتش تٓٛعح   

انثخاذٙ يؽًذ كشو صانػ ػهٙ  225 يؽًذ عؼذٌٔ سفح   

كشٚذ٘ الصو طانة ػهٙ  222 يصُٗ يؽًذ ٔداد   

انغاػذ٘ داخم غاَى طؼًّ ػهٙ  222 صغٛش نفرح تذسٚح   

َاصش ػثذانؽغٍ ػهٙ  222 ؼًضج تغؼاد   

انؽغُٛأ٘ ػالٔ٘ كاظى ػثذانؽغٍٛ ػهٙ  210 ؼغٍٛ ػهٙ ؼٕسٚح   

انخفاظٙ ؼغٍ ظاْش ػثذانشؼٛى ػهٙ  212 كاظى يؽًذ ػهّٛ   

انعاتش٘ طؼًّ ظهٕب ػثذانشصاق ػهٙ  211 ػثذانؽغٍ عٕعٍ   



 

_altalqane 
montather_altalqane 

ػثذانضْشِ ػهٙ  212 خهف فضهٛح   

ٕٚعف ال خؾاٌ ػهٙ ػثذانكشٚى ػهٙ  213 ٔؽٛػ ادٚثّ   

انؼثٕد٘ يُخٙ كاظى ػثٕد ػهٙ  214 يؽًذ شعٛم ظًانح   

انًٕعٕ٘ ؼغٍ فش٘ ػهٙ  215 خصاف ٔؼٛذج   

ؼًضِ فؤاد ػهٙ  212 كٕداٌ صاؼة خراو   

كاظى فؤاد ػهٙ  212 ػثٛذ يؽًذ عهًٛح   

عؼٛذ ػثٛظ ظالب لاعى ػهٙ  212 ؼغٍ ظاتش فاطًح   

انغٕداَٙ يضتاٌ ؼغٍ لاعى ػهٙ  220 يضتاٌ هللا ػثذ صْشج   

انفرالٔ٘ تٛط ػهٙ ػضٚض عهطاٌ كاظى ػهٙ  222 ؼغٍ ػهٕاٌ خذٚعح   

ظثش كؾٛؼ كاظى ػهٙ  221 سؼًّٛ داغش افشاغ   

انعثٕس٘ ظاْش يؽًذ كاظى ػهٙ  222 ظثش غٛاض ظًانح   

انضٚشظأ٘ ؼغٍٛ يذنٕل كاظى ػهٙ  223 فشض ؼًٕد َٕسٚح   

انغضانٙ َاظٙ كاظى ػهٙ  224 ؼغٍ ٔصٚشِ   

انؾًش٘ ؼغٍ يٓذ٘ كشٚى ػهٙ  225 انشضا ػثذ ياظذج   

انؽصُٛٙ ظٕاد يؽغٍ ػهٙ  222 ظثاس ترٕل   

انؼراتٙ يزكٕس خهف يؾشق ػهٙ  222 صكش كاطغ ػٕاطف   

انصشاف يصطفٗ ػثذانًؽًذ يصطفٗ ػهٙ  222 ػثذانُثٙ ْذٖ   

انؼطٕاَٙ ؼغٍٛ ػثذ يٓذ٘ ػهٙ  230 يٕصاٌ ظؼفش نٛهٗ   

انكشًٚأ٘ صغٛش عٛذ يٕنّ ػهٙ  232 صاٚش يٕؼٙ ظاعًٛح   

يصطفٗ ػثذانعهٛم َٕس ػهٙ  231 انعثاس ػثذ االء   

انذساظٙ ػثٛذ ظٛاد ْاؽى ػهٙ  232 ػالٔ٘ ػطٛح ظاعًٛح   
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انكؼثٙ ؽُأِ ػثذ ظؼفش ػًاد  233 كاطغ ؼالٌ صْشج   

انغض٘ ذاّٚ يكٕاس ؽالكّ ػًاد  234 َعى غاَى ٔؼٛذج   

عثرٙ ػثذهللا ػًاد  235 ػاذٙ عايٙ خهٕد   

انثٓادنٙ عهًاٌ اؼًٛذ عهٛى ػًاس  232 ػثاط يؽًذ كاظًّٛ   

انؼهٛأ٘ ػهٙ ظؼفش صادق ػًاس  232 يؽًذ فطٕيح   

يشصِ ػثذانخضش يؽًذ ػًاس  232 يؽًٕد ؼًضج َٕال   

ؼٌُٕ َاصش ػًاس  240 تخٛثخ عهًٛح   

ؼغٍٛ يؽًٕد ػثذ اعًاػٛم ػًش  242 ؼغٍٛ ػهٙ سغذ   

االػشظٙ عؼٛذ ػثاط ػًش  241 ؼًضج ػثٛذ خذٚعح   

اناليٙ ظثاس ؼغٍ سػذ ػُاق  242 يرؼة ػهٙ ايٛشِ   

انؼثاد٘ ٕٚعف ظاعى عؼٛذ ػٕدِ  243 ْاؽى ذشكٛح   

انؼصًاَٙ  عهًاٌ فانػ َاظػ ػٌٕ  244 انٓاد٘ ػثذ انْٕاب ػثذ ٔعٛهح   

الؽٕذٙ الصاس يٕؽٙ ؽهًٌٕٛ ػٛغٗ  245 ػٕدٚؾٕ الظٍٛ ظاَٛد   

انغٕداَٙ ؼشٚة اؽغٛد لاعى غاص٘  242 يُاذٙ يؽًذ ظًٛهح   

انثذس٘ ػثاط ؼٛأ٘ غانة  242 ظاعى ؽكهح   

انثٓادنٙ ظاْش سعرى يؽغٍ غاَى  242 ؼغٍٛ يٕٓط ظًانّ   

انغاػذ٘ كاظى ػثذانؽغٍ ػثاط غضٔاٌ  250 يشاد ػثاط عٓاو   

انًٛاؼٙ انشاضٙ ٚؼكٕب لاعى غغاٌ  252 طؼًح ؼكًح   

اتشاْٛى ال اؼًذ ػهٙ يؽًذ غغاٌ  251 يؽًذ ػثاط  تذسٚح   

انصُى صانػ ْاد٘ ظثاس غفٕس  252 ؼغٍٛ تالش ػهٙ فطى   

انثكاء اؼًذ ضٛاء يُٛش غٛاز  253 يؽًذ انؾٓٛذ ػثذ فشدٔط   



 

_altalqane 
montather_altalqane 

انكفائٙ يؽًذ يُاف ػثذ ػثذانؽًٛذ فاضم  254 اتشاْٛى ػطاس عاسج   

انخفاظٙ َاظٙ ػثذانضْشِ فاضم  255 ػاظم ؼهًّٛ   

عهٕو فاطًّ  252 كاظى خهفّ   

انًُذالٔ٘ يؽًذ ػثاط َاصش فاطًّ  252 يُصٕس يؽًذ عانى صثٛؽح   

انًاظذ٘ ؼغٍ يفرٍ فانػ  252 ػُاد ٔسدِ   

انؾعٛش٘ ؼًاد٘ اتشاْٛى فائض  220 عهًٛاٌ ؼًذٚح   

انرًًٛٙ دأد ؼغٍ لاعى فشاط  222 هللا ػثذ ػثاط صُٚة   

انفرالٔ٘ فشياٌ ػثذانشضا يؽًذ فشاط  221 ؼًاد٘ ػثذ كاظًٛح   

فاضم يكطٕف يٕعٗ فشؼاٌ  222 انضْشج ػثذ كًٛهّ   

ػٌٕ ظؼفش ؼغٍٛ فشلذ  223 َذٚى يُال   

انخضػهٙ تذٕٚ٘ ػكال ػثذهللا فشلذ  224 َؼًح َذاء   

انؽهفٙ ظثاس عانى فؤاد  225 عثرٙ كشٚى فهٛؽّ   

صنفا ؼغٛة ػثذ هللا عؼذ فٛاٌ  222 اعكُذس ػثذٔ ظًٛهح   

نٕعٙ انمشِ ػثذ٘ فشؼاٌ فٛاٌ  222 ػثذ فاطًح   

ػهٙ يؽًذ ؼٛذس فٛصم  222 ذٕفثك ػٕٓد إَس   

انضسٚعأ٘ صهٓاو يغافش فٛصم  220 ػٕاد ؼغَٕٙ َغٕو   

انضتٛذ٘ ؼثٛة ساضٙ ػثذانؽغٍٛ لصٙ  222 فاضم لادس ؽشٚفح   

ؽٛخاٌ ؼافع ػثٛذ كاظى  221 ػٕدج ػثاط ؼشتّ   

كُٕٓس ظثاس كايم  222 شعٛم ؼُؾح   

انطائٙ ؼًاد٘ طؼًّ ؼايذ كشاس  223 غُٙ ػثٛش   

طشف ؼًاد٘ ػهٙ ساظٙ كشاس  224 انؽغٍٛ ػثذ ظثش كاظًٛح   
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انًغاػذ٘ ؼغٍٛ يهغٛظ عؼٕد كشاس  225 ػثٛذ ؼغٍٛ خانذج   

انطائٙ يؽًذ ظغاو صثاغ كشاس  222 ؼغٌٕ ػثاط اصْاس   

يؾم ػثٛذ طاْش ػثذانخانك كشاس  222 َصٛف ظاعى َعٛؽح   

انغشؼاٌ ؼغٍ ػهٙ كشاس  222 ظؼفش ظثاس الثال   

انذساظٙ ؼغٍٛ يطهك خهٛفّ كشٚى  220 فٛصم يطؾش لغًّ   

اناليٙ ؼًذ ػُٛض ػايش كشٚى  222 ؼًذ فٛصم صثؽح   

انفٛهٙ عهًاٌ ػهٙ خهٛم كًال  221 اصغش ػهٙ عهًٛح   

تاذٕ ترٕ ْشيض ٕٚخُا كٕٛسكٛظ  222 تُٛايٍٛ اعؽك ْٛهٍٛ   

انرًًٛٙ ؼغٍٛ ػثاط اَظ نماء  223 ؼغٌٕ صْشج   

انؽًذاَٙ ػهٙ ػثذ خضٛش ػضٚض نًٛظ  224 ظاتش ػثذ عاْشج   

انؼزاس٘ ؼغٍٛ ْاَٙ عؼذٌٔ نٛس  225 خهف خضػم يشٚى   

انًٕعٕ٘ ظثش ػٕاد ػهٙ نٛس  222 انضْشج ػثذ ؽؽٛد خانذٚح   

ٙانذساظ ظْٕش ؽُؾم كايم نٛس  222 يطش ظهٕب كاظًٛح   

انعضائش٘ ػثذهللا ػثذانشضا َاظػ يؽًذ نٛس  222 ػثذهللا َعى عٓٛهح   
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