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 انُظز٘ (4قــــاعـــــح رقــــــــــى )

اطٕب انًزحهح + قظى عهٕو انح (9) يقذيح فٙ انٕطائظ انًرعذدج قظى انٕطائظ انًرعذدج / انًزحهح األٔنٗ /  انرفاصٛم

 (22/ يعانجح صٕخ )/ انًزحهح انثانثح+ قظى انٕطائظ انًرعذدج  (29) 2نغح إَكهٛشٚح انثاَٛح / 

 66 انعذد انكهٙ:

  انظثد انٕٛو:

 62/62/2609 انرارٚخ:

   
 

 خ

قظى انٕطائظ 

انًرعذدج / يقذيح 

فٙ انٕطائظ 

 انًرعذدج

عهٕو انحاطٕب / 

  2نغح إَكهٛشٚح 

قظى انٕطائظ 

انًرعذدج / يعانجح 

 صٕخ

عهٕو انحاطٕب / نغح 

  2إَكهٛشٚح 

قظى انٕطائظ 

انًرعذدج / يعانجح 

 صٕخ

عهٕو انحاطٕب / 

  2نغح إَكهٛشٚح 

0 
يُرظز كاظى ذاّٚ 

 نًٕٓد

إَار طانى فانح 

 عثاص

اتزاْٛى يحًذ عثاص 

 طٕاد٘

طجاد كاظى يذنٕل 

 كاظى

تٛذاء حظٍ يٓذ٘ 

 ْاشى

يزذضٗ طعذ عشٚش 

 تاقز

2 
َزجض كاظى حظٍٛ 

 صادق

اّٚ جهٛم كاظى 

 شٌُٕ

اتزاْٛى يذنٕل اياَّ 

 عثذ هللا

عهٙ حظٍٛ شُغارج 

 ياشٙ

جثزائٛم عثذ انكاظى 

 كاظى

يزٚى طزحاٌ عثذ 

 طزحاٌ

3 
َٕر انٓذٖ عهٙ 

 حظٍٛ عثٕد

ٍٛ عذَاٌ عهٙ تُ

 يرعة
 فاطًّ رشاد ْاد٘ نفرّ احًذ جٓاد كاظى

حظٍ عثذ انحظٍٛ 

 خالطٙ جزع

يصطفٗ َٕياص 

 كهف

4  
حظٍُٛ رحًٍ عثذ 

 انشْزِ  حًشِ

احًذ حًشج كزٚى 

 َاجٙ

قاطى حظٍٛ رحٛى 

 عثٕد

حظٍُٛ حٛذر يجٛذ 

 حًٛذ

يُٓذ صاحة عثذ 

 انحظٍ صاحة

5 
ْجزاٌ راضٙ 

 يحًٕد عٛذاٌ

حظٍُٛ ٔطاو حثٛة 

 هكىع
 اطٛم عهٙ رٍْٛ

كاظى حظٍٛ كاظى 

 حثٛرز

حظٍُٛ عثذ انزحٛى 

 ْاد٘ حظٍٛ

ْاجز حظٍٛ فانح 

 شُذل

6 
ْذٖ كاظى ٚاطز 

 كاظٙ

حٕراء كاظى عثٛذ 

 جاطى

اطٛم عًار شًخٙ 

 جثز

نجٍٛ ٔطاو يحًذ 

 يٕٓدر
 حظٍٛ خانذ رحٛى جثز

عًاد يصطفٗ عثذهللا 

 طهًاٌ

7 
ْذٚم ْٛضم صانح 

 جاطى

حٛذر عهٙ حًشج 

 عهٕٛ٘

اٚالف عهٙ حظٍٛ 

 يحًذ

نٛث ضٛاء غاس٘ 

 صانح

حظٍٛ عهٙ عثذ 

 انحظٍٛ
 يُرظز عهٙ جاتز

8 
ٔدٚاٌ حاكى كايم 

 طُٕٚح
 رٚى عثذ يحًذ جثز

اًٚاٌ حظٍ عثاص 

 يحًذ

يحًذ حًٛذ يثارك 

 يحظٍٛ

حٕراء كاظى حظٍ 

 حًشج
 

9 
ٔفاء يخٛف عثذ 

 انظادج

سٍٚ انعاتذٍٚ تٛذ هللا 

 عثذ انحظٍ

تاطى اطًاعٛم كاظى 

 هللا عثذ

يحًذ طعذ حظٍ 

 تعٕٛ٘

حٕراء ٕٚطف حظٍٛ 

 رتاط
 

06  
سٍٚ انعاتذٍٚ يحظٍ 

 ٚاطز يُذٔر
 تشزٖ طعذ ْالل عثذ

يحًذ عثذ انزضا 

 صكة

حٛذر عثذ انقاطى 

 ٚاطٍٛ يحًذ
 

00 
حظٍٛ عهٙ تذر٘ 

 عٕدِ

طارج ضٛاء َٕر٘ 

 ْاد٘

تشٛز عثٛذ درْى 

 اتزاْٛى

يحًذ فزحاٌ ْاذف 

 طهًاٌ

رفاِ رحٛى حظٍٛ 

 كاظى
 

  


