
اسماء االجراء اليوميين والمحاضرين الذين تم تشغيلهم (4)جدول رقم 

على حساب صناديق التمويل الذاتي

االسم الكامل

ابتٗاٍ خايز َطين  ذلُز اجلٓابٞ

ابضاص ٜكعإ امساعٌٝ قزٚصٟ ايزٚصٟ

ابضاِٖٝ امحز ذلُٛر فاحل ايعبٝزٟ

ابضاِٖٝ سغني عبز امساعٌٝ اجلبٛصٟ

ابضاِٖٝ سغني عًٞ خًٝف١

ابضاِٖٝ نضِٜ ابضاِٖٝ رلًف ايعٝغاٟٚ

ابضاِٖٝ َاطٕ خظعٌ فٝقٌ

ابضاِٖٝ ذلُٛر َقطف٢ ضاسٞ

ابٛ بهض ذلُز اَني خًف اجلبٛصٟ

ابٛبهض عقاّ ممزٚح عًٛإ ايتهضٜيت

اتني عاَض محٝز َٓقٛص ايعظاٟٚ

اثري خايز امحز فضز ايعبٝزٟ

اثري ضٝا٤ ذلُٛر سغني ايعظاٟٚ

اثري فاضٌ سغٔ ابضاِٖٝ املعُاصٟ

امحز ابضاِٖٝ خًف عبع ايزيُٝٞ

امحز ارِٖ ذلُٛر خطاب ايزٚصٟ

امحز امساعٌٝ ذلُز امساعٌٝ

امحز اٜار فاحل عالٟٚ اجلبٛصٟ

امحز مجاٍ عٝز نضِٜ ايؾُضٟ

امحز سامت مسني فاحلٞ ايبٝاتٞ

امحز سغاْٞ ذلُز عًُٝإ اجلٛعاْٞ

امحز سغني امحز عباؼ ايعكًٝٞ

امحز سغني عًٞ سغني ايعذًٝٞ

امحز محز ذلُز عبزاهلل اجلبٛصٟ

امحز محٝز صدب داعِ ايتهضٜيت

امحز خايز عٜٛز ذلُٝٝز ايعهٝزٟ

امحز خًف امحز

امحز خًف دزٚع ؽٗاب اجلًُٝٞ

امحز خًف ذلُٝٝز خًف اجلبٛصٟ

امحز خًف َقًح فًيب املٛىل

امحز مخٝػ خًف عبز ايزٚصٟ

امحز خٝاٍ فاحل محز اجلبٟٛ

امحز صٜاض خًف سغٔ ايتهضٜيت

امحز طٜار عٜٛز نٝقّٛ ايضٖاٟٚ

امحز طٜٔ ايعابزٜٔ امحز عٝغ٢ ايبًٟٛ

امحز عاَٞ فاضٌ احلزار ايغاَضا٥ٞ

امحز عًُٝإ مجع١ ذلُز اجلبٛصٟ

امحز مسري خًف امحز اجلبٛصٟ

امحز مسني امحز

امحز ؽذاع امحز

امحز ؽعبإ عًٞ َعٝٛف اجلبٛصٟ

امحز ؽٗٝز تعبإ تاٜ٘

امحز فارم ذلُز عًٞ اجلٓابٞ

امحز فاحل َضٜػ ذلُز اجلبٛصٟ

امحز فباح ععٝز مجع١ احلُزاْٞ

امحز فالح عٝغ٢ ذلُز اجلبٛصٟ

امحز عارٍ امساعٌٝ ذلُز ايزٚصٟ

امحز عبزايضمحٔ عاٜز َطض ايعبٝزٟ
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امحز عبزايضمحٔ عبزايهضِٜ َضنظ ايزٚصٟ

امحز عبزايهضِٜ فاضٌ ٖٝؾإ ايؾٝؾاٟٚ

امحز عبزاهلل رخٌٝ َادز اجلبٛصٟ

امحز عبزاملٓعِ امحز خطري ايطٝاص

امحز عزْإ ابضاِٖٝ دلٝز ايعظاٟٚ

امحز عٝزإ عًٞ َٛع٢ اجلبٛصٟ

امحز فاضٌ سٜاب عط١ٝ اجلبٛصٟ

امحز فا٥ل امحز داعب عبزايٛاسز

امحز فٛاط ؽٗاب امحز ايزيُٝٞ

امحز ذلُز طنٞ ابضاِٖٝ باٜٝظ

امحز ذلُز عبز ذلُز  ايزٚصٟ

امحز ذلُز عغهض عبزاهلل اجلبٛصٟ

امحز ذلُز عًٞ ضٝف اجلبٛصٟ

امحز ذلُز فضسإ امحز اجلبٛصٟ

امحز ذلُز َظعٌ محٛر ايزٚصٟ

امحز ذلُٛر عًٞ سغني ايًٗٝيب

امحز ذلُٛر َقطف٢ عبزاهلارٟ

امحز ذلُٛر ْزا ٖادٞ ايعذًٝٞ

امحز َضعٞ سغٔ عًِٝ اجلبٛصٟ

امحز َعاس امحز محٝز امحز ايؾٝؾاٟٚ

امحز ْادٞ داعِ محٝزٟ ايزٚصٟ

امحز ْظاص امساعٌٝ عبزاهلل ايٓافضٟ

امحز ْٛص ايزٜٔ سغني دعفض ايبٝاتٞ

امحز ٜٛعف َغًِ سغني

اصؽز خًف ععز خطض ايعذًٝٞ

اصنإ تٛفٝل ذلُز محز ايًٗٝيب

اصنإ ط٘ سادِ عبيت ايهضاعٞ

اصنإ قشطإ عبز ايضمحٔ داعِ  ايهضٟٚ

اصنإ ذلُز عبز امحز اجلبٛصٟ

اص٣ٚ اعاَ٘ ابضاِٖٝ ذلُز اجلعفضٟ

اطٖاص ابضاِٖٝ راٚر عًُإ اجلعفضٟ

اطٖاص خايز عًُٝإ ؽعبإ ايبظْٚٞ

اطٖاص عبز اهلل خًٌٝ ابضاِٖٝ

اطٖاص عًٞ عًُٝإ امحز ايتهضٜاٟ

اطٖاص غاطٟ نضِٜ عبزاهلل ايفضادٞ

اطٖاص فظع عًٞ سغني اجلٓابٞ

اعا١َ ارٖاّ سغٔ فضسإ ايعظاٟٚ

اعا١َ صابح ٜٛعف ٖالٍ ايزيُٝٞ

اعاٚص ؽتٟٝٛ عبز َطض

اعتربم ٖٝجِ ؽعبإ صدب ايؾٗاب

اعضا٤ ارٜب عًٞ طٜزإ ايٓافضٟ

اعضا٤ عاَٞ فضسإ خطري

اعضا٤ عطاهلل محٝز جلٞ اجلًُٝٞ

اععز عًٞ ععٝز سزٜز ايعذًٝٞ

اععز نضِٜ رلًف عبع ايزيُٝٞ

اعًِ سغاّ ط٘ ذلُز

امسا٤ امحز خًف ذلُز اجلًُٝٞ

امسا٤ عبز ايعظٜظ عبز اهلل امحز

امسا٤ عزْإ َضعٞ ذلغٔ
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امساعٌٝ ععز امساعٌٝ طالٍ ايعبٝزٟ

امساعٌٝ عط١ٝ عه١ً عال١َ اجلبٛصٟ

امسٗإ َظسِ يطٝف ٖٓزٟ ايزٚصٟ

اعٌٝ فابض سبٝب صدب احلزٜجٞ

اؽذإ صبٝع عبز محارٟ اجلٓابٞ

اعضاف فباح عبزايٛاسز صدب

افٓإ غامن محٝز زلِ ايٛصر

افِٗ ٚا٥ٌ عبز ايهضِٜ ذلُز اجلبٛصٟ

انجِ امحز عبزايكارص ذلُز ايتهضٜيت

اال٤ حتغني ذلُز محٝز اجلٛعاْٞ

اال٤ سغني ثاَض ذلُز احلؾُاٟٚ

اال٤ فايف عبز غٓاّ اجلبٛصٟ

اال٤ فاحل سغٔ عبز عٝغ٢ ايؾُضٟ

اال٤ عارٍ ععزٟ ذلُٛر ايزٚصٟ

اال٤ عبزاجلباص مجٌٝ َٗزٟ ايغاَضا٥ٞ

اال٤ عبزايهضِٜ خًٌٝ خٛصؽٝز ايقاحلٞ

اال٤ فا٥ل ْادٞ عط١ٝ ايتهضٜيت

ايظبري ساٜف عامل

ايطٝب ٜعضب ؽعبإ عبزايًطٝف ايٓافضٟ

املعتقِ طاصم ٖاؽِ مخٝػ

املُٗٝٔ بؾري ذلُٛر ذلُز ايز١ُٖٝ

اهلاّ صٚنإ عبز سضرإ

اَاْٞ باعِ محارٟ خطري ايعبٝزٟ

اٌَ باعِ محارٟ خطري ايتهضٜيت

ا١َٓ محٝز َعٝٛف طًٝإ ايعٓظٟ

اَري عبز اخلايل َطريإ ابضاِٖٝ

اْتقاص عالّ ٜٛعف ط٘

اْتقاص عًٞ عذٌٝ امحز ايعذًٝٞ

اْتقاص غضبٞ ْقٝف عُض ايزٚصٟ

اْػ عًّٛ الٖٞ خًٝف ايؾُضٟ

اْػ عًٞ سغني عبزايظٜض داٟٚ

اْغاّ امحز ذلُز صؽٝز ايزيُٝٞ

اْعاّ عبز تضنٞ عًُٝإ ايعذًٝٞ

اْعاّ ذلُز عبز ذلُز اجلًُٝٞ

اْعاّ َٓشص ْعُإ عبز ايتهضٜيت

اْفاٍ ظاٖض خًٌٝ ابضاِٖٝ اجلٓابٞ

امناص ادٗار صدب سغني اجلًُٝٞ

امناص محارٟ ذلُز عباؼ اجلٓابٞ

اْٗاص صبٝع سغني عًٞ ايتهضٜيت

اْٛص مجاٍ سغني

اٚصاؼ سضرإ سغني خًٝف ايغاَضا٥ٞ

اٚصاؼ ففا٤ سغٔ ْكٞ ايزٚصٟ

اٚؼ اٜغض عبز ايضطام ٜعكٛب ايتهضٜيت

اٜات داعِ ذلُز ريٞ

اٜات عبز ايفتاح ٜاعني داعِ ايزٚصٟ

اٜار داعِ عاْٞ فاحل اجلبٛصٟ

اٜار ربٛؼ امحز بطني ايزيُٝٞ

ا١ٜ امحز امساعٌٝ ٜاعني ايطا٥ٞ

ا١ٜ عبزاحلهِٝ امساعٌٝ ايتهضٜيت
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ا١ٜ عقاّ ممزٚح عًٛإ ايكامسٞ

ا١ٜ فؤار ساَز عًٞ ايزٚصٟ

ا١ٜ ٖٝجِ ذلُز ٜعكٛب ايتهضٜيت

اٜغض ذلُٛر َطض ذلُز ايعذًٝٞ

اٜالف صبٝع امحز صؽٝز

اميإ محارٟ عًطإ عٝاـ ايزيُٝٞ

اميإ عًِٝ ابضاِٖٝ َٛع٢

اميإ ضاسٞ ذلُز مجع١ ايزٚصٟ

اميإ عًٞ محز مخٝػ ايبٝاتٞ

اميإ ٜاعني عجُإ صٚضإ ايفضادٞ

امئ عظٜظ خايز محٝز

امئ ْافض الطّ

آٜاؼ ذلُز سغٔ محٝز ايتهضٜيت

اٜٗاب عًٞ سغني خًف اجلبٛصٟ

إعضا٤ أنضّ بؾري ذلُٛر ايٓعُٝٞ

أمحز عٝف ايزٜٔ َؾعٌ اجلبٛصٟ

أصنإ أٜار عظٜظ خطض ايزٚصٟ

أعاٚص ْبٌٝ صدب يطٝف ايطا٥ٞ

أعضا٤ سامت خًف عط١ٝ ايطا٥ٞ

أمسا٤ باعٌ اصسِٝ َضطٚى ايعًهاٟٚ

أال٤ طٜزإ خًف عبز احلزٜجٞ

أَز صا٥ز خًٌٝ ذلُز ايؾٝؾاٟٚ

أَني عٝزإ صسٌٝ سضبٞ احلُزاْٞ

أمناص دٖٛض محز فشٌ

أمناص نُاٍ عبزاهلل ذلُز ايضبٝعٞ

أمئ رباؼ امحز بطني ايُٓضاٟٚ

آال٤ صافع مجاٍ ٜعكٛب ايعًهاٟٚ

آَاٍ دزٚع أمحز ْاِٜ

آ١َٓ صعز رساّ ساَز ايقُٝزعٞ

آ١َٓ ععز محٛر سغٔ ايزٚصٟ

آ١ٜ سغني خًف فٝقٌ ايعبٝزٟ

آ١ٜ خطاب عُض ذلُٛر اجلبٛصٟ

باصم داعِ فاحل َعذٕٛ

باصم غايب مخٝػ سغٔ ايعذًٝٞ

باعٌ امساعٌٝ فربٟ دلبٌ

باعِ ذلُز امحز سغٔ

باعِ ذلُز عٝغ٢ عهاٍ

باعِ ذلُز َقًح محز اجلبٛصٟ

بإ أْٛص ؽانض سافغ ايبتهضٜيت

بإ باعِ عًطإ َٗزٟ  اجلبٛصٟ

بإ يبٝب خايز خًف

بتٍٛ عقاّ صعز رساّ ايزٚصٟ

بتٍٛ َٛفل عًٞ سغني احلُزاْٞ

خبتٝاص سبٝب اَني فباح راٚرٟ

بزص امحز فاحل محٝز اجلًُٝٞ

بزص عباؼ محٝزإ ْظٖإ اهلظايٞ

بز١ٜٚ ْافض سغني عًٞ اجلٛاصٟ

بزٜع١ َقطف٢ امحز خًف اجلبٛصٟ

بضا٤ ضأَ ؽٗاب امحز ايزٚصٟ
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بضا٤ عكٌٝ أمحز عبزاجملٝز ايتهضٜيت

بغاّ ابضاِٖٝ عًٞ

بغاّ ذلُٛر سغٔ ظاٖض اجلبٛصٟ

بغ١ُ ضباب عاٜز ٜٛعف

بغ١ُ عبزاملٛدٛر عبزايكارص ذلُز احلزٜجٞ

بؾاص عٛار َٛع٢ خًف

بؾاٜض ذلُز بٝات نضِٜ ايؾُضٟ

بؾض٣ سغني عًّٛ عًطإ ايزُٖؾٞ

بؾض٣ صؤٚف ٜاعني ذلُز احلٝايٞ

بؾض٣ ععز ٜاعني ايطٝف ايعهاـ

بالٍ امحز عبزاهلل سغني ايعضبٞ

بالٍ محٝزٟ عًٞ َٛع٢ اجلبٛصٟ

بٗا٤ ايزٜٔ ضٝا٤ مخاؼ غين ايعظاٟٚ

بٗا٤ رباؼ امحز بطني ايزيُٝٞ

بٝزا٤ ناٌَ ابضاِٖٝ سغني ايٓافضٟ

بٝزا٤ ذلُز امحز ذلُز ايتهضٜيت

بريٍٚ ْٛص ايزٜٔ سغني ايبٝاتٞ

تاص٠ قاعِ ذلُز فُز ايزيٟٛ

تاٜ٘ عشاب صرٜف صسِٝ ايهضاعٞ

حتضٜض عبزايضمحٔ َقطف٢ ذلُز

تضف عبز ايٛاسز مسٝط  فاحل اجلبٛصٟ

تغِٓٝ ععز ٜاعني يطٝف

تػضٜز فٝقٌ عًٞ ٖٝالٕ احلزٜجٞ

ثاَض مخٝػ ذلضٚؼ عًٞ ايعظاٟٚ

ثاَض غاطٟ ععٝز رٚرح ايعذًٝٞ

ثا٥ض محٛر ْزا َٓٛذ ايعبٝزٟ

ثضٚت عُار ايزٜٔ ْقضت ؽانض ايتهضٜيت

ثض٣ امساعٌٝ خًٌٝ َٗزٟ احلزٜجٞ

ثضٜا خايز عًِٝ عٛض ايعظاٟٚ

ثضٜا زلزت ذلُز ؽانض

دابض فاٌٜ عٛر٠ عضعإ ايؾُضٟ

داعب عذٌٝ ؽٓزٟ عًُٝإ ايزيُٝٞ

داعِ ذلُز باقض سغٔ ايزيُٝٞ

داعِ ذلُز خًف سبٝب اجلًُٝٞ

داعِ ذلُز ٜاعني بهض اجلبٛصٟ

مجاٍ محز ذلُز اجلًُٝٞ

مجاٍ عبز ذلُز ضٝف ايعظاٟٚ

مجاٍ ذلُز طع١ُ فاحل ايعظاٟٚ

مج١ًٝ ذلُٛر خًف محٛر اجلبٛصٟ

دٓإ ذلُز عًٞ ناظِ  ْع١ُ ايتهضٜيت

دٛاٖض امساعٌٝ عامل خظعٌ ايضٖٟٝٛ

دٛص١ٜ سضرإ عًٞ خًف اجلبٛصٟ

سامت خايز خًف سبٝب اجلًُٝٞ

سامت عبزايهضِٜ امحز ذلُز ايتهضٜيت

سامت فا٥ل َٗزٟ

سامت نضِٜ ذلُز سغٔ اخلظصدٞ

سامت نضِٜ َطض امحز

ساصخ خطري عباؼ دضار اجلبٛصٟ

ساصخ خٛاّ تضنٞ
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ساصخ ععز ذلُٛر سغني اجلبٛصٟ

ساصخ ففٛإ عظايزٜٔ عاصف ايزٚصٟ

ساصخ عارٍ سغٔ ابضاِٖٝ املعُاصٟ

ساطّ امحز عٝغ٢ خطض ايعذًٝٞ

ساَز عبزايهضِٜ ْزا محار اجلٓابٞ

ساَز عٜٛز محٝزإ عافٞ ايؾُضٟ

سشٜف١ عاَض صاضٞ اَني احلٝزصاٟٚ

سشٜف١ ٚاقز ذلُٛر خًٌٝ احلبٛؼ

سضب١ٝ سغني سَٛز فزعِ ايػضٜب

سغاّ ايزٜٔ ْظاص َايو صؽٝز ايتهضٜيت

سغاّ ساضض عبزايضطام عًٞ ايكٝغٞ

سغاّ فاحل رخٌٝ َٗزٟ

سغاّ ذلُٛر فاضٌ سٜاب اجلبٛصٟ

سغاّ ْاظِ سغني ؽٌَٛ ايعبٝزٟ

سغٔ دالٍ انرب

سغٔ سغني سزٜػ داعِ اجلًُٝٞ

سغٔ سغني ٜٛعف سغني اجلبٛصٟ 

سغٔ محار٠ عًٞ محار٠

سغٔ ععز خايز سغٔ احلُزاْٞ

سغٔ عًٞ ععٝز سزٜز

سغٔ عًٞ فضسإ عبز ايعذًٝٞ

سغٔ فا٥ظ خًف عًٞ اجلًُٝٞ

سغٔ ٖزٖٛر سغني عًٞ ايباطٟ

سغني امحز عشا ؽٗاب ايؾُضٟ

سغني دالٟٚ َٗٓزؼ ذلغٔ اجلٛاصٟ

سغني عفٝإ ْظاٍ ذلُز اجلبٛصٟ

سغني عًٛإ سغني ذلُز

سغني عًٞ سغني عط١ٝ اجلًُٝٞ

سغني عًٞ ععٝز سزٜز ايعذًٝٞ

سغني فضسإ عٝغ٢ خطض ايعذًٝٞ

سغني َٗزٟ ناظِ ذلُز االطٖريٟ

سغني ٖزٖٛر سغني عًٞ ايباطٟ

محار سغٔ عًٞ زلِ ايعبٝزٟ

محار عامل ٚمسٞ خًف ايعبٝزٟ

محز٠ َطض ْقٝف خظعٌ ايتهضٜيت

محظ٠ سغٝب امساعٌٝ ابضاِٖٝ املعُاصٟ

محظ٠ عالّ محظ٠ عجُإ ايبظْٚٞ

محظ٠ ْبٌٝ ْاٜف ط٘ اجلًُٝٞ

محٛر عاٜز محز ؽٗاب اجلزي١

محٝز خطري امحز عًٞ  ايعذًٝٞ

محٝز عبز ايٛاسز محٝز عبز ايغالَٞ

محٝز عبز عٓفٛص محارٟ ايبذاصٟ

محٝز عطااهلل ْقٝف ذلُز ايزيُٝٞ

محٝز َضار سغٔ امحز ايزٚصٟ

سٓإ صٜاض عًٞ ذلُز ايبٝاتٞ

سٓإ فا٥ل صؽٝز فاحل املؾٗزاْٞ

سٓإ فظع عبٝز خًف ايعظاٟٚ

سٓني سغٔ دارص خًف

سٓني عارٍ عبزايضمحٔ سغني
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على حساب صناديق التمويل الذاتي

سٓني عبزايًطٝف دغاّ سغٔ ايغاَضا٥ٞ

سٓني َاطٕ امحز عباؼ ايعُضٟ

سٓني ْظاص َقًح عًطإ

سٛصإ عبز فاحل محٝزٟ اجلبٛصٟ

سٝزص عبز ايهضِٜ خًٌٝ

سٝزص َٗزٟ امحز

خاف داعِ فاحل خًف

خايز مجاٍ ععٝز فاحل ايؾٝؾاٟٚ

خايز صدب داعِ ذلُز اجلًُٝٞ

خايز فباح ذلغٔ سغٔ اجلٛعاْٞ

خايز فشٔ عبزايكارص عًٞ اجلبٛصٟ

خايز ٖالٍ دظاع خًف اجلًُٝٞ

خايز ٚيٝز خايز سغٔ احلُزاْٞ

ختاّ مجاٍ سغٔ خًف اجلبٛصٟ

خظعٌ محز ْزا َٓٛذ ايعبٝزٟ

خطض عبزاهلل فاحل محٝز اجلبٛصٟ

خطاب عبز ايغالّ خطاب عُض ايٓافضٟ

خطاب عبزاهلل داعِ ذلُز اجلبٛصٟ

خطاب عُض محز رخٌٝ اجلبٛصٟ

خًف امحز داعِ ؽرت اجلًُٝٞ

خًف محٝز اعٜٛز رلًف ايزيُٝٞ

خًف رٖاّ ذلُٛر عًٞ اجلبٛصٟ

خًف ععز خطض عبز ايعذًٝٞ

خًف عٛار امساعٌٝ عبزاهلارٟ اجلبٛصٟ

خًٛر ٜٛعف عبٛر عًٞ

خًٌٝ ابضاِٖٝ سغٔ امساعٌٝ اجلبٛصٟ

خًٌٝ ذلُٛر خًٌٝ َطض ايًٗٝيب

مخا٥ٌ سغني عط١ٝ عًٞ اجلبٛصٟ

خٓغا٤ عبزايغالّ ذلٞ قزٚصٟ ايكٛاضٞ

خٛر٠ دلٝز امحز عبزاهلل ايغالَٞ

رايٝا ؽانض َٗزٟ امحز اجلًُٝٞ

رساّ عقاّ صعز رساّ ايزٚصٟ

رصٜز فالح ايزٜٔ امحز عًّٛ ايغعٝزٟ

رعا٤ ضأَ ؽٗاب امحز ايزٚصٟ

رعا٤ ٖٝجِ ْادٞ َعضٚف ايتهضٜيت

رْٝا دًٌٝ نضّ سغني اجلبٛصٟ

رْٝا صسِٝ ؽٗاب

رميا نُاٍ َقطف٢ ذلذٛب

رٜٓا عارٍ ؽانضذلُٛر ايتهضٜيت

سٚايفكاص َؤٜز محٝزٟ داعِ احلُزاْٞ

سٜاب ْٛاف َفًح سٛاؼ ايؾُضٟ

صافع محٛر َطًل عٛر٠ ايزيُٝٞ

صاَٞ مسري عبز احلُٝز عبزاهلل ايطا٥ٞ

صاَٞ عاَض عٜٛٔ مجع١ ايتهضٜيت

صاَٞ ذلُٛر ْع١ُ

صاٖٞ عباؼ محٝزإ ْظٖإ اهلظايٞ

صا٥ز عبز املٓعِ  امحز ظاٖض اجلبٛصٟ

صا٥ز ْاظِ غطبإ فٝقٌ اخلؾُاْٞ

صا٥ز ٜاعني عبز َادز ايعذًٝٞ
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صدا٤ عبزاهلل ذلُز سٓعٌ اجلٛاصٟ

صمس١ٝ فاصؼ عٛار خًٝف١ ايزيُٝٞ

صمس١ٝ ذلُز عًٞ ٖذٝر ايزيُٝٞ

صؽا امحز ْادٞ عبز ايباقٞ ايتهضٜيت

صؽا ععز فابض صدب ايتهضٜيت

صؽٝز٠ ذلُز امحز سغٔ ايزٚصٟ

صعز امساعٌٝ ْعُإ ٜٛعف

صعز ععٝز درب ذلُز ايزيُٝٞ

صعز اليف سغني عطًٍٛ اجلشي١

صغز سغٔ ذلُٛر عُريٟ احلضباٟٚ

صغز طٜار عًُٝإ ذلُز ايزيُٝٞ

صغز عادض َٓقٛص خظعٌ ايزٚصٟ

صغز ععز رساّ عبز

صغز ؽانض ذلُٛر صاضٞ ايعبٝزٟ

صغز عبزاهلل عظٜظ عبزايضطام ايغعٝز

صغز٠ ٖٝجِ مشػ خطض

صغزٙ سغٔ ذلُز رلًف ايعظاٟٚ

صغٝز فاحل عبزاهلل  نضِٜ احلزٜجٞ

صفعات امحز عٝغ٢ خطض ايعذًٝٞ

صفعت َغاٖض ععٝز رٚرح ايعذًٝٞ

صفٝف صضٛإ عبزايكارص ذلُز ايط٘

صْا صعز َايو ط٘ ايتهضٜيت

صْا فالح صٚضإ داعِ احلزٜجٞ

صْا زلاح سادِ سغٔ

صْز سامت خًف

صْني مجاٍ خطاب بهض ايٓافضٟ

صْني عبزاحلهِٝ داعِ ذلُز ايتهضٜيت

صْني عبزايًطٝف دغاّ

صٖاّ سبٝب عبٝط عامل ايؾاٟٚ

صٖاّ سغني امحز عًٞ ايغعزاٟٚ

صٚا٤  خًف محز عًُٝإ اجلبٛصٟ

صٚا٤ عبز بؾري ععٝز ايعظاٟٚ

صٚا٤ عظ ايزٜٔ بقاص ٜٛعف

صٚا٤ ٚطبإ َغري عاَض

صٚع١ ابضاِٖٝ عط١ٝ خًف اجلبٛصٟ

صٜٚز٠ ععز دابض عًٛإ

صٜٚز٠ ععز محزإ محٛر اجلٓابٞ

صٜٚز٠ طاصم فٝظٟ اهلل

صؤ٣ امحز داعِ ذلُز احلاص

صؤ٣ سضرإ سغني خًف ايزيُٝٞ

صؤ٣ عبزاهلل ذلٞ ذلُٛر ايزٚصٟ

صٜا دلٝز محٝز ٖٚٝب ايزٚصٟ

صٜإ ععٝز محٝز ذلُٛر اجلٛاصٟ

صِٜ باٖض بٓزص محظٙ اخلظصدٞ

صِٜ ساطّ ؽٗاب سغاْٞ ايزٚصٟ

صِٜ ععٛر عبز عظٜظ

صِٜ عبزاحلهِٝ ذلُز عبزايعظٜظ ايزٚصٟ

صِٜ عًٞ عبزاحلُٝز عُض ايٓعُٝٞ

صِٜ قاعِ سامت داٌَ
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صمي٘ داعِ ذلُز دضؼ ايطا٥ٞ

صٜٗاّ سغٔ ثاَض طْظٍ

طبٝز٠ عبز اهلل سْٕٛ ابضاِٖٝ املعُاصٟ

طَٔ يٝح َاٖض َضعٞ ايعبٝزٟ

طٖضا٤ سغني نٗالٕ ذلُز ايٓعُٝٞ

طٖضا٤ عٓار سغٔ عبزاهلل ايزٚصٟ

طٖض٠ عبزاهلل امساعٌٝ خطض اجلبٛصٟ

طٖض٠ فاضٌ محظ٠ عًٞ ايعزارٟ

طٖض٠ فطاي١ ذلٌٝ َطضٚر ايظبٝزٟ

طٜار ابضاِٖٝ ط٘ ٜاعني ايعظاٟٚ

طٜار خًف ععز خطض ايعذًٝٞ

طٜار طاصم ط٘ سغني

طٜار َٗٓز عبزايضطام َقبح ايٓذِ

طٜز ععز ابضاِٖٝ نطٝب ايطا٥ٞ

طٜز عًٞ رساّ ؽٗاب ايزٚصٟ

طٜزإ ذلُز سغني فاحل عبعاٟٚ

طٜزٕٚ ذلُز عط١ٝ بهض اجلبٛصٟ

طٜٓب مجاٍ عبزايضمحٔ دلٝز ايؾٗاَٞ

طٜٓب ععز رساّ عبز ايتهضٜيت

طٜٓب ؽهٛص غا٥ب راٚٚر

طٜٓب عبزايكارص ذلُزاَني ٜاعني ايٝاعني

طٜٓب عزْإ اٜٛب عشبٞ ايطع١ُ

طٜٓب ذلُز خًف عبزاهلل

ط١ٜٓ عظٜظ ذلُز خًف اجلبٛصٟ

عادز ْبٌٝ عبزايعظٜظ عبز ايهضِٜ

عادز٠ إقزاّ عبزايضمحٔ سغني

عاص٠ بٗا٤ اْٛص سبؿ

عاص٠ عبزاهلل ناٌَ تضنٞ اجلًُٝٞ

عاص٠ ذلُز عُض فاحل احلزٜجٞ

عاص٠ َضبز ط٘ بهض

عاص٠ ْقري َٛع٢ خًف ايقُٝزعٞ

عاص٠ ْٛصٟ خًف َؾاٖض ايكامسٞ

عاصٟ عبزاهلل غايب  امحز ايزٚصٟ

عاصٟ زلِ عبزاهلل سغٔ اجلٓابٞ

عامل سغني عبزاهلل عامل اجلبٛصٟ

عامل فاحل عؾٟٛ غزٜض ايعبٝزٟ

عامل طعٝػ امحز بطني ايُٓضاٟٚ

عامل عٜٛز ابضاِٖٝ تضف اجلبٛصٟ

عامل ْاظِ عغهض محٝزإ ايؾُضٟ

عاٖض عبز داعِ ذلُز اجلبٛصٟ

عبع منض ؽٗاب دزٚع اجلزي١

عذار ذلُز فؤار عًٞ ايتُُٝٞ

عذ٢ خًف ؽعٝب محزٟ

عشض إبضاِٖٝ ط٘ ذلُٛر ايعهًٝٞ

عشض صرٜف ؽانض عبزاهلل ايتهضٜيت

عضاب فاحل َٗزٟ امحز ايعبٝزٟ

عضسإ ْاظِ عغهض محٝزإ ايؾُضٟ

عضٚص عبزاهلل ابضاِٖٝ محز ايقذضٟ

عض٣ محٝز حبض ٚاٟٚ اجلٓابٞ
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عض٣ فاحل ابضاِٖٝ عبزاهلل اجلًُٝٞ

عض٣ ذلُز ذلُٛر فاحل ايتػًيب

عض٣ َقطف٢ قاعِ ذلُز ايضبٝعٞ

ععار ٖالٍ ظاٖض رُٖٝؿ

ععز ايزٜٔ مخٝػ ذلضٚؼ عًٞ

ععز صاضٞ خًف عطٟٝٛ ايزيُٝٞ

ععز ععٝز درب ذلُز ايزيُٝٞ

ععز عٛار َظٖض ايبٓت ايؾُضٟ

ععز ذلُز محز خًف ايعبٝزٟ

ععز َٗزٟ ابضاِٖٝ خطض

ععزٟ سغٔ خًف نضرٟ ايغبعاٟٚ

ععز١ٜ داعِ ذلُز سٓعٌ اجلٛاصٟ

ععٛر خًف ععز خطض ايعذًٝٞ

عفا١ْ امحز ذلُز امحز

عفٝإ عالّ عًُإ ضٝزإ ايزيُٝٞ

عفٝإ َضعٞ سغٔ عًٞ ايعبٝزٟ

عالّ سٜاب عاٜز ٜٛعف  ايعذًٝٞ

عالّ ععز خطض عبز ايعذًٝٞ

عالّ فاضٌ عباؼ ذلُٝٝز اجلٓابٞ

عالّ ذلُٛر مخٝػ حبض ايزيُٝٞ

عالّ ْع١ُ محزٟ صطٜر  ايعظاٟٚ

عًٛإ خايز امساعٌٝ خًف اجلبٛصٟ

عًُٝإ طٜزإ خًف ذلُٛر

مسا٤ فاصؼ فاحل ذلُز ايتهضٜيت

مساٖض ؽباط عبزاهلل ذلُٛر ايعذًٝٞ

مس١ٝ غظاٍ عٜٛغر عًٞ ايقبٝشٞ

مس١ٝ ْاَػ عبزاهلل امحز ايغالَٞ

مسري٠ اْٛص عًُٝإ ايؾعبإ ايتهضٜيت

مسري٠ عٓار سغٔ امحز ايزٚصٟ

عٓزؼ سغني ٜٛعف طٌٜٓ  ايبٛ فافٛ

عٗار ععز محٛر سغٔ ايزٚصٟ

عٗاّ سغني عًطإ رصٜٚؿ اجلبٛصٟ

عٗاّ عبٛر سضٜظ محارٟ ايٓافضٟ

ع٢ٗ مجع١ محار محٛر

عٌٗٝ ابضاِٖٝ تضنٞ عٌٗٝ ايزٚصٟ

عٌٗٝ مجع١ ععز خطض ايعذًٝٞ

عٛطإ مجع١ ٖضّ عالٟٚ اجلبٛصٟ

عٛطإ عامل محز زلِ محز اجلبٛصٟ

عٛعٔ ؽانض ذلُز عطب اجلبٛصٟ

عٝاؼ عًٞ سغني عبز

عٝف انضاّ داعِ ذلُز

عٝف ايزٜٔ سامت فضز فاحل احلُزاْٞ

عٝف خًٌٝ ابضاِٖٝ عًّٛ

عٝف ععز امحز داعِ ايعظاٟٚ

ؽانض سغني عًٞ فضٖٛر

ؽانض ذلُٛر سغني فاحل اجلبٛصٟ

ؽش٣ سغني سَٛز فزعِ ايطا٥ٞ

ؽضٚم عًٞ حبض فٝاض احلبابٞ

ؽعبإ عًٞ زلِ عبزاهلل احملُزٟ
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ؽعالٕ ٚعز ذلُز محٛر اجلبٛصٟ

ؽٗاب َٓاٚص ؽٗاب دزٚع دزي٘

ؽٗز امحز سٜاب عالٟٚ اجلًُٝٞ

ؽٗز ارٜب امحز خطاب  ايظبٝزٟ

ؽٗز اصسِٝ ط٘ بهض ايتهضٜيت

ؽٗز بٗا٤ سغٔ عًٞ ايعافٞ

ؽٗز ثابت فاحل ذلُز ايتهضٜيت

ؽٗز سغني خٛصؽٝز غضٜب ايبٝاتٞ

ؽٗز طٜار بضع َٗزٟ اجلٓابٞ

ؽٗز عُٗٞ سغني عًٞ ايزٚصٟ

ؽٗز عاَض عًطإ امحز ايٓافضٟ

ؽٗز عبز َطًب خبقٞ اجلبٛصٟ

ؽٗز يٝح َٛيٛر ذلُز ايٓافضٟ

ؽٗز َعار تٛفٝل رلًف ايتهضٜيت

ؽٗز ْٛصٟ خباط رلًف ايعظاٟٚ

ؽٗضطار قزٚصٟ عًٞ فاحل

ؽُٝا٤ مجاٍ عظٜظ امحز ايبٝاتٞ

ؽُٝا٤ ؽٗاب امحز ابضاِٖٝ ايعبٝزٟ

ؽُٝا٤ َضار سٜٛز نضِٜ احلزٜجٞ

فابضٜٔ عًٞ رٚرح خًف ايعذًٝٞ

فارم ابضاِٖٝ امساعٌٝ طالٍ ايعبٝزٟ

فاحل خًف عط١ٝ عشاب اجلبٛصٟ

فاحل عبزاهلل فاحل ابضاِٖٝ ايتُُٝٞ

فبا صفعت ابضاِٖٝ طٜزإ ايبٛ عباؼ

فبا فاٜل صَطإ امساعٌٝ ايقايف

فباح داعِ عٜٛز خًٝف١ اجلبٛصٟ

فباح سبٝب طٜزإ ْظاٍ ايؾُضٟ

فباح صَٚٞ بٝر َٛع٢ اجلبٛصٟ

فباح زلِ سغني فاحل اجلبٛصٟ

فباح ٖظاع امحز ذلُز ايعذًٝٞ

فباص صؽٝز يطٝف اخلظصدٞ

فبش١ سغني خًف عبزاهلل اجلبٛصٟ

فبش١ خًف ناطع قباـ اجلبٛصٟ

فزاع دٝذإ َٗٝزٟ فاحل ايؾٝشاٟٚ

فزاّ صٜاض محار ذلُٛر  ايٓافضٟ

فزاّ ٚعز ذلُز فاحل ايعٝطٛ

ففا ابضاِٖٝ سغٔ عًٞ ايهضاعٞ

ففا امحز عبزايكارص ذلُز

ففا بزٌٜ ٜاعني امساعٌٝ ايتهضٜيت

ففا سغٔ عبز ايٖٛاب مجٌٝ ايقُٝزعٞ

ففا خًف عط١ٝ عًٛإ ايغاَضا٥ٞ

ففا عاَض عبز اجلباص صؽٝز ايتهضٜيت

ففا٤ فاحل َٗزٟ ابضاِٖٝ اجلٓابٞ

فف١ٝ خًف ذلُٛر فضز اجلبٛصٟ

فالح يطٝف عًُٝإ محٝز ايعبٝزٟ

فٗٝب عًٞ ذلُٛر فاحل ايؾٝؾاٟٚ

فٗٝب غايب مخٝػ سغٔ ايعذًٝٞ 

فٗٝب ذلُز سغني عًٞ ايعهٝزٟ

ضش٢ ثاَض ٜٛعف ٖٝالٕ احلزٜجٞ
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ضش٢ خطري ْاٜف ذلٌ اجلٓابٞ

ضش٢ ؽضٜف افًيب فٝاض اجلٓابٞ

ضُٝا٤ ناٌَ فاحل سغني اجلبٛصٟ

ض١ٜٛ داعِ ذلُز دضؼ ايطا٥ٞ

ضٝا٤ فاحل َٗزٟ ابضاِٖٝ

ضٝا٤ عبزايٖٛاب عبزايظام داعِ ايعبٝزٟ

ضٝا٤ َٓٝف عًُٝإ ذلُز ايزيُٝٞ

ضٝا٤ ْاظِ امحز خًف

طاصم امحز ذلُٛر خطض اجلًُٝٞ

طاصم خًٌٝ عبز خطاب اجلبٛصٟ

طاصم عبع َقطف٢ ضاسٞ ايزيُٝٞ

طاصم ٖاؽِ خًٌٝ ابضاِٖٝ اجلبٛصٟ

طاَٞ ععٝز سزٜز عبز ايعذًٝٞ

طاٖض خًف عامل امحز

ط٘ امحز سٜاب عط١ٝ اجلبٛصٟ

ط٘ عالّ محظ٠ عجُإ ايبظْٚٞ

ط٘ عط١ٝ ثضٜز دبٌ اجلٓابٞ

طٝب١ ٜاعض سغني ؽٗاب اجلبٛصٟ

عارٍ سغني ريف اععز اجملُعٞ

عافِ خًزٕٚ سغٔ محٛ اٍ ٖٚب

عافت سافغ َطض ٖزٜٗز ايؾُضٟ

عاَض بٗا٤ ْعُإ داعِ ايتهضٜيت

عاَض سٜبإ اعٛر عغهض ايؾُضٟ

عاَض ععزٕٚ ذلغٔ طاٜز ايغاعزٟ

عاَض عًٞ عامل

عاٜز فالح عاٜز صؽٝز ايتهضٜيت

عا٥ؾ١ محٝز َعٝٛف طًٝإ ايعٓظٟ

عا٥ؾ١ عُض ْقٝف خظعٌ ايؾُضٟ

عباؼ امحز محزٟ

عباؼ خايز اْٛص عُض ايٓٛع١

عبز ايضمحٔ امحز دلٝز ايكامسٞ

عبز ايضمحٔ ذلفٛظ خًٌٝ عبز اهلل

عبز ايكارص ؽانض ذلُٛر

عبز اهلل سغني عًٟٝٛ

عبز ايٖٛاب فاضٌ سٜاب عط١ٝ اجلبٛصٟ

عبزاجلًٌٝ امحز اطصٜر اجلبٛصٟ

عبزاحلل عًٞ عٝغ٢ عباؼ ايعكًٝٞ

عبزاحلهِٝ سغٔ عبزاهلل اجلبٛصٟ

عبزايضمحٔ امحز دلٝز ذلُز ايٓافضٟ

عبزايضمحٔ سغني عًٞ َعٝٛف اجلبٛصٟ

عبزايضمحٔ ؽانض ذلُٛر ايتهضٜيت

عبزايضمحٔ عال٤ ايزٜٔ َؾعٌ رخٌٝ اجلبٛصٟ

عبزايضمحٔ عًٞ سبٝب ادٝار احلًبٛعٞ

عبزايضمحٔ ذلُز ؽضٜف اخلايزٟ

عبزايضمحٔ َزاهلل ؽٜٛخ عبٝز

عبزايضمحٔ َطًل عبز صؽٝز ايعظاٟٚ

عبزايضمحٔ ْبٌٝ ْاٜف ط٘ نٓعإ

عبزايضطام ذلُز فاحل ددزّ اجلًُٝٞ
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عبزايكارص ارٜب امحز خطاب ايظبٝزٟ

عبزايكارص عاَض زلِ عبزاهلل احلزٜجٞ

عبزايكارص ذلُز ذلُٛر فاحل ايتػًيب

عبزايًطٝف عُار يطٝف فاحل اجلٛاصٟ

عبزاهلل ابضاِٖٝ خًف سغني اجلبٛصٟ

عبزاهلل سامت محزٟ بهض ايعبٝزٟ

عبزاهلل ساطّ ذلُز فاحل اجلٓابٞ

عبزاهلل سغني عبز امساعٌٝ اجلبٛصٟ

عبزاهلل محار ؽٗاب أمحز ايزيُٝٞ

عبزاهلل محٛر َقطف٢ امحز ايعظاٟٚ

عبزاهلل محٝز سٜاب عط١ٝ اجلبٛصٟ

عبزاهلل خايز عباؼ عًٞ اجملُعٞ

عبزاهلل طٚبع ععٝز رٚرح ايعذًٝٞ

عبزاهلل عامل سغني عًٞ ايعهٝزٟ

عبزاهلل عضٖٝز رٚسإ فاضٌ

عبزاهلل ؽٗاب محز

عبزاهلل فالح سغٔ عًٞ ايعذًٝٞ

عبزاهلل عاٜز عابض دزٚع اجلبٛصٟ

عبزاهلل عاٜز ذلُز دذٛ ايعبٝزٟ

عبزاهلل عبزايباعط عبزاهلل ٖالٍ ايعٝاـ

عبزاهلل عًٞ طعٝػ َطض ايؾُضٟ

عبزاهلل فاضٌ ذلُز طٝاٟٚ اجلبٛصٟ

عبزاهلل فا٥ظ خًف عًٞ اجلًُٝٞ

عبزاهلل ذلُز َطًل خًف ايغعزٕٚ

عبزاهلل ذلُٛر عذٌٝ سٓاٟٚ اجلبٛصٟ

عبزاهلل ذلُٛر عًٞ امحز اجلًُٝٞ

عبزاهلل زلِ فاحل عشاب اجلبٛصٟ

عبزاهلل ٖاؽِ عًٞ  امحز ايضاٟٚ

عبزاملطًب عٝغ٢ عباؼ عضسإ ايعكًٝٞ

عبزايٛرٚر عًٞ عٝغ٢ عباؼ ايعكًٝٞ

عبٝز٠ عبزاهلل سْٕٛ ابضاِٖٝ املعُاصٟ

عبري اَني َقطف٢ اَني

عبري بزٜع طنضٟ ذلُز اجلٜٛين

عبري عٝغ٢ امحٝزٟ غزٜض

عجُإ ثاَض امحز طٜزإ ايزيُٝٞ

عجُإ فالح داعِ محٛرٟ اخلؾُاْٞ

عجُإ عزْإ خظعٌ رخٌٝ

عجُإ ٚاثل دٗار عًٞ احلغاْٞ

عزْإ خظعٌ رخٌٝ عبزاهلل اجلبٛصٟ

عزْإ ْاظِ راٚر طايب ايظ١ٜٓ

عزٟ فزاّ فابض امحز ايعظاٟٚ

عزٟ ذلُز َٗزٟ فاحل ايعذًٝٞ

عضٚب١ بٗذت ؽٗاب محز

عظايزٜٔ ضأَ خًف عبز اجلبٛصٟ 

عكب١ ْافع ساطّ عًٞ ايتهضٜيت

عكٌٝ أنرب تكٞ عاقٞ ايبٝاتٞ

عهً٘ ؽايف عهً٘  َٛع٢ اجلبٛصٟ

عال عبزايٛرٚر امحز خطاب ايظبٝزٟ

عال٤ امحز َاْع طٜزإ ايٓافضٟ
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عال٤ ساطّ محزإ عٗٛ اجلٓابٞ

عال٤ سغني خًف َغاعز

عال٤ فباح ععٝز رٚرح ايعذًٝٞ

عال٤ ضباب عاٜز ٜٛعف ايظبٝزٟ

عال٤ عٜٛز ابضاِٖٝ امحز ايٓافضٟ

عًٞ امحز خًف امحز ايهاطع

عًٞ انضّ مسني فاحلٞ ايؾُضٟ

عًٞ دابض محٛر عبٛر ايهضاعٞ

عًٞ سغٔ عبزايٖٛاب مجٌٝ ايقُٝزعٞ

عًٞ سغني امحز عًٞ ايغعزاٟٚ

عًٞ سغني محز عبزاهلل اجلًُٝٞ

عًٞ سغني خًف فٝقٌ ايعبٝزٟ

عًٞ سغني مسٝط فاحل ايزٚصٟ

عًٞ سغني ذلُز عبز اهلل ايغاَضا٥ٞ

عًٞ محز عًٞ امحز اجلًُٝٞ

عًٞ محٝز َقًح عبز اجلبٛصٟ

عًٞ مخٝػ خًف سغٔ اجلًُٝٞ

عًٞ فاحل َٛيٛر عًُإ ايتُُٝٞ

عًٞ فباح عًٞ عٝزٟ ايطا٥ٞ

عًٞ فالح محار خًٝف١

عًٞ عافٞ سغني محٛر

عًٞ عبزاجلباص مشدٞ محٛر ايعبٛرٟ

عًٞ عزٟ مسري عبزايٖٛاب ايفٝاضٞ

عًٞ عظاّ عبز امحز ايزٚصٟ

عًٞ قٝػ ذلُٛر فاحل ايتػًيب

عًٞ يطٝف ذلُٛر محز

عًٞ ذلٌ فضٜح فزعٛؼ ايزيُٝٞ

عًٞ ذلُز عُاـ عبزاهلل احلٝايٞ

عًٞ ذلُز ذلُٛر خطاب ايهضاعٞ

عًٞ َٗزٟ فاحل ذلُز ايضاٟٚ

عًٞ َٗزٟ ناظِ ذلُز ايظٖضٟ

عًٞ ٖارٟ عٛفإ هلٝيب ايؾُضٟ

عًٞ ٜٚػ ريٞ ععٝز ايعهٝزٟ

عًٝا٤ بزٜع عبزاهلل راٚر ايٓعُٝٞ

عُار فاحل عًٞ امحز  اجلبٛصٟ

عُار يطٝف فاحل عًٟٝٛ اجلٛاصٟ

عُاص ساطّ ؽٗاب سغاْٞ ايزٚصٟ

عُاص فضسإ امحز رصٜٚؿ اجلًُٝٞ

عُاص قٝػ فابض امساعٌٝ

عُض امحز رساّ محٛر

عُض امحز رساّ عبز

عُض امحز صسٌٝ عفتإ اجلٓابٞ

عُض سامت خاٜف١ ذلُز اجلٓابٞ

عُض سغٔ فاضٌ بٝات ايعبٝزٟ

عُض خًٌٝ ذلُٛر خًٌٝ ايًٗٝيب

عُض عشاب عاٜز ٜٛعف ايعذًٝٞ

عُض مسري عبزايٖٛاب مسري ايفٝاضٞ

عُض عبزايهضِٜ خريٚ  ايهرتٜيت

عُض عجُإ داعِ ذلُز االععُٞ
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عُض عًٞ بهض نقب اجلبٛصٟ

عُض عًٞ سغٔ ذلُز اجلًُٝٞ

عُض عًٞ رساّ ؽٗاب

عُض عًٞ رساّ ذلُز ايزٚصٟ

عُض عٝز عًٞ َٛع٢ اجلبٛصٟ

عُض عٝزإ ط٘ بهض ايعبٝزٟ

عُض غاطٟ ععٝز رٚرح ايعبٝزٟ

عُض ذلُٛر صؽٝز سغني املٛعٟٛ

عُض َضٚإ قاعِ أععز املضٜض

عُض َظاسِ طابٛص سغٔ ايتهضٜيت 

عُض َؤٜز ذلُٛر محز اهلامشٞ

عُض َٝغض عبٝز دلٝت اجلٓابٞ

عُض ْقٝف امحز صسِٝ ايعبٝزٟ

عُضإ ذلُٛر داعِ حتضٜض ايعذًٝٞ

عُؾ١ سغني عًٞ عباؼ فضاز

عْٛٞ رباؼ امحز بطني يُٓضاٟٚ

عٝغ٢ محز ذلُز ؽٝشإ ايزيُٝٞ

عٝغ٢ يٝح ط٘ ٜاعني ايطا٥ٞ

عٝغ٢ ذلُز عٝغ٢ راٚٚر ايزٚصٟ

غاطٟ داعِ ذلُز عًٞ اجلبٛصٟ

غاطٟ عبز امحز عُريٟ ايًٗٝيب 

غايب مخٝػ سغٔ محز ايعذًٝٞ

غغل فابض َقطف٢ عبزاهلل ايٓافضٟ

غٝاخ ايزٜٔ تٛفٝل عجُإ ايتهضٜيت

غٝاخ ايزٜٔ سغٔ امحز عباؼ ايعكًٝٞ

غٝح باعٌ فاٌٜ رٖؿ ايهضاعات

غٝح خايز ابضاِٖٝ ذلُز ايعاْٞ

غٝح ْادٞ صؽٝز عبز ايتهضٜيت

فاتٔ سغني عظٜظ مجٌٝ ايعهٝزٟ

فاتٔ ْٛاف سغٔ عٛيف ايؾُضٟ 

فاصٚم ثاَض فاضٌ محٝز ايزٚصٟ

فاضٌ خًف محز عط١ٝ اجلبٛصٟ

فاط١ُ خريٚ خٓذض مجع١ ايتهضٜيت

فاط١ُ صَطإ ْقٝف خظعٌ 

فاط١ُ عاَٞ أمحز فٝقٌ احلزٜجٞ

فاط١ُ دلٝز عًٛإ محٝز ايزيُٝٞ 

فت١ٓ ؽٓز عٓرت َادز ايغعزٟ

فضاؼ ؽضٜف دغاّ سغإ 

فضاؼ طايب محارٟ خطري 

فضاؼ ْافض عٜٛز عباؼ ايعبٝزٟ

فضز خًف عبزاهلل فاحل اجلبٛصٟ

فضح طاصم ععٝز عبز ايفتاح 

فضح عارٍ امساعٌٝ خًف

فضح فٛطٟ داعِ ذلُز ايعظاٟٚ

فضسإ ْاظِ عغهض محٝزإ 

فضقإ ذلُٛر ؽٗاب امحز 

فضٜاٍ عُض ْقٝف خظعٌ  

فطا٤ مجاٍ َٗزٟ سغٔ ايزٚصٟ

فٗز تضنٞ ذلُز عباؼ اجلبٛصٟ
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فٗز عاَض عٝاـ عبز اجلبٛصٟ

فٛاط دٗٝز َٓاٚص طٜٚز ايضٖٟٝٛ

فٛاط ؽٗاب امحز عاٜز ايزيُٝٞ

فٛط١ٜ ذلُز صؽٝز خًف ايعاطٟٚ 

فٝقٌ امساعٌٝ فربٟ دلبٌ ايقاٜح

فٝقٌ سغني ععٛر امحز اجلٛعاْٞ

فٝقٌ غاطٟ عط١ٝ طصاى ايؾُضٟ

فٝقٌ ٖبٛ محٝز َطشٞ اجلٓابٞ

قاعِ ذلُز امحز عبزاهلل اجلبٛصٟ

قاعِ ذلُز عُض فاحل احلزٜجٞ

قبػ َعاس تٛفٝل رلًف ايتهضٜيت

قتٝب١ عبز سغني سٝفؿ ايٓافضٟ

قشطإ امحز فاحل رخٌٝ اجلبٛصٟ 

قشطإ عامل ذلُٛر صض٢

قشطإ ْاظِ راٚر طايب ايظ١ٜٓ

قزا١َ محار فاصؼ غطب

قغ١ُ ساَز خطري خظعٌ

ققٞ عاَٞ ععٝز سزٜز ايعذًٝٞ

ققٞ عبز َقطف٢ داص اجلبٛصٟ

ققٞ ْقاص عًُٝإ فاحل ايغعزٕٚ

قٝػ محٝز داعب مشضإ ايعبٝزٟ

نضّ سغٔ عباؼ ؽٗاب ايزٚصٟ

نضِٜ عبزاهلل نضِٜ ذلُٛر ايٓافضٟ

نفا٤ عاَض صدب ذلُز

نُاٍ داعب عذٌٝ

نُاٍ ععز خطض عبز ايعذًٝٞ

نُاٍ طًٝع عبزاهلل ذلُز اجلبٛصٟ

نٛانب ذلُز ْٛصٟ ذلُز ايبٝاتٞ

نٛيغٔ ثابت عباؼ سغني دكُكذٞ

نٝالٕ فاحل مخاؼ محٛر احلٓعٌ 

يب٢ٓ بضا٤ ذلُٛر عًٞ ايغاَضا٥ٞ

مل٢ ذلُز درب ذلُز ايزٚصٟ 

ملٝػ ابضاِٖٝ عًٞ فشٌ

يٛا٤ فٝقٌ عبزايضسِٝ فاحل اجلٛاصٟ

يٝح مجع١ داعِ ذلُز

يٝح فاحل إبضاِٖٝ ٖظاع ايبٝاتٞ

ي٢ًٝ ذلُز َقًح َطض

يٝٓا مسري ععٝز رساّ اخلؾُاْٞ

َادز عبزايغالّ ذلُز عبزاهلل اجلًُٝٞ

َاٖض عبزاحلُٝز َظعٌ امحز ايعذًٝٞ

َاٖض قاعِ ؽًٛ خًف ايعبٝزٟ

َاٖض َظاسِ سغني محارٟ اجلبٛصٟ

َاٖض َقطف٢ ؽبٝب غطبإ

َج٢ٓ امحز ذلُز خظاّ اجلبٛصٟ

دلبٌ باعِ عٜٛز خًٝف١ اجلبٛصٟ

ذلُز امحز خًف َادز اجلبٛصٟ

ذلُز اْٛص امحز اَني ايبٝاتٞ

ذلُز باعِ إمساعٌٝ خًف ايزٚصٟ

ذلُز مجاٍ عٝز نضِٜ ايؾُضٟ
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ذلُز مجع١ دٝار فاضٌ احلُزاْٞ

ذلُز مجع٘ سغٔ فشٔ اجلًُٝٞ

ذلُز سامت عبزايهضِٜ قزٚصٟ اٍ ٖٚٝب

ذلُز سغٔ ذلُز سطض اجلبٛصٟ

ذلُز محز عًٞ امحز اجلًُٝٞ 

ذلُز خايز امحز فضز ايعبٝزٟ

ذلُز خًف محزإ َٗزٟ

ذلُز صَطإ زلضؼ خًف اجلبٛصٟ

ذلُز صٜاض عٛار ذلُز ايعبٝزٟ

ذلُز عامل محز زلِ ايزٚصٟ 

ذلُز عاَٞ امحز فٝقٌ احلزٜجٞ

ذلُز عاَٞ فضسإ خطري اجلٓابٞ

ذلُز ععز تٛفٝل عبزاهلل ايتهضٜيت

ذلُز ععز محٛر سغٔ ايزٚصٟ

ذلُز ؽعبإ امحز خطض ايعذًٝٞ

ذلُز عبزاالي٘ فبشٞ عبزاهلل اجلبٛصٟ

ذلُز عبزايضمحٔ َطًو خًف ايزيُٝٞ

ذلُز عبزايضطام عط١ٝ عًٞ 

ذلُز عبزايعظٜظ ؽٗاب محٝز ايعٝطٛ

ذلُز عًٞ امحز فاحل اجلبٛصٟ

ذلُز عًٞ سغٔ ذلُز اجلًُٝٞ

ذلُز عًٞ خًف ضٝزإ ايؾُضٟ

ذلُز عًٞ ذلُز ؽٛن١ ايزصادٞ

ذلُز عٓار امحز عباؼ اجلبٛصٟ

ذلُز عٛر٠ ؽٜٛؿ َٝزإ ايؾُضٟ

ذلُز عٝغ٢ امحز غفٛص ايزٚصٟ

ذلُز فاضٌ عباؼ فايف ايتهضٜيت

ذلُز يؤٟ ايطاٜػ درب ايزُٖؾٞ

ذلُز َاطٕ ؽانض فاحل ايزٚصٟ

ذلُز دلٝز ذلُز عًُإ ايًٗٝيب

ذلُز ذلُٛر محز خطض اجلًُٝٞ

ذلُز رلًف عبز عًّٛ ايزيُٝٞ

ذلُز َظٖض عبز محارٟ احلُزاْٞ

ذلُز َظٖض َٗزٟ ابضاِٖٝ ايزٚصٟ

ذلُز َقطف٢ قاعِ ذلُز ايضبٝعٞ

ذلُز َٓشص ْعُإ عبزاهلل ايزُٖؾٞ

ذلُز ْاٖض عبزاهلل رخٌٝ اجلبٛصٟ

ذلُز ْظاص فاضٌ سغني ايعظاٟٚ

ذلُز ْعاّ ط٘ ذلُز احلزٜجٞ

ذلُز ْٛص ايزٜٔ سغني اجلًُٝٞ

ذلُز ٖاْٞ ٜاعني امحز ايتهضٜيت

ذلُز ٖزٖٛر سغني عًٞ ايباطٟ

ذلُز ٚيٝز امحز عًٞ اجلبٛصٟ 

ذلُز ٜاعني ذلُز َتعب ايزيُٝٞ

ذلُٛر ابضاِٖٝ ط٘ ذلُٛر ايبٝاتٞ

ذلُٛر عبزاهلل فاحل ابضاِٖٝ ايتُُٝٞ

ذلُٛر عبزاهلل ذلُز فضسإ ايعذًٝٞ

ذلُٛر فالح َفطٞ مسري ايؾُضٟ

ذلُٛر فٛطٟ محٝز مجع١ ايعبٝزٟ 
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ذلُٛر ذلُز ذلُٛر خًف اجلبٛصٟ

ذلُٛر ْافض عبزاحلُٝز صطٜل ايٓافضٟ

َزحي١ خًٌٝ ابضاِٖٝ ذلُز اجلبٛصٟ

َضار عبز سغٔ امحز

َضارٟ أٜار عباؼ عهضإ ايتهضٜيت

َضاٍ ٖاؽِ مجٌٝ فاحل

َضٚإ اٜار ابضاِٖٝ ذلُز اجلعفضٟ

َضٚإ غايب تٛفٝل عًُإ اهلضَظٟ

َضٚإ قاعِ ؽٜٛؿ دعاط١ اجلٓابٞ

َضٚإ منض ؽٗاب دزٚع ايؾُضٟ

َضٚإ ْٛاص عظٜظ ذلغٔ املفضدٞ

َض٠ٚ سذٛب عبٝز غالب ايزيُٝٞ

َض٠ٚ خطري عباؼ دضار اجلبٛصٟ

َض٠ٚ عبع ذلٞ ذلُٛر ايزٚصٟ

َض٠ٚ طاصم خظعٌ َٗٝزٟ ايعذًٝٞ

َض٠ٚ عٛار خًف َضَٞ ايزٚصٟ

َض٠ٚ َظٖض َٓفٞ راٜح اجلٓابٞ

َض٠ٚ ْٛصٟ ذلُز سٓٛـ ايزدًٝٞ 

َضٚٙ َج٢ٓ فاحل قزٚصٟ ايتهضٜيت

َض٣ٚ ذلُٛر عبز عًُٝإ اجلًُٝٞ

َضِٜ اٜار امحز محار٠ احلضٟٚ

َضِٜ رصٜز َٛيٛر ذلُز ايكامسٞ

َضِٜ عٛار محز ذلُز  ايتهضٜيت

َضِٜ ذلُز دباص تٛفٝل

َضِٜ َٗٓز ْغِٝ محارٟ ايعاْٞ 

َضِٜ َؤٜز ابضاِٖٝ بهض ايطا٥ٞ

َظاسِ عبزايهضِٜ عبز محارٟ اجلٓابٞ

َظاسِ عًٞ دٖٛض عبزاهلل ايتهضٜيت

َظريف١ َقطف٢ طع١ُ بهض اجلبٛصٟ

َغاٖض خظعٌ فاحل َطض ايعظاٟٚ

َغض٠ ثا٥ض خطاب بهض ايعظاٟٚ

َؾاصف ْٛصٟ فٝقٌ ْافض ايعظاٟٚ

َؾعإ محٛر َظيٛٙ َٓاسٞ ايؾُضٟ 

َؾعإ عضسإ صاؽز سضٜظ ايكٝغٞ

َؾعإ عٜٛز خًف ذلُز ايزيُٝٞ

َقطف٢ امحز ابضاِٖٝ ضاسٞ ايزيُٝٞ 

َقطف٢ امحز عبز فٗز ايزيُٝٞ

َقطف٢ امناص ذلُٛر خًٌٝ ايعبٝزٟ

َقطف٢ ثاَض فاضٌ محٝز ايعبٝزٟ

َقطف٢ سغٔ عباؼ ؽٗاب ايزٚصٟ

َقطف٢ محٝز صاؽز عبٛر اجلبٛصٟ

َقطف٢ رصٜز عٝزإ خًٝف١ اجلبٛصٟ

َقطف٢ صاؽز عًٞ طٜزإ ايٓافضٟ

َقطف٢ عالّ خًٌٝ عًٛإ املٛعٟٛ

َقطف٢ مسري عاٜز عُض ايعبٝزٟ

َقطف٢ ؽعبإ فُٗٞ ابٛايفتٛح احلُزاْٞ

َقطف٢ فرب عبزايٛاسز عبزايضطام ايغعزٕٚ

َقطف٢ عبز تضنٞ عًُٝإ ايعذًٝٞ 

َقطف٢ عزْإ ناٌَ ؽهض ايعبٝزٟ
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َقطف٢ عُض عباؼ عضسإ ايعذًٝٞ

َقطف٢ فٛاط عهاب فاٌٜ ايقاٌٜ

َقطف٢ فٝقٌ ذلُز عًٟٝٛ ايتُُٝٞ

َقطف٢ نُاٍ سغني عًُإ ايقُٝزعٞ

َقطف٢ يؤٟ ممزٚح ابضاِٖٝ ايتهضٜيت

َقطف٢ ذلُٛر خًٌٝ

َقطف٢ َٓشص ْعُإ عبزاهلل ايزُٖؾٞ

َقطف٢ َؤٜز ممزٚح سغٔ 

َقطف٢ ٖاْٞ ؽانض  َضعٞ ايكامسٞ

َقطف٢ ٜاعني ذلُز َتعب ايزيُٝٞ

َقطف٢ ٜٛعف عًٞ َقًح اجلبٛصٟ

َقعب سغني عًٞ ذلُز ايزٚصٟ

َقعب عبزايطٝف خًف نقري اجلبٛصٟ

َطض٠ عبز ٚط٠ فضسإ ايزيُٝٞ

َعار ابضاِٖٝ ذلُز ٜاعني

َعاس طٜز عًٛإ محز املٛع٢ فضز

َعاس ٚعز عه١ً َٛع٢ اجلٛصٟ 

َعتظ ْٛاص َطض امحز ايغعزاٟٚ

َعضٚف سغٔ امحز عباؼ ايعكًٝٞ

َكزاّ عبز اهلل داعِ ٖٝالٕ املدتاص 

َكزاّ َايو عٜٛعز فاحل ايعذًٝٞ

َهاصّ عُاص اعٛر سٕٓٛ ايقُزعٞ

َٓاص فاحل محز

َٓاص طايب ذلُز َقطف٢ ايضفاعٞ

َٓاص ذلُز عبزاهلل سغٔ ايعبٝزٟ

َٓاف خًف ذلُٛر خًٝف٘

َٓت٢ٗ امحٝزٟ غزٜض عًٟٝٛ  اجلًُٝٞ

َٓت٢ٗ خًف عبز اهلل داعِ اجلبٛصٟ

َٓشص دباص صسِٝ ذلُز ايعبٝزٟ

َٓقٛص ضٝا٤ فٛطٟ عٛار ايكامسٞ

٢َٓ عقاّ عبزاهلل ذلُٛر

َٓري٠ ْعُإ سغٕٛ عًٞ ايهضاعٞ

َٓٝف فٗز َطض ٖزٜز ايؾُضٟ

َٗا رساّ فٛطٟ راٚٚر اجلعفضٟ

َٗا عاَض َاٖض َقطف٢ ايؾٝؾاٟٚ

َٗا ؽاٖض بزٟٚ دبٌ اجلٓابٞ

َٗا عٝغ٢ بطٛـ عًٞ اجلٛعاْٞ

َٗا ذلُز ؽٝشإ اجلًُٝٞ

َٗا ٖاؽِ ؽانض ذلُٛر ايتهضٜيت

َٗٓز امحز خًف عبز

َٗٓز عبزايهضِٜ اصَٝض َْٛإ ايزٚصٟ

َٗٓز عظاٟٚ ذلُز عظاٟٚ اجلبٛصٟ

َٗٓز فضسإ عبزاهلل عشاب اجلبٛصٟ

َٗٓز فٝقٌ ؽضٜف فاضٌ

َٗٓز ذلُز سضرإ عبزاهلل ايعبٝزٟ

٢َٗ ْٜٛػ محٛرٟ ْٜٛػ ايعبٝزٟ

َٗٝب ذلُز سغني عًٞ ايعهٝزٟ

َٛز خايز داعِ ذلُٛر االسبابٞ

َٛز عًٞ خريٚ عبزاهلل ايزُٖؾٞ
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َٛز ذلُز دابض أععز ايؾٝؾاٟٚ

َٛع٢ ساَز عبٝز نطاـ اجلشي٘

َٛع٢ محز ذلُز ؽٝشإ

َٛفل اَني عٝزإ صسٌٝ احلُزاْٞ

َٛفل فاحل عبز اهلل راٚر ايبٛ رصاز

َؤٜز امحز اصطٜل خًف اجلبٛصٟ

َؤٜز َظٖض ععٝز رٚرح ايعذًٝٞ

َٝدو ٖٝٛا قارص ذلُز اجلباصٟ

َٝػ مجاٍ دلٝز محز ايتهضٜيت

َٝػ عاَض ٖاؽِ سغني 

َٝغض خظعٌ عبزاهلل اجلٛاصٟ

َٝالر عُض دابض َضعٞ ايظٚبعٞ

ْاٜف سضرإ ؽٗاب امحز

ْاٜف عباؼ محٝزإ ْظٖإ اهلظايٞ

ْا٥ٌ مخٝػ خًف عبز ايزٚصٟ

ْرباؼ فالح ايزٜٔ ععٛرٟ رساّ

زلال٤ ععز َٗزٟ صدب ايٓافضٟ

زلِ محٝز زلِ عبزاهلل اجلبٛصٟ

ْز٣ امحز ذلُٛر مجاص

ْز٣ سغني سَٛز فزعِ اجلٛاصٟ 

ْز٣ خًف ذلُٝٝز خًف اجلبٛصٟ

ْز٣ خًٌٝ ابضاِٖٝ داعِ اجلًُٝٞ 

ْز٣ فالح صؽٝز زلِ ايتهضٜيت

ْز٣ عبز عًٞ سغني ايٓافضٟ

ْز٣ َعار عبز اهلل نضِٜ

ْز٣ َٗزٟ ذلغٔ ؽًؿ ايغضٜٟٛ

ْز٣ ٖاصٕٚ صؽٝز بًٍٗٛ اجلبٛصٟ

ْغضٜٔ رخٌٝ دلٝز

ْغضٜٔ ققٞ ْعُإ عًٞ

ْقض ؽهض ضضاص عبز اهلل

ْقري سٜاب عاٜز ٜٛعف ايعذًٝٞ

ْقري غاٜب محز َقًح ايعبٝزٟ

ْقٝف داعِ ذلُز ؽٗاب اجلًُٝٞ

ْطاٍ دباص خًف صسِٝ ايعبٛرٟ 

ْعري٠ محز خًف َضبز اجلبٛصٟ

ْعري٠ عادض َٓقٛص خظعٌ ايعبٝزٟ

ْعِ طٖري َقطف٢ ذلُز ايٓافضٟ

ْػِ خايز خريٚ سغٔ ايٜٛػ

منري ضٝا٤ ايزٜٔ عًٞ محٝز اجلبٛصٟ

منري ٚعز خطري عبزايضطام احلزٜجٞ

ْٗا١ٜ فاحل سغني ٜٛعف ايعبٝزٟ

١ًْٗ َٗزٟ ناٌَ َػري

٢ْٗ امحز خطض خطري ايعبٝزٟ

٢ْٗ ععز فابض صدب ايتهضٜيت 

٢ْٗ ٚيٝز عبزايهضِٜ عُض فاحل 

٢ْٗ ٚيٝز دلٝز قطُري اجلبٛصٟ

ْٛاص فباح ٜٛعف عًُإ ايتهضٜيت

ْٛاٍ فاحل َٗزٟ ؽاٖض ايؾُضٟ

ْٛص اهلز٣ صافز خايز ايزيُٝٞ
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ْٛص حتغني سْٕٛ امحز ايؾٝؾاٟٚ

ْٛص راٚٚر َقطف٢ محز ايٓافضٟ

ْٛص ععز ساطّ عبزايهضِٜ ايظَاٟٚ

ْٛص عفٝإ صؽٝز عبز احلزٜجٞ

ْٛص عًُإ ريػ ناِٜ ايعظاٟٚ

ْٛص ضٝا٤ َاٖض عبزايًطٝف ايٓافضٟ

ْٛص طالٍ عًٞ ط٘ ايزيُٝٞ

ْٛص عافِ فاضٌ صدب اجلبٛصٟ

ْٛص عبز تضنٞ عًُٝإ ايعذًٝٞ

ْٛص َٗٓز ذلُز صدب احلزٜجٞ 

ْٛص ٚاثل ْع١ُ محز ايٓافضٟ

ْٛصا ْٜٛػ امحز عًطإ اجلبٛصٟ 

ْٛصٙ ٖاؽِ ْٛصٟ دلٍٛ ايربْٚٞ

ْٛصٟ خايز داعِ ذلُز ايعبٝزٟ

ْٛص١ٜ فباص ؽضدٞ عُض ايزيُٝٞ

ٖادض طٜزإ خًف خًف ايبٝاتٞ

ٖادض ْقٝف داعِ ذلُز ايعظاٟٚ

ٖاي١ مجاٍ َٗزٟ سغٔ ايزٚصٟ

ٖاي١ محار فاحل َٓقٛص ايعٝغاٟٚ

ٖاي١ صبٝع ضأَ مسري ايٓافضٟ

ٖاي١ ْظٖإ ذلُز بهض ايضاٟٚ

ٖاٜػ فٗز َطض ٖزٜز ايؾُضٟ

ٖب١ مجع١ ذلُٛر عبز

ٖب١ طالٍ سهُت ذلُز ايغاَضا٥ٞ

ٖب١ قاعِ ذلُز دابض ايزٚصٟ 

ٖب١ ْادٞ ط٘ طايب ايزيُٝٞ 

ٖب٘ عبز ذلٞ  َقطف٢ ايزٚصٟ

ٖز٣ داعِ فاحل خًف اجلبٛصٟ

ٖز٣ طٜٔ ايعابزٜٔ امحز عٝغ٢ ايبًٟٛ 

ٖز٣ ؽضٜف سٜاب عالٟٚ اجلًُٝٞ

ٖز٣ ْافض زلِ عبزاهلل ايبًذاْٞ 

ٖزٜض ٚاثل دٗار عًٞ ايتهضٜيت

ٖزٌٜ ثاَض ابضاِٖٝ خًف

ٖزٌٜ فًٝح محٝز ذلُز

ٖؾاّ فاضٌ ذلُز داعِ االسبابٞ

ٖال ذلُٛر امساعٌٝ عًٞ ايعٝغاٟٚ

ُٖاّ فاحل مخاؼ محٛر احلٓعٌ 

ُٖغ١ عزٟ عبزاهلل عاصف سهُت ايعبٝزٟ

ٖٓا قٝقض محزٟ عُض 

ٖٓا٤ سغٝب أمحز ؽٗاب ايزيُٝٞ

ٖٓز ععٛر عًٛإ محز املٛع٢ فضز

ٖٓز ذلغٔ عبٝز فاصؼ ايٝغاصٟ

ٖٓز َقطف٢ ذلُز داعِ ايزٚصٟ

ٖٝجِ طاٖض امساعٌٝ طالٍ ايعبٝزٟ

ًٖٝني ٖاؽِ عبز عًٞ ايظبٝزٟ

ٚاثل محٝز َقًح عبز اجلبٛصٟ

ٚاثل مخٝػ خًف عبز ايزٚصٟ

ٚا٥ٌ مخٝػ خًف عبز ايزٚصٟ

ٚرار فاحل عًٞ ْافض ايًٗٝيب

21



اسماء االجراء اليوميين والمحاضرين الذين تم تشغيلهم (4)جدول رقم 

على حساب صناديق التمويل الذاتي

ٚصر٠ امساعٌٝ عامل خظعٌ اجلٓابٞ

ٚعاّ مجاٍ حي٢ٝ عًٞ ايغعزٕٚ

ٚعاّ صفعت خًف رساّ ايعذًٝٞ 

ٚعاّ فزاّ فاحل ؽضقاط

ٚعاّ الطّ امساعٌٝ ابضاِٖٝ احلزٜجٞ

ٚعاّ ذلُز مخٝػ عبزاهلل اجلبٛصٟ

ٚعٔ عاَض ط٘ عُض 

ٚعٔ نضِٜ عبع عقفٛص احلُزاْٞ

ٚعٔ َؾعٌ عضسإ دزٟ ايطا٥ٞ

ٚضاح اْٛص صؽٝز ذلُز اجلٓابٞ 

ٚضاح خايز ذلُز عًُإ اجلبٛصٟ

ٚضش١ عغاف محٝز َضٜض ايطا٥ٞ

ٚعز سغٔ سغٕٛ عًٛإ االْباصٟ

ٚعز عبز دظاع عًِٝ

ٚفا٤ ْظ١ٖ عًُٝإ يطٝف

ٚقاص َظٖض َٗزٟ ابضاِٖٝ ايزٚصٟ

ٚيٝز خايز خًف محزإ اجلٓابٞ

ٚيٝز خايز صؽٝز ابضاِٖٝ ايتهضٜيت

ٚيٝز خايز عًِٝ عٛض 

ٚيٝز خًف عط١ٝ عًُٝإ 

ٚيٝز عبز اهلل ذلُٛر

ٚيٝز عُار فاحل ْع١ُ 

ٚيٝز غامن صعز رساّ 

ٚيٝز ْاظِ ذلُز عًُإ ايًٗٝيب

ٜاعض سغٔ عضسإ غطبإ اجلبٛصٟ

ٜاعض خًٌٝ إبضاِٖٝ فارم ايقاحلٞ

ٜاعض رباؼ امحز بطني ايُٓضاٟٚ

ٜاعض عبزاهلل داعِ فاحل اجلبٛصٟ

ٜاعض ذلُز ظاٖض سغٔ اجلبٛصٟ

ٜاعض ْع١ُ ذلُز ابضاِٖٝ

ٜامسني امحز سغٔ ذلُز 

ٜاعني عافِ فاضٌ صدب احلزٜجٞ

ٜاعني عبٝز غاطٟ  امحز ايعبٝزٟ

ٜغض٣ عبزاهلل زلِ عبز اهلل اجلبٛصٟ

ٜٛعف امحز ابضاِٖٝ ٜاعني 

ٜٛعف ذلُز فؤار عًٞ ايعبزاهلل

ٜٛعف َعٗض امحز سْٕٛ 

ْٜٛػ امحز فاحل رخٌٝ اجلبٛصٟ 

ْٜٛػ عبز فاٌٜ سٜاب ايزيُٝٞ
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