
 اتشاْٛى خهٛم اتشاْٛى ػكاؽّ

 اتشاْٛى ػًش يؾٕٓس ػفاَّ

 اتشاْٛى ػٕض دغُٙ انؼٕضٙ

 ادًذ اعًاػٛم ػهٙ انؼًاػ

 ادًذ دغُٙ عؼٛذ ٕٚعف

 ادًذ صايم ػطا انغهٛذات

 ادًذ ػهٙ يٕعٗ صٕانخ

 ادًذ كًال خهٛم انكحٕت

 ادًذ يذًذ ادًذ يصاسِٔ

 ادًذ يصطفٗ لاعى ػٛذ

 ادًذ َظًٙ ادًذ انٕنٕٚم

 ادًذ ْؾاو يذًٕد انمٕاعًّ

 ادًذ َٕٚظ ػثذ انغالو عٕادشِ

 اعايّ يُزس اعًاػٛم اتٕ يذفٕظ

 اعايّ ٚاعش فحذٙ ؽذادِ

 اَظ ادًذ ػثذ انكشٚى دًذاٌ

 اَظ َاجٙ يذًذ َاجٙ

 أط خانذ عهًٛاٌ انجثٕس

 اًٍٚ يذًذ ػثذ انشدٛى ػٛال عهًاٌ

 اٚٓاب ادًذ يصطفٗ دًضِ

 اٚٓاب تغاو يٕعٗ انؼثاد٘

 إٚب يذًذ ؽذادِ انهٕص٘

 تؾاس يذًذ صثٛخ انشؽاٚذِ

 ثائش ادًذ يذًذ انذاج

 ثائش يذًذ ػثذ انؼضٚض انًشادهّ



 جثشٚم دايذ يذًٕد اتٕ صٚذ

 داصو ػًاد اعًاػٛم انكحٕت

 دزٚفّ يذًذ يذًٕد انًٕيُٙ

 دغاو َاٚف دغٍٛ انذذٚذ

 دغٍٛ جًال ػثذ انشؤٔف اتْٕٕاط

 دغٍٛ يذًذ دغٍٛ جاد هللا

 دغٍٛ يذًٕد دغٍٛ انضْٛش٘

 دًضِ تاعى يصطفٗ خهٛم

 دًضِ خهٛم ادًذ َٕفم

 دًضِ صثاح ػثذ هللا انثؾٛؼ

 دًضِ َضّٚ فؤاد يُصٕس

 خانذ جًال ػٕض دجاص٘

 خانذ صاٚم عهًٛاٌ اتٕ اسلٛك

 خانذ ػٕٚذ ٔلؼاٌ انؾخٕت

 خانذ َاٚف ادًذ انضٔاْشِ

 خهٛم ٚؼمٕب يذًذ ُْذ٘

 خٛش٘ ؽاْش خٛش٘ جهذًٙ

 سافث يذًذ دًذ اتٕ عٛف

 سايٙ عهٛى ػًش ػًش

 سايٙ ػثذهللا ٚاعٍٛ انؾًاٚهّ

 صكشٚا خانذ دغٍٛ َٕٚظ

 صٚذ ادًذ يُصٕس اتٕ ٚذٛٗ

 صٚذ عانى ػٛغٗ دذاد

 عانى ػٛذ عهًٛاٌ انغشٚة

 عايٙ يذًذ ْؾاو ػثذ انؾكٕس ادشٚض



 عجٗ يذًذ ػثذهللا انُغٕس

 عؼٛذ يذًذ اًٍٚ يذًذ َؼٛى انًذحغة

 عهطاٌ عانى ساضٙ انذْاو

 عُاء ادًذ ػطّٛ يُصٕس

 ؽأس ػهٙ يذًٕد اتٕ ؽأس

 صانخ ػثذ انهطٛف صانخ دٔاط

 صذاو ػثذ انًؼطٙ جًٛم انؾٕفٍٛٛ

 ضٛاء جًال عاليّ انمشانّ

 طاسق صٚاد يذًذ ػثذ انشدًٍ

 طالل عهًٛاٌ صثخ انٛاعٍٛ

 طالل ػثذ هللا ْزال انجُذٚم

 ػادل صٚذ يذًذ خضش

عٗ ػٕأدِػاصى سفٛك يٕ  

 ػاطف ػثذ انهطٛف دافع اتٕ دجهّ

 ػثادِ ػًش ادًذ انذٚخ

 ػثذ انشدًٍ جًال خانذ ػمم

 ػثذ هللا اتشاْٛى دغٍ اتٕ ايذًٛٛذ

م يذًٕد جشاسػثذ هللا خهٛ  

 ػثذ انًطهة تٓجث ػثذ انًطهة انشػٕد

 ػثذانذًٛذ ؽكش٘ ػثذ انذًٛذ ػثذ انشدًٍ

 ػثذانشدٛى َافز ػثذ انشدٛى اتٕ فشدّ

 ػثذانؼضٚض ادًذ ػثذ هللا صٚذ انكٛالَٙ

 ػثذهللا اتشاْٛى يذًذ انذغًٛات

 ػثذهللا عاليّ عانى انغشٚة

 ػثذهللا يذًذ ػثذ هللا انجشادات



 ػذ٘ يذًذ يذًٕد انغؼذ٘

ّػذ٘ َاصش ػثذ هللا كفاٚ  

 ػذٚم ٕٚعف عهًاٌ اتٕ نطٛف

 ػالء انذٍٚ يذًذ اتشاْٛى ستٛغ

 ػالء كًال كايم عًاسِ

 ػهٙ خهٛم اتشاْٛى اتٕ ػهٛاٌ

 ػًاد ادًذ يذًذ صثٛذات

 ػًاد انذٍٚ ادًذ يذًذ انضسلاٌ

 ػًاس ياْش يصطفٗ انؾٕاٍْٛ

 ػًش ادًذ فُاطم انذجاٚا

 ػًش دغٍ عاليّ اتٕ كثشٚث

 ػًش ؽذادِ دغٍٛ انغشٚغٙ

 ػًش ػطا عهًٛاٌ ْادّٚ

 ػًش يذًذ يذًٕد انخطٛة

 ػٛغٗ فٕاص ادًذ انمضػّ

 فاسط دغٍ يذًذ يهكأ٘

 فشاط إَس ؽشاسٖ انًجانٙ

 فًٓٙ ادًذ يذًذ دًٕٛس

 كٕثش اتشاْٛى ادًذ اتٕ صثٛخ

 نٛث دغٍٛ ػثذ انذافع انشٔاؽذِ

 ياجذ يذًذ خضش انؾأٚؼ

 يانك دغٍ عهٛى يذًذ

ؼّ خضش ػثذ انذفٛعيايٌٕ يذًذ جً  

 ياْش دغٍ يذًذ ٚاعٍٛ

 ياْش دأد يذًذ ػثذ انشدٛى



 يجذ جالل عٕٚهى انخٕانذِ

 يذًذ اتشاْٛى عهٛى انذستاؽٙ

ٕدًاديذًذ ادًذ سضٗ ات  

 يذًذ جًال ادًذ تكش

 يذًذ جًال ْذٚة دغٍ

 يذًذ دغٍ ػهٙ انذػجّ

 يذًذ خانذ دًذ انًذٛغٍ

 يذًذ خهف ػطّٛ انؾخاَثّ

 يذًذ صٚاد ػثذ انغالو انخٛاط

 يذًذ عايٙ خانذ يذًذ

 يذًذ عهطاٌ يصطفٗ انٓذيٙ

 يذًذ عهًٛاٌ صانخ ضًٛشٖ

 يذًذ ػثذ انذافع يصطفٗ انجٛأ٘

 يذًذ ػذَاٌ ػثذ انذًٛذ انخطٛة

ادًذ يذًذ ػًش يصطفٗ اتٕ   

 يذًذ ػٕدِ يذًٕد اتٕ صؼٛهٛك

 يذًذ يذًٕد ػثذ انمادس انُغؼّ

 يذًذ يذًٕد ػثذهللا انضٔاْشِ

 يذًذ يهٛخ جٕفٛك انخضشٖ

 يذًذ ٚذٛٗ يذًذ كؼٕػ

 يذًذَٕس دافع عهًٛاٌ ػًاسَّ

 يذًٕد إَس يذًٕد ػثذ انؼضٚض

 يذًٕد خهٛف عهًاٌ انؼًٕػ

ًٕد يذًذ ػهٙ فهٛفميذ  

 يشاد ػاسف دغٍ انثؾٛؼ



 يشٔاٌ َاٚف ادًذ عهًٛاٌ

 يصطفٗ دسٔٚؼ يصطفٗ اتٕ انذًص

 يصؼة ؽذادِ ػهٙ انزٔٚة

انثؾٛؼ يصؼة َاٚف ػثذ هللا  

 يصؼة ٚاعش عانى انًطاسَّ

 يصؼة ٚاعٍٛ ػثذ انًجٛذ انؼثذالت

 يؼار ػثًاٌ يذًذ ػهٙ

 يُزس جالل عاليّ انغهًٛات

 يُٓذ ادًذ يذًذ انمٛغٙ

 يُٓذ ػذَاٌ ػثذ انجهٛم اتٕ سياٌ

 يؤيٍ صانخ يذًذ جؼاتٕ

 يؤيٍ يذًذ طّ انطٕسِ

 يؤيٍ ًَش ػثذ انمادس ؽاٍْٛ

 َثٛم َصش يٕعٗ عؼٛذ

 َضاس ادًذ ػثذانُٕس دًادَّ

 َضال دغٍٛ دغاٌ اتٕ سضٕاٌ

 َضال يذًذ ًَش اتٕ غُٛى

 َٕس إَس َٕس انذٍٚ انماضٙ

 ْاَٙ ايٍٛ ػهٙ انًُشأٖ

 ْٛثى يٕعٗ جًٛم اعًاػٛم

 ٔجذٖ ػهٙ َؼًاٌ انؾاػش

 ٔنٛذ خانذ سؽذ٘ انؾٕنٙ

 ٔنٛذ ؽؼثاٌ ػثذ هللا لٕٚذس

 ٚضٌ جًال جًٛم انؼثذ انالت

خانذ انؾٛثُٙٚال ياصٌ   



 ٕٚعف ػثذ انكشٚى ٕٚعف انؾايٙ

 ٕٚعف ػذَاٌ ػثذ انذًٛذ اسعالٌ

 ٕٚعف يصطفٗ ػٛغٗ اتٕ انضثاع
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6102/8/08انًٕافك   

 ادًذ تكش يذًذ يؼانٙ

 ادًذ جاعش يذًذ انؼطٕٛ٘

 ادًذ جًؼّ يٛالٌ انؾشفات

 ادًذ دغٍٛ ادًذ انذٔالت

 ادًذ ػثذ انذًٛذ صػم انكٕفذٙ

 ادًذ ػشٚف يذًذ ػثٛذات

 ادًذ ػهٙ ػٕٚذ ؽاَٙ

 ادًذ يذًذ لاعى انؼشٔد

 ادٚة ؽفٛك فٕص٘ انغًكٙ

ك فضٙ انخضاػهّاعايّ جٕفٛ  

 اعالو ادًذ يذًذ انطٕٚظ

 اعٛذ يذًذ خٛش فٛصم انؼضاو

 انًؼحصى تاهلل ػًاد خهٛم اتٕ ػٛؾّ

 ايجذ ػثذ انفحاح يذًذ انمٕاعًٙ

 ايٍٛ يذًذ جشكٙ ػشاٚضّ

 أعايّ دغٍٛ ػهٙ انؼهٙ

 تؾاس ػهٙ ػثذهللا تُٙ خانذ

 تٓاء انذٍٚ يذًذ صانخ انغانى

 ثايش يذًٕد ػثذ انمادس ادسٚظ



ًش ػهٙ عًاسِثائش ػ  

 جٓاد يانك جٓاد انؾثٕل

 دغٍ ػثذ انشدًٍ يذًذ ػٕدات

 دًضِ عًٛخ ػًش انؾشياٌ

 دًضِ ٚذٛٗ ادًذ انٓمٛاٌ

 خانذ تغاو يذًذ طهفاح

 خانذ َٕاف ٕٚعف انثشٚثغ

 خهذٌٔ دغٍٛ َاصش انؼُثش

 سايٙ َضّٚ يذًذ انؼضاو

 صٚاد ٔائم لاعى لثالٌ

 صٚذ خانذ يذًذ ػًاٚشِ

 عايخ ؽاْش يذًذ جٕاسَّ

 عؼذ ػٕٚذ طشٔد٘ ْالل

 ؽاد٘ عهٛى دًٕدِ جٛى

 صذاو دًٛذ٘ ػٕدِ انًغاػٛذ

 صٓٛة يذًذ ادًذ انؼًش٘

ؽذِضاس٘ يذًذ جاعش دغٍ سٔا  

 ضشاس ادًذ دغٍ انمضاِ

 ضٛف هللا ػٕاد خهٛف انغشداٌ

 طاسق دخم هللا ػمٛم انًؾالثّ

 طاسق َاٚف يذًذ انؾشػّ

 ػثذ انشدًٍ اعايّ يذًذ ػثًاٌ

 ػثذ انكشٚى سجاهللا صػٕٛط انؾشفات

 ػثذ هللا ضشاس يذًذ ػثٛذات

 ػثذ هللا يذًذ ػهٙ ستاتؼّ



 ػثذانذكٛى دغٍ صػم انًغاػٛذ

 ػثذانذكٛى َاٚف يذًذ انؾشػّ

 ػهٙ سضا ػثذانشدًٍ انشجا

 ػًش ادًذ فشٚذ انؾٕتكٙ

 فاد٘ خانذ غؾاو انصمٛشات

 فاسط اكشو عهًٛاٌ تُٙ يهذى

ٙ ادًذ اتٕصٚحٌٕفٕصٖ صاْ  

 لاعى غاص٘ لاعى انؼٛغٗ

 لصٙ ادًذ دغٍ االؽمش

 كًال ػطا ادًذ انؾٕاتكّ

 ياْش اَطٌٕ اعثٛش انحشصٖ

 يذًذ اتشاْٛى ادًذ انؼضاو

 يذًذ ادًذ يذًذ انثذاسَّ

 يذًذ اعًاػٛم اتشاْٛى ػُاَضِ

 يذًذ جٕفٛك صٛاح انؼظايات

 يذًذ دغَّٕ تذٕٖٚ طاْات

 يذًذ دغٍٛ يصطفٗ انشتاتؼّ

 يذًذ ضٛف هللا ادًذ يذاعُّ

 يذًذ ػادل يذًذ تُٙ ادًذ

 يذًذ ػثذ انًجٛذ صانخ صٕٚت

 يذًذ ػذَاٌ ػهٙ ْٛاجُّ

 يذًذ يذًٕد َاصش انصًادٖ

 يذًذ يُٛش ػثذ انفحاح انُاصش

 يذًذ َثٛم ادًذ ؽحات

 يذًذ ٚذٛٗ ػهٙ انؼًش٘



 يذًذ ٕٚعف ادًذ انؼفافؾّ

 يذًذ ٕٚعف فاسط ػطشٔص

 يذًٕد ًَش ٕٚعف انمٛغٙ

 يؼار يذٙ انذٍٚ ػًش ػايش

 يؼار ٕٚعف ػهٙ تخٛث

 يؼحض دًضِ ػهٙ انؼًشٖ

 َٕس عهًٛاٌ ػٕاد انؾشػّ

ػٛغٗ َٕسانذٍٚ ػهٙ فالح تُٙ   

 ْاَٙ دًذ ادًذ انشتاٚؼّ

 ْؾاو يذًذ خهٛم انخطٛة

 ْالل صٚذاٌ جًٛم ْالل

 ٔائم فٓذ عهًٛاٌ انؼظايات

طذثٕػ اتٕانذًصٚضٌ ػثذهللا   

 


