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 (55اىَزديح اىثاىثح / ٍعاىجح صىخ )
 86 اىعذد اىنيٍ:
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قظٌ ّظٌ اىَعيىٍاخ 

اىذاطىتُح / ىغح 

 4إّنيُشَح 

قظٌ اىىطائظ اىَرعذدج 

 / ٍعاىجح صىخ

قظٌ ّظٌ اىَعيىٍاخ 

اىذاطىتُح / ىغح 

 4إّنيُشَح 

قظٌ اىىطائظ اىَرعذدج / 

 ٍعاىجح صىخ

3 
ىاد اتزار ٍزداُ ج

 جاطٌ
 رقُح مزٌَ دثُة 

اّىار ٍهذٌ خضُز 

 دوٍّ
 شفاء ّعَح ماظٌ عىَذ

دىراء عقُو عثاص 

 عثُذٌ
 ٍذَذ اىثاقز قاطٌ ماٍو

4 
ادَذ صثاح شيىح 

 شعُة

رواء ثاٍز عَزاُ 

 ٍجُذ

إَهاب ادَذ طزداُ 

 شعالُ
 ظاهز ماٍو جثز هاشٌ

دُذر طاىٌ طىادٌ 

 جاتز
 ٍذَذ قاطٌ ماٍو عثذ

5 
ادَذ عثذ اىزضا 

 شىر فذعُزعا

روي عُظً عثذ 

 اىعثاص

أدَذ قاطٌ ٍذَذ 

 جاطٌ
 عيٍ طالً ّعَح دظِ 

دُذر عثذ اىذظُِ 

 ذنيُف عيىاُ
 ٍزذضً دظِ صاىخ

6  
سهزاء طعذ عثذ 

 اىناظٌ عثىد

تُِْ ّعَح هاشٌ 

 فزج
 ٍزوج جىاد صادة عثذ دُذر َذًُ عيٍ عثذ عيٍ طاىة جثز

7 
ادَذ عثذ ٍظيٌ 

 ماطع عيٍ
 سَذ دظِ طاىٌ دَذ

ارك خاىذ ٍنٍ ذث

 تعُىٌ
 داله ىفرح جثار جىدج عيٍ ماظٌ جىدج ماظٌ

ٍصطفً ٍزذضً خيف 

 ماصذ

8 
ادَذ ٍصيخ جىَذ 

 راضٍ
 سَذ دُذر ٍذَذ هاشٌ 

جعفز تخُد عىاد 

 صثاح
 عيٍ ٍظهز عثُذ ٍذَذ

راُّح تاطٌ ٍذَذ 

 عثذاه

ٍصطفً ٍْخٍ ٍْصىر 

 )ر(

7 
اطذاق ردٌُ هادٌ 

 دظِ
 سَْة طعذ ماظٌ دظِ

جىالُ ماظٌ جثز 

 ٍزسج

غفزاُ طاٍٍ خيُف 

 ٍذَذ

رداب جاله عثذ 

 اىناظٌ فزداُ

ٍقرذي عثذ اىناظٌ فيُخ 

 عىدج

8 
اطزاء جثار دَُذ 

 عثذ عيٍ

سَْة عيٍ ٍطشز 

 جىاد

داذٌ مزٌَ ماظٌ 

 طيَاُ

فاطَح تاطٌ ٍيل 

 عثُض

رطو عيٍ عثذ اىشهزج 

 غاسٌ
 ٍالك عقُو دظُِ ردَف

9 
اٍُز ٍذَذ عثذ 

 اىعثاص عثادٌ

طارج طاىٌ ّاصز 

 ظاهز
 دظِ دُذر عذاٌ

فاطَح رطىه جَعح 

 جزَاُ

رطو ٍذَذ جثز 

 عاشىر
 ٍْار ٍؤّض عثذ اىذظُِ

32  
طذز شذر مطفاُ 

 شْاوج

دظُِ جىاد جفاخ 

 عثذ اىشهزج

فاطَح ٍذَذ ماظٌ 

 خضُز

رقُح عشَش عيٍ 

 دُاوٌ
 ٍْاه ّعَح عثذ  ٍذَذ

33 

اّىار ٍذظِ ساَذ 

 دظِ

 

 طُف جىاد ماظٌ
عثذ  دظُِ دثُة

 عيٍ عثذ
 ًٍْ عثُض عَزاُ رّا ٍاىل مشار عثُذ ىُث عثىد جثز دظُِ

 


