
 خايعح ذكشَد                                                                                    

                                      1010 – 1029                       كهُح انرًشَض                        

                                                                                                      
 

 االول  انفصم انذساعٍ/  َرائح انًشزهح انثانثح

 انُرُدح اعى انطانة خ

 َاخسح اترهال شكىس عهًُاٌ لادس   1

 َاخسح خاعى دمحم عطاهللااترهال   2

 َاخر زغٍ عطُحاتشاهُى دمحم   3

 َاخر ازًذ زغٍُ اَىب زًىد  4

 َاخر ازًذ عراس دمحم زًُذ  5

 َاخسح اسَح ازًذ طه عاليح  6

 َاخسح اصهاس شعثاٌ صثُر ععُذ  7

 َاخسح اعشاء يسًىد زغٍُ يصطفً  8

 َاخسح اعالو خاعى دمحم ازًذ  9

 َاخسح اعًاء عثذ انشصاق َىعف عطاهللا  11

 َاخسح اعًاء َىسٌ فُصم َاصش  11

 َاخسح اعُم شكىس عهًُاٌ لادس  12

 َاخسح ايُه زاخى عهطاٌ عدُم  13

 َاخر اَظ عهٍ زًذٌ ظاهش  14

 َاخر اوسَظ عُاس يسغٍ عهٍ  15

 َاخسح اَاخ طاسق عثُذ ازًذ  16

 َاخسح اَاخ عثذ االيُش زًذ تذَىٌ  17

 َاخسح اَح زثُة فشَك عهطاٌ  18

 َاخسح اَح زغٍُ هادٌ خضُش  19

 َاخسح اَح عذَاٌ وزُذ زًُذ  21

 َاخسح اَالف عثذهللا ظاهش َصُف   21

 َاخسح اَُاط غضواٌ عهُم َدى  22



 َاخسح ترىل فهُر زغٍ صانر  23

 َاخسح تذوس عطاهللا يشىذ عاليح  24

 َاخسح تذوس دمحم صانر عطُح  25

 َاخسح تذَعح خًُظ هالل عهًاٌ  26

 َاخسح تشاء وادٌ خرة يطش  27

 َاخسح تالعى ازًذ عىاد دمحم  28

 َاخسح ذمً خانذ ازًذ تشذى  29

 َاخر زغٍُ عالء طه يُصىس  31

 َاخر زًذ زًُذ ازًذ خذعاٌ  31

 َاخسح زٍُُ خىَش عثىد اتشاهُى  32

 َاخسح زٍُُ كسُظ ازًذ فشزاٌ  33

 َاخر زُذس عانى سضا عهٍ  34

 َاخسح دعاء كاظى دمحم غاصٌ   35

 َاخسح دَاَا يكٍ َعًح عثاط  36

 َاخسح ركشي دمحم عثذ خىاد  37

 َاخسح سعم اتشاهُى ازًذ يُضس  38

 َاخسح سعم تشاس كاظى زغىٌ  39

 َاخسح سغذج َىعف اتشاهُى غُذاٌ  41

 َاخسح سفم عهٍ خانذ دفهح  41

 َاخسح سلُح غاصٌ كشَى هضاع  42

 َاخسح سَا  صَاد شهاب ازًذ  43

 َاخسح سؤي طاسق ازًذ زغٍُ  44

 َاخسح سؤي عثذهللا ازًذ يصطفً  45

 َاخسح سوَذج عطا هللا يشىزه عاليح  46

 َاخسح اندثاس عهًُاٌ داودصهشاء عثذ   47

 َاخسح صهشاء يصطفً خثاس غُذاٌ  48

 َاخسح صَُة زغٍُ يسًىد عثذ  49



 َاخسح عانٍ وعاو َاظى دزاو  51

 َاخسح ععاد خثاس رَاب ازًذ  51

 َاخسح ععاد عادل يدُذ زًُذ  52

 َاخر ععذ خاعى زغٍُ زًادٌ  53

 َاخسح شهذ عراس نطُف زغٍُ  54

 َاخسح شهذ يثًُ َىسٌ َافع  55

 َاخسح عهٍ زًادج يىعً شًُاء  56

 َاخسح شًُاء وطثاٌ خاعى دمحم  57

 َاخر صفاء زغٍ عهٍ عثىد  58

 َاخر عايش َىسٌ خهف عثذهللا  59

 َاخر عثذ انشزُى َعشب ععُذ دمحم  61

 َاخر انذٍَ اتشاهُى يخهف يهذٌعض  61

 َاخر عًاد يدُذ عهٍ عثذهللا  62

 َاخر عًش عثذ هللا عهٍ خهف   63

 َاخر عًش عثذهللا صَذاٌ خهف  64

 َاخر عًش دمحم دنُم عهًاٌ   65

 َاخسح غفشاٌ َاظى زغٍُ خضش  66

 َاخسح فشدوط عهٍ دمحم ازًذ  67

 َاخر دمحم كشَى عهٍ يخُف  68

 َاخر يشعٍ فالذ اتشاهُى دمحم  69

 َاخسح يشوج اتشاهُى عهٍ ازًذ  71

 َاخسح يشوج عثاط كاظى عثاط  71

 َاخسح يشَى ازًذ صانر زغٍ  72

 َاخسح يشَى اكشو عثاط دمحم  73

 َاخسح يشَى يُزس عذَاٌ زغاٌ  74

 َاخسح يغشج يهُذ سشُذ عثذهللا  75

 َاخسح يُادج عثذ اندهُم فشج عثذ  76



 َاخر يُالد عثذ انىازذ خهف غُذاٌ  77

 َاخسح َثا خانذ ازًذ تشذى  78

 َاخسح َذي عهٍ رَاب زًذج  79

 َاخسح َىال صالذ دمحم ياخذ  81

 َاخسح هاخش َىسٌ َصُف خاعى  81

 َاخسح صانر يهذٌهثح اَاد   82

 َاخسح هثح خانذ عهًاٌ يسغٍ  83

 َاخسح هذي يهذٌ ازًذ زغٍ  84

 َاخسح هىاصٌ عثذ نطُف ازًذ    85

 َاخسح هُاو َىسٌ خهف عثذهللا  86

 َاخسح والء تغاو وفُك خاعى   87

 


