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 انًهذٕظاخ

  كتاتح رقًا كتاتح رقًا كتاتح رقًا

1 
 عذراء عذَاٌ يذًذ اتزاْٛى

 فقظ ثالثح ٔعؼزٌٔ  02 فقظ تظعح  9 فقظ أرتعح عؼز  40
 

2 
 عال طعذ دظٍ عثذ هللا

 فقظ أرتعح ٔعؼزٌٔ  00 فقظ إدذٖ عؼز  44 فقظ ثالثح عؼز  42
 

3 
 عهٙ ػكز يذًٕد جٕاد

 فقظ طتح عؼز  42 فقظ ثًاَٛح  8 فقظ ثًاَٛح  8
 

4 
 عًز عطا هللا يؼتاق ادًذ

 فقظ أرتعح ٔعؼزٌٔ  00 عؼز  فقظ إثُٗ 40 فقظ إثُٗ عؼز  40
 

5 
 عٓذ ادًذ عهٙ 

 فقظ ثًاَٛح عؼز  48 فقظ عؼزج  42 فقظ ثًاَٛح  8
 

6 
 عٛذاٌ طهطاٌ طهًٛاٌ كزيغ

 فقظ اثُاٌ ٔعؼزٌٔ  00 فقظ ثًاَٛح  8 فقظ أرتعح عؼز  40
 

7 
 غصٌٕ جاطى عٛظٗ عثذ

 فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ  20 فقظ طثعح عؼز  41 فقظ طثعح عؼز  41
 

8 
 فاطًح كزٚى ٔٚظٙ عهٙ

 فقظ اثُاٌ ٔعؼزٌٔ  00 فقظ ثالثح عؼز  42 فقظ تظعح  9
 

9 
 فاطًح ْاػى يذًذ عثذ

 فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ  20 فقظ ثًاَٛح عؼز  48 فقظ طتح عؼز  42
 

10 
 فؤاد فهٛخ فزداٌ دثٛة

 فقظ طثعح ٔعؼزٌٔ  01 فقظ أرتعح عؼز  40 فقظ ثالثح عؼز  42
 

11 
 انعشٚش سٚذاٌقصٙ دظٍٛ عثذ 

 فقظ ٔادذ ٔعؼزٌٔ  04 فقظ ثالثح عؼز  42 فقظ ثًاَٛح  8
 

12 
 كزار جهٛم دأد تكح

 فقظ ٔادذ ٔعؼزٌٔ  04 فقظ ثًاَٛح  8 فقظ ثالثح عؼز  42
 

13 
 كزًٚح طعذ صانخ فزج

 08 فقظ إثُٗ عؼز  40 فقظ طتح عؼز  42
فقظ ثًاَٛح 

 ٔعؼزٌٔ 
 

14 
 كٕثز َشار فخز٘ دظٍ

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ  20 فقظ طتح عؼز  42 فقظ طتح عؼز  42
 

15 
 كٛالٌ عثذ انزدًٍ عثذهللا يذًذ

 فقظ ثًاَٛح  8 صفز 2 فقظ ثًاَٛح  8
 

16 
 نُٛا داتى طهًاٌ ادًذ

 فقظ ثالثح ٔثالثٌٕ  22 فقظ ثًاَٛح عؼز  48 فقظ خًظح عؼز  41
 

17 
 ياْز ثائز خهف ادًذ

 08 فقظ ثالثح عؼز  42 فقظ خًظح عؼز  41
فقظ ثًاَٛح 

 ٔعؼزٌٔ 
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18 
 يذًذ اتزاْٛى فزج خاطز

 فقظ طتح عؼز  42 فقظ ثًاَٛح  8 فقظ ثًاَٛح  8
 

19 
 يذًذ دظٍٛ ػٓاب دًذ

 فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ  20 فقظ ثًاَٛح عؼز  48 فقظ طتح عؼز  42
 

20 
 يذًذ خهف خضٛز عثاص

 فقظ عؼزٌٔ  02 فقظ ثًاَٛح  8 فقظ إثُٗ عؼز  40
 

21 
 يذًذ ػاكز عهٙ كاظى

 01 فقظ عؼزج  42 فقظ خًظح عؼز  41
فقظ خًظح 

 ٔعؼزٌٔ 
 

22 
 يذًٕد عهٙ اتزاْٛى عثذهللا

 فقظ طتح ٔعؼزٌٔ  02 فقظ إدذٖ عؼز  44 فقظ خًظح عؼز  41
 

23 
 يزتضٗ تذظٍٛ يذًذ تذع

 01 فقظ طتح عؼز  42 فقظ تظعح  9
فقظ خًظح 

 ٔعؼزٌٔ 
 

24 

يذًذ ادًذ ادذّٚ يزتضٗ 

 01 فقظ إثُٗ عؼز  40 فقظ ثالثح عؼز  42 عظكز
فقظ خًظح 

 ٔعؼزٌٔ 

 

25 
 يزٔج عثذ انكزٚى ادًذ ستٛز

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ  20 فقظ طتح عؼز  42 فقظ طتح عؼز  42
 

26 
 يزٔج صثاح يٓذ٘ ٔفٙ

 فقظ تظعح ٔعؼزٌٔ  09 فقظ خًظح عؼز  41 فقظ أرتعح عؼز  40
 

27 
 ايٛز يصطفٗيصطفٗ دظٍٛ 

 08 فقظ ثًاَٛح عؼز  48 فقظ عؼزج  42
فقظ ثًاَٛح 

 ٔعؼزٌٔ 
 

28 
 يصطفٗ دظٍٛ عهٙ صانخ

 فقظ أرتعح ٔعؼزٌٔ  00 فقظ خًظح عؼز  41 فقظ تظعح  9
 

29 
 يصطفٗ عذَاٌ فشع طثع

 01 فقظ إدذٖ عؼز  44 فقظ أرتعح عؼز  40
فقظ خًظح 

 ٔعؼزٌٔ 
 

30 
 يصطفٗ ْاػى دظٍ

 و44/0/0242(  فٙ 1111تاأليز )رطٕب تانغٛاب 

31 
 يٓا ادًذ خهف نطٛف

 فقظ ثالثح ٔعؼزٌٔ  02 فقظ تظعح  9 فقظ أرتعح عؼز  40
 

32 
 يٓذ٘ صانخ يصطفٗ دظٍٛ

 01 فقظ ثًاَٛح  8 فقظ طثعح عؼز  41
فقظ خًظح 

 ٔعؼزٌٔ 
 

33 
 َثأ يذًذ صانخ عهٙ يذٙ

 فقظ طتح ٔثالثٌٕ  22 فقظ ثًاَٛح عؼز  48 فقظ ثًاَٛح عؼز  48
 

34 
 َذٖ ادًذ ادرٚض عطّٛ

 فقظ طتح ٔعؼزٌٔ  02 فقظ إدذٖ عؼز  44 فقظ خًظح عؼز  41
 

35 
 َزيٍٛ يذًٕد طهًاٌ دظٌٕ

 فقظ طتح ٔثالثٌٕ  22 فقظ ثًاَٛح عؼز  48 فقظ ثًاَٛح عؼز  48
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36 
 َٕرج صثاح َٕر٘ يذًذ

 فقظ عؼزٌٔ  02 فقظ تظعح  9 فقظ إدذٖ عؼز  44
 

37 

َٕرِ عثذ انجهٛم صانخ 

 فقظ ثًاَٛح عؼز  48 فقظ عؼزج  42 فقظ ثًاَٛح  8 اطًٛز

 

38 
 ْاجز  سْٛز يعٕٛف جاطى

 08 فقظ إدذٖ عؼز  44 فقظ طثعح عؼز  41
فقظ ثًاَٛح 

 ٔعؼزٌٔ 
 

39 
 ْثح دقٙ اطًاعٛم عهٙ

 فقظ اثُاٌ ٔعؼزٌٔ  00 فقظ إدذٖ عؼز  44 فقظ إدذٖ عؼز  44
 

40 
 عطّْٛذٖ ادًذ ادرٚض 

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ  20 فقظ طتح عؼز  42 فقظ طتح عؼز  42
 

41 
 ُْذ فانخ دظٍ جٕاد

 فقظ تظعح ٔعؼزٌٔ  09 فقظ خًظح عؼز  41 فقظ أرتعح عؼز  40
 

42 
 ْٛثى ٕٚطف جًٛم طّ

 فقظ طثعح ٔعؼزٌٔ  01 فقظ إدذٖ عؼز  44 فقظ طتح عؼز  42
 

43 
 ٔنٛذ يزعٙ دظٍ ادًذ

 فقظ خًظح عؼز  41 فقظ طثعح  1 فقظ ثًاَٛح  8
 

44 
 ٚاطز طعًّ تاع يخهف

 08 فقظ أرتعح عؼز  40 فقظ أرتعح عؼز  40
فقظ ثًاَٛح 

 ٔعؼزٌٔ 
 


