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 اعساق فانر عهٙ كٛطاٌ انخٕالَٙ)يساعة(  -43 ٛصم كايم كاطع تذاذ انًُحفكٙف( يعأٌ يذٚش)  -1

 ٛغٌٕ يصطفٗ عًش يٕعٗ انضٚذ٘)لإََٙ ( ي -44 ) يالزع ( ٚاعش فاسٔق عثاط فشج انداف -2

 )يالزع ( يُٛش جٕفٛك زغٍ كٛطاٌ انخٕالَٙ  -45 ) س. يُٓذعٍٛ ( زغاو عثذ اتشاْٛى عهًٛاٌ اندثٕس٘ -3

 ) يعأٌ يذٚش ( اخالص عذَاٌ كاظى عثاط انًدًعٙ -46 ازًذ سزٛى انعثٛذ٘ ( عثاط عثٛذالذو) تازث  -4

 ثائش طعًّ ازًذ زغٍٛ انضْٛش٘) يعأٌ يذٚش (  -47 ى انكشخٙ ( ْٛثى خهٛم اتشاْٛى كاظ ألذو )  تازث -5

 ْٛثى دأد شٓاب ازًذ انمشغٕنٙ(  الذو )يساعة -48 ( َٓٗ يسًذ يظهٕو يسًذ انًشعٕيٙ  و.س فٛضٚأٍٚٛ)  -6

 فشاط عهٙ زغٍٛ ازًذ انعضأ٘) سئٛظ يالزظٍٛ فٍُٛٛ (  -49 )  يذٚش ( إخالص زغٍٛ عهٕاٌ زغٍ انًدًعٙ -7

 ععذ كٛطاٌ فٛاض دٔاذ انضتٛذ٘(  )س. يالزظٍٛ فٍُٛٛ -55 ) و.س.يحشخًٍٛ ( صُّٚ يسًذ صانر عثذ انشزًٍ خٕشُأ  -8

 ( ازًذ زاكى كايم زغٍ انمٛغٙ يعأٌ يالزع)   -51 ( أَعاو صانر يٓذ٘ صخش انعثٛذ٘ يعأٌ يذٚش)  -9

 يسًذ كاظى يسًذ كاظى انشًش٘يذٚش فُٙ (  ) و. -52 ( خهٛم إتشاْٛى عثٛذ زغٍٛ انعثٛذٍ٘ٛصساعٛ ٍٛيُٓذعو.س.)  -15

 صانر زكًث خهٛم شكش انسًذاَٙ( يعأٌ يالزع)  -53 ) س. يُٓذعٍٛ صساعٍٛٛ ألذو ( يؤٚذ عثذ اندثاس طّ عثذ هللا يال هللا -11

 ععذ يسًٕد عهٙ انعحثٙ( أيٍٛ ٍٛٛيًشضيعأٌ سئٛظ ) -54 انغايشائٙ ( سعذ ععذ عثاط َاصش ٍٛصساعٛ ٍٛٛيُٓذعو .سئٛظ )  -12

 )عائك الذو( زٛذس شاكش يسًٕد عالٔ٘ خٕٚش -55 ( خٕياٌ عثذ انْٕاب عثذ انشصاق ازًذ انكشٔ٘و .س كًٛٛأٍٚٛ)  -13

 يُزس إتشاْٛى يسًٕد خٕاد انذنًٛٙ) سئٛظ زشفٍٛٛ ألذو (  -56 ( َٕسا عثذ يٓذ٘ صخش انعثٛذ٘الذو  ) يحشخى  -14

        عادل يسًذ رٚاب خاعى انعثٛذ٘  ( لذو) كاجة طاتعة ا -57 سًٕد خهٛفة ددِ انعضأ٘ ( ْذٖ ي ألذو ) يثشيح -15

 عثذ انسًٛذ زايذ زغٍ يظهٕو انسٛانٙ) سئٛظ كحاب طاتعة (  -58 ( إعشاء ٚعشب ٕٚعف عثذ انسغٍٛ انغعذ٘الذويُٓذط  ) -16

 عذ٘ ازًذ عكهّ عثذ هللا انعثٛذ٘(  ألذو ) سئٛظ زشفٍٛٛ -59 ( َضاس عثاط يانك زًٛذ انضْٛش٘  ٍٛصساعٛ ٍٛيُٓذع و.س.) -17

 يسًذ زغٍٛ غضا٘ خغاو انعحثٙ) كاجة طاتعّ أل(  -65 اعاليٙ ( يٓذ٘ زغٍ يسًذ دٔا٘ انعكٛذ٘ يعأٌ يذٚش)  -18

 ٛذ٘ ) كاجة طاتعّ ألذو ( يسًذ لاعى يسًذ ازًذ انعث -61 أعًاء يُازٙ عثٕد زًٛذ انذنًٛٙ(  يعأٌ يذٚش)  -19

 عذَاٌ عزاب كطاٌ دٚش٘ انخًاعٙ( لذو) زشفٙ ا -62 ( ٔعاو زثٛة عثذ هللا كاظى انحًًٛٙألذو) يُٓذط صساعٙ  -25

 عهٙ صانر صثش عهٙ انخفاخٙ( سئٛظ عٕاق) -63 ( اطٛاف فاضم صكشٚا ششلٙ انعضأ٘  يغاعذ لإََٙ يشأس)  -21

 ( يُٓذ لٛظ يسًٕد فٛصم انخضسخٙس)   -64 ( جغشٚذ فهٛر زغٍ عثاط انحًًٛٙ ٍٛفُٛ ٍٛيذست و.س.) -22

 عٕاق ( فاسٔق عانى يسًذ عثاط انًعًٕس٘سئٛظ )  -65 ( ععٛذ خانذ ازًذ يضتاٌ انًدًعٙ  الذو) يذٚش -23

 يسًٕد انكٛانٙ عثذ انكشٚى يٓذ٘ عثذ (و.س زشفٍٛٛ)  -66 ( ازًذ عايٙ خًٛم خٕاد انسٛانٙ  ٍٛيالزظسئٛظ )  -24

 ( اععذ كٓالٌ فشزاٌ اتشاْٛى انًدًعٙزشفٍٛٛ و.س ) -67 ) يذسب سٚاضٙ الذو( ازًذ كايم كشخٙ َصٛف انذنًٛٙ -25

 يسًذ ضاس٘ َصٛف خاعى انشتٛعٙ) زشفٙ ألذو(  -68 ( عالو يسًٕد شاكش أزًذ انشٛثاَٙ ٍٛيالزظسئٛظ )  -26

 إَٔس عهٙ يسًذ عانى انعضأ٘) زشفٙ ألذو(  -69 )يحشخى ( يُال طاْش فاضم زغٍ انشًش٘ -27

 ٕٚعف ياَع إتشاْٛى صٚذاٌ انٓهٛهٙ( عائك الذو )  -75 يُٓذط ( يصطفٗ عهٙ زغٍٛ عثذ انخفاخٙ)  -28

 يانك خادس دأد عهًاٌ انضتٛذ٘ ( ألذو) عائك  -71 ( خضش خٛاد خهف عثذ هللا انعثٛذ٘ الذو ) يذسب فُٙ -29

 زشفٍٛٛ ( عايش خاعى يسًذ عثاط انكشطاَٙ  و.س)  -72 ائش صٚذاٌ خهف خضٛش اندثٕس٘) سئٛظ يالزظٍٛ ( ث -35

 )سئٛظ زشفٍٛٛ( صذاو عضٚض شكش يسًٕد انًدًعٙ  -73 ) يعأٌ سئٛظ يُٓذعٍٛ( ٚاعش َصش زغٍٛ يسًذ انسٛأ٘ -31

 ٙ غضال انخضسخٙ( كًال زغٍ جشك) زشفٙ لذو -74 ( ازًذ سزٛى ازًذ يسًذ انُعًٛٙ ٍٛيالزظس)   -32

 ) زشفٙ الذو( اسكاٌ عثاط عهٕيٙ دأد انعماتٙ -75 ) و.س.يحشخًٍٛ( َداذ طاْش زغٍ زغٍٛ انغُذ٘ -33

 عثذ انٕدٔد عثذ هللا عضأ٘ يسًٕد انشفاعٙ(زشفٍٛٛ  و.س )  -76 ( ععذ عثذ هللا زًٕد ثايش انشًش٘ ألذو ) يحشخى -34

 َثشاط يضازى عشٚثٙ يسًذ انعضأ٘) عائك أٔل (  -77 انطائٙ ساشذ زغٍ سًٛذ)يُٓذط صساعٙ (ُْذ عثذ ان -35

 ضٛاء زغٍٛ شًخٙ خشخاػ انكُاَٙ) زشفٙ الذو(  -78 يُٓذط صساعٙ( يسًذ عهٙ شٓاب اتشاْٛى انحًًٛٙ) -36

 عهٙ خضٛش عٕٚذ عثٛذ انغاعذ٘ (  ) زشفٙ الذو -79 )س. يُٓذعٍٛ صساعٍٛٛ( ٔزٛذ عثذ يسًذ يصطفٗ انعثٛذ٘ -37

 ٔنٛذ عثاط كاظى ٕٚعف انًانكٙ( زشفٙ الذو)  -85 )يُٓذط صساعٙ ( خًال َزٚش َاخٙ تاعى انصًٛذعٙ  -38

 ) زشفٙ الذو ( يسًٕد ٚاعٍٛ عهٙ زغٍ انذفاعٙ -81 )و. يُٓذط صساعٙ( أعًاء زغٍٛ عثذ خثش انحًًٛٙ -39

   )و.يُٓذط صساعٙ( شًٛاء طاسق فانر زغٍ انكٛطاٌ -45

   سائذ عهٙ يسًٕد عانى انشًش٘ ) سئٛظ يالزظٍٛ ( -41

   ( عثاط زًٛذ كاظى صانر انخضسخٙ )يصسر -42


