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 االشِ ّ
احلاي١ 

 ايزراش١ٝ

 َالحظات ايرقِ املٛحز

   َصتجز احلصٔ عبزاحلُٝز ذلُز عبزاحلُٝز 1

   َصتجز احلصٔ ذلُٛر قٓا٣ٚ ع٢ً 2

   َصتجز احلص٢ٓٝ َصطف٢ عبزاجلٛار ع٢ً  3

   َصتجز ايسٖرا٤ فٛز٣ عبزاحلهِٝ حصٔ 4

   َصتجز ايعُٝا٤ ذلُز امحز ذلصب 5

   َصتجز ايعُٝا٤ َصطفٞ ذلُز عبزايػفار 6

   َصتجز اهلاّ جٝال٢ْ ذلُز امساعٌٝ 7

   َصتجز اَا٢ْ خًف امحز حصٔ 8

   َصتجز اَاْٞ عُرٚ ذلُز ثابت 9

   َصتجز اٌَ ْار٣ رلتار رزم اهلل 10

   َصتجز ا١َٓ عبز ايعظِٝ عبز اهلار٣ حصٔ  11

 ظٗار٠ َعاري١   َصتجز ا١َٝٓ صابر طٓطا٣ٚ شًِٝ  12

   َصتجز آَٝ٘ عاطف َعتل عبار٣ 13

   َصتجز آَٝ٘ ذلُز ظرٜف امحز 14

   َصتجز آَٝ٘ ذلُز عبزايعظِٝ ذلُز 15

   َصتجز اَريٙ  َصطف٢ عبزايعسٜس عبزايصالّ 16

   َصتجز اَريٙ مجاٍ ازٖر٣ ذلُز 17

   َصتجز عبزاهلل عبز اجملٝزاَريٙ صالح  18

   َصتجز اَُٝ٘ امحز ذلُز ايصبع 19

   َصتجز اٜ٘ ذلُز حصٔ ْافع 20

   َصتجز اميإ اشالّ عبز ايعسٜس قر٢ْ 21

   َصتجز اميإ حصٔ ع٢ً عبزايعسٜس 22

   َصتجز اميإ مسري ذلُز عصُإ 23

   َصتجز اميإ عاظٛر ذلُز ع٢ً 24

   َصتجز ْصر ايزٜٔاميإ عال٤ ذلُز  25

   َصتجز اميإ ذلُز رضا ذلُز 26

   َصتجز اميإ َعبز ٜٛشف ذلُز 72

   َصتجز اميإ َالى خًف زلٝب 28

   َصتجز امئ ذلُز عس ايزٜٔ ذلُز 29

   ببق الباقى الباقى محمد عبد ايمان عبد 30
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