
ميماصتلا ةيلك
يوسيعلا ىفطصم اهم
سمشلا قيفوت رثوكلا

ربجلا نسح ةمير
 يبيتعلا دلاخ نوزم
يناطحقلا دلاخ هصح
باقشملا داؤف هليقع
مامحلا دهف ادن
فسوي لآ نيسحأبن

لامك نب ةنيل
دوعسلا وبأ يلع ةمطاف

ةلعشلا يدهم رانم
نارمعلا نيسح ةباثا
نمحرلا دبع لامج نانب
 يمشاهلا نمحرلا دبع ميرم

يقن دومحم نيمساي
سابع لآ نيسح سجرن

رمع دومحم ىركذ
نيسمخوب داوج لوتب
 نازوفلا نازوف هولول
رفعج خيشلا دمحا هموصعم

لالجلا ديلو رهاوج
 دبيعملا هللادبع هبه
 دباعلا ردان همطاف
يلهسلا دمحم نيرسن
يدماغلا يضرم هزياف
يداعبلا نسحملادبع فهر

يشجلا هللادبع رون
يفايرغلا نسحملادبع هنيكس

يدماغلا دمحا دانير
يكرتلا حلاص هناد
دجملا وبأ فيرش ناور
يرهشلا دمحم ىمل
ءارفصلا نمحرلادبع هرينم

جارزلا دمحم لافنا
يرقملا فسوي ىدن
يليفغلا حلاص يضوم

ربكأ ريمس هراس
فيرشلا يندم نازر
رصانلا دمحأ ءارهز

نمؤملا داؤف دهش
قيدص لامك نيمساي
هديرخا نيسح رون
يديشرلا يضرم ريبع

داج حالص ميرم
يليورلا رماع ىودف
عورزملا دمحم بورع
الملا هللادبع همطاف
يليورلا دلاخ هراس

ديسلا ناميلس مارم
ناميلس لآ نيسح همطاف

يبنج يكرت ءاديغ
يلذاشلا ضاير هبيجن
قيدص نب سير دولخ
ناطلسلا نمحرلادبع ءاميش

ناجوعلا ردب هيزوف
ينارهشلا دمحم ليسا
يرهشلا ناطلس داجمأ
ديمح لآ ديعم داعيم
ريمالا ناملس ليده
سيديركلا يلع هنيثب
يشجلا هللادبع ءالو
دؤواد لا يحتف ءاروح
نادمحلا ليعامسا حامس
بصيعملا قازرلادبع ينامأ
دشرملا ميكحلادبع هرون

يناطحقلا يلع لمأ
ينيسحلا يلع هيفص
سابع لآ نسح كالم
ميوللا قيفوت ةمطاف
يبرحلا يلع ةيداف
يشجلا ردان اينار
شارطملا هللادبع همطاف

ناطقلا ديعس ءام
بطق متاح ناهرم
بيبحلا دمحم ىده
يعيفنلا رهاط ددوت
يمعنلا دمحا همطاف
ثراحلاب دمح رحس
قداصلا مثيم هليقع
دشرم دايز ليده
نامثعلا هللادبع نينح
افرشلا ميهاربا ءارهز
نسحلا دمحم كالم
يريطملا يحانم نادجو

ليدنملا لصيف يظ
ناجيلدلا رماع رودب
رداقلادبع هماسا ميرم
ريازلا سابع ءاقن
بستحملا ينسح ىمل
يلعلا هللادبع ءارهز
يلعدمحملا دمحم ىذش

ديعس ليبن هبه
يفيرعلا زيزعلادبع حرف
ناطلسلا ءايض نانح
يبيلكلا هللادبع ءارسا
يديمحلا ميهاربا ىهن

يريسم رفعج ءالا
دؤواد لآ ريمس بنيز
هداسلا ليخد رئاشب
يريثكلا زيزعلادبع قورش
يدعاصلا يلع هيوار
يدماغلا دمحا همطاف
يدماغلا هفولخ هراس
يفوصلا دلاخ ىبر
يركز فاون ءالا
 ناخلا حالص دهش

يرجيوتلا زيزعلادبع فون
 يبيتعلا باهش ةرون
جاوحلا بلاط يناهت
راحبلا يركش ءاعد
يدنس ماسح دغر
دوعسلا وبأ دمحم هجيدخ
يريمخا ميهاربا همطاف
يناطحقلا حلاص هراس
دورطملا كلام همطاف
دمح وب يلع ءاروح
ديشرلا دلاخ دهش
يجاحلا ديمح قوش
راجنلا نب نيرسن
يكازلا دمحم رثوك
ديزلا لامج ميرم
يكيرتلا رفعج همطاف
بيبشلا يلع نايب
يفايرغلا دمحم  سمش
فسوي نمحرلادبع جيرا

ةداسلا نيما نيقي
يجاحلا نسح يناما
عماج لآ يلع همطاف
بوقعي لآ هللادبع هليضف
ناضمرلا دمحم همحر
هداحش بوقعي جيرا
رداقلادبعلا دمحم هرون
ىفطصملا دجام ءالآ
يلامحلا يدهم ءالآ
يدماغلا ميحرلا دبع نايب

مساق رصانلادبع مير
نيسمخوب ماسح ىليل

يزاقاب ديعس هراس
باوثلا روصنم لوتب
يناوع لآ حلاص نوتاخ
حلاصلا نمحرلا دبع لعاشم

نازولا نسحم نازر
يبرحلا دمحا قوش



 تامولعملا ةينقتو بساحلا مولع ةيلك
ينامي نيز ءامسأ
يناطحقلا رفاظ هراس
عواطم نيدلا لامك ةبه
نيدلا لامك زتعم يهام
فاسعلا زيزعلا دبع مير
نازينعلا دمحم ىرسي
يدمح باهيإ ةلاه
جاوحلا ايركز مير
ميلسلا لداع ةلوخ
نيصغلا قراط ىنغ
يرسودلا دمحم ميرم
مساقلا ماصع مارم
يمورلا فسوي ةرون
يريثكلا ردب اهم
يدومعلا حلاص نيدان
يناطحقلا لالط هراس
ليصفلا دلاخ كالم

ريزواب رمع ةمطاف
ريزلا ميركلا دبع ىنبل
فلخ لآ هللا دبع ءارهز
بديهملا دمحم ةرينم
برلا وبأ دهاجم ادنز
فيرشلا داؤف مير
دباع مزاح جيرأ

يعبيصولا يماس نايبلا
زجاع فسوي ليسأ
يبيلصلا هللا دبع ناور
عئاشلا هللا دبع ةنايل
يناطحقلا يلع هراس
يرجاهلا يداه لمأ
يوحنلا يلع ءامسأ
يبيتعلا هللا دبع ةميد
يدمح باهيإ دنه
يناطحقلا دمحم نوتف
يناحرسلا دعس ةرون

ينارمشلا دومح ىذش
ميحراب هلل ادبع ةشئاع
نانامز لآ دمحم نازر
يرقوب ماشه دغر
ينارهشلا ديعس ةرون
يمويب ىفطصم رعاشم
روبعكلا دلاخ ىدن
ميلسلا يماس ءايمل
لازغ عطاس رون
ضيبملا دمحأ ىحض
يمويب ىفطصم رانم
يريطملا دمحم ىنم
يبرحلا هللا دبع فونهلا

فدنب بلاغ نانفأ
ديعجلا ضوع جيرأ
قحلا دبع نابيهو لمأ

يريطملا دلخم دولخ
يناطحقلا ناحرف دغر
يلدبعلا ةفيلخ لانم
فيطللا دبعلا كرابم لياصأ
دوواد جاحلا نيمأ ناور
يثراحلا توخبم رجاه
ليخدلا دهف كالم
ميهاربا لآ يلع ةمطاف
فيسلا دمحم هراس
يداهلا دبعلا ةماسأ ءيف
قفغدلا نايفس دوجن
ينارهزلا هللا دبع ماهس

حلاص نمحرلا دبع ةلاصأ
بياش وبأ حالص نارون

نامثع دمحم ماهس
ثراحلا لآ دمحم اميد
        نالعشلا نمحرلا دبع ةرينم

جعادلا زيزعلا دبع ىمل
الملا ديعس ةمطاف

ينارهشلا زيزعلا دبع رانم
يناطحقلا ناشيهب مارم
يماوعلا اضر دجم
ناينحلا دمح نينح

هللا ضوع يدمح مينست
يواعرقلا هللادبع ةرون
يبرحلا نمحرلادبع نينح
ينارهزلا حلاص فهر
يرسودلا ميهاربإ انر
بلخلا مساب هراس
يلعلا حلاص ةرينم
يناطحقلا دمحم كالم
يرفعجلا دلاخ ةيمس
نيدلا لامك زتعم ميرم
فورش دمحم هراس
راجنلا فطاع ءارسا
يرسودلا ناطلس يباور
ينارهزلا ميحرلا دبع ةرون
يرسودلا دلاخ فونهلا

محلملا رصان ةفيطل
يدومعلا دمحأ ةمطاف
يواعرقلا دمحأ مير
يناطحقلا دمحم ءايمل

حارم ماركا
ناشقب لامج نيجل
يرسودلا دمحأ هراس

يريرح ديلو ةناد
           ملسملا هللا دبع ايه
ديهف نب دهف هرون

            ينرقلا يعرم قوش
طايعلا لامج ميرم
ينرقلا دمحم داجمأ
            ناليحدلا يجان فون
          ثراحلابأ دمح دانير
 يدماغلا هللا دبع هنيل
يليببلا دومحم انال
         يفيذحلا حلاص رهاوج
ناسعنلا يدهم دغر
ديهفلا دلاخ مير
هضوع دهف رجاه
ناكيربلا دئار ىبر
يناطحقلا يلع جيرأ

 حلاص ءاعد
  ميزحلا دعس فونهلا
يرعسملا دمحم اميد
يريطملا رصان رانم
دادحلا هللا دبع هنيز
ديعسلا داوج ةمطاف
حامرلا ىفطصم حرم
يشيرقلا دجام لعاشم
يشجلا ديؤم ءاروح
يملس مزاح هراس
فيسلا دهف ىمل
تزع هزنم
نايلعلا فسوي دغر
بستحملا ةزمح ناور
ىسوملا لداع هراس
يدلاخلا زيزعلا دبع هيناد
نالثخلا ىلع هرون
ناربجلا قداص ةمطاف
ىيحيلا هللادبع ىورأ
داوعلا دمحم ءادف
يناطحقلا يلع لانم
نانسلا يملح ةمطاف
يديبعلا ديجم لاصو
يبرحلا دلاخ قورش
لاهواب ديعس ةزئاف
ناخيصلا دلاخ انيل
يديجنلا حون ريدغ
يبيتعلا دمحم دهش
هللا دبعلا حالص نازر
سرافلا هللا دبع ةخيش
ينارهشلا ديعس فهر
 يدماغلا باهولادبع ةنامج



لامعألا ةرادإ ةيلك
يويدبلا دلاخ ءاعد
يرمشلا ناملس فون
ينيوثلا ليمج هنيما
هبيبك لا رباج لالد
عازهلا رصان هرينم
نامز ةيسدق
مثلك لآ ميهاربإ ريدغ
ديمح وبأ لداع ارون

رمع لداع ءايمل
ميهيدملا دمحأ هليضف
يناطحقلا دمحم هرهوجلا

يناطحقلا دعس رانم
نوهرملا يربص نيمساي
يزنعلا يراشم ةرون
يناملولا دمحم لالد
ميعنلا دهف ناور
مساقلا ماصع الع
يدماغلا دماح ماهر
ديزوبأ فوؤرلادبع ةميمأ
فارصلا ناميلس دعو
هلعشلا يدهم بنيز

ربجلا رمع ءالجن
ديبع وب يجان هرون

دشارلا ديرف رمس
بياش لا نيسح هيرام

بقبق لآ دهف اهم
ليقحلا دهف هداغ
يناطحقلا يرمح فهر
يراشملا هللادبع اهم
ناجيلدلا دعر مارم
ريمسلا دجام هخيش
ميلسلا لداع ةرون
يرسودلا دمحم يف
درمالا جرف نانفا
رمنلا ىفطصم سجرن
يكلاملا حلاص مارم

مالسلادبعلا مالسلادبع بابر
نايعملا ديجملادبع نيقي

يمجعلا يطب امل
عفيدم لآ ماشه هيناد
ناطلسلا قيفوت هيرام
نابيبضلا يحتف ليده
بنيز مساق هجيدخ
متسر ماسح نيجل
لمازلا ناندع ىمل
ءانهملا نسحملادبع تايآ

يعيبسلا دمحم ايه
ينرقلا يلع نازر

يلهسلا يلع هحيمس
ينارحبلا ديهشلا بردبع هبه

يويلخلا ريمس رمس
حلاصلا زيزعلادبع هراس
كرابملا فسوي ىليل
لحيرملا زيزعلادبع ءاميش
يدماغلا دمحم انيلس
تايزلا لامك ءاديغ
يناطحقلا دمحم اهم
عمطلا حلاص همطاف
دينسلا دامع هيردب
ديع لآ ىسيع ميرم
يدومحلا ديفم ميرم
يلعوب رونا هرهز
يداهلادبعلا قيفوت انيد
يدومعلا نمحرلادبع ميرم

ينرقلا دمحم اراس
يدسالا دمحم مير
يواكع رهام ىؤر
رتنع دمحم مارم
هدبع لداع ىورا
رمعلا هللادبع هراس
يرهشلا روصنم اهم
ريضخلا ميهاربا همطاف
فيرطلا حلاص ناورس
باوثلا يلع ءارهز
يرمعلا حلاص هداغ
يدماغلا يلع دنه
ناحجلا دمحأ نادجو
ناضمر لآ دمحم قوش
زاوفلا ميهاربا هرون
زابخلا ميهاربا هدجاس
يدماغلا هللادبع همطاف

يبيتعلا ضاوع اهم
نيرقاب ىلع نازر
يناطحقلا دعس اراي
يدماغلا دعاسم ءامسأ
فيرشلا روهشم فون

نسحلا يماس هناد
يلعوب ليبن هرينم

راجنلا هيناد
بياش وبا حالص جيرأ

يضاقلا لماك اشر
يرج دامع انر
ىناطحقلا يلع لاهتبا
يراصنالا نسحم ميرم
يحاضلا يناه همطاف
روصنملا هللادبع هداغ

ينارجنلا يلع رمس
نسيحملا ديرف ءاروح
ناديوسلا فيان هيردب
باصقلا نسحم هيقر
سيمخلا ىسوم نيجل
فالقلا همعن ءالآ
ساكعلا هللادبع هتيص
ينارهزلا زيزعلادبع فهر

يكابرلا دمحم دهش
حيرفلا لصيف ناور
نازينعلا دمحم ءاميشلا
يوادرخلا بيبح همطاف
دومح لآ هللادبع همطاف

حلاصلا ديلو هرون
لبقم لآ نمحرلادبع نوجش

بيطخلا ميهاربا هراس
ناطلسلا نمحرلادبع قوش

ظوفحملا يلع هرون
حلاصلا حالص ءاديغ
ناحرف دمحا يورا

داشر دغر
هللادبعلا حلاص نادجو
ينارهشلا هللادبع هرينم
ميرخ لأ يعرم نايب
يبعزلا دشار هرينم
مشاوهلا رساي راربأ
عوطملا دمحا هنمآ
يناطحقلا هللادبع دهع
ناخيصلا حلاص هرون
يناطحقلا دمحم هشئاع
نحورملا يكز بنيز
يلع دمحم هيمس
يمكح دمحا رادقأ
يشولبلا يلع هنيثب
لاعلادبعلا حلاص هنيكس
نينيعوبلا رباج همطاف
يناطحقلا يلع باحر
يمقبلا ردنب كالم
هحيبصلا دمحم هراس
يناطحقلا حلاف هراس
ريضخلا ميهاربا ىورا
هعمجلا حلاص هرون
يحانجلا ليبن لعاشم
يريكبلا دهف ءاديغ
دادش لالط هنوميم
نالوص فيطللا دبع راهنا
هعواطملا فسوي همطاف
رضخ لآ قداص نازر



لامعألا ةرادإ ةيلك
حلاصلا هماسأ فون
اشابلا داؤف ىليل
يليقعلا دمحا بنيز
يتاهيسلا هللادبع دوهع

جاوحلا يلع بنيز
ىديعلا حالص دوجن
يريسعلا يلع فطاوع
يحيلطلا زيزعلادبع ىحض
دمحالا دمحم دغر
يناطحقلا روصنم ىورأ

يدومحلا نزام دهش
يانبلا ليبن نادجو
يدلاخلا دمحم هفيطل
يزنعلا دمحم يباور
يدلاخلا ميهاربا همطاف
فيصان دمحم قورش
يناتعلا دعس هرينم
درفنم ديس همطاف هديس

محلملا دلاخ هفيرط
نحصلا دامع هبه
يريطملا يفال نتاف
نالمش لآ دمحم ريثأ
يناطحقلا دمحم هيفص
دماحلا يلع داجما
ميلحلا دبع دامع حاجن
ينيسحلا يؤل الهش
غابصلا دامع تايآ
يشولبلا دمحا مير
يديشرلا يضرم ماستبا

يدلاخلا دلاخ قورش
يزنعلا دمحم ناور
ديمحلا هللادبع ليده
حلاصلا دمحم هناد
يريمثلا نمحرلادبع فوير
دحجملا ميركلادبع همطاف
يضاقلا ديمحلادبع دنه
ءايحيلا حلاص يضوم

ديهفلا يلع ىملس
يرجيوتلا دهف امير

يناطحقلا نمحرلادبع فهر
ينارهزلا ملاس ىدن
ينارهشلا ملاس نانتما
تيبسوب دمح هرون
يرسودلا ضياع دونعلا
يناطحقلا هللادبع هنيز
فسويلا نمحرلادبع دو

يواغلا دمحم ءالآ
تيبسوب فيطللادبع هخيش

يدماغلا دمحا لالطا
رفينخلا ليبن هرهوجلا
دعسلا ليبن هنامج

ناديعلا زيزعلادبع يردنبلا
يريطملا دمحم دنه
دينجلا نمحرلادبع ناور
هللادبعاب  نمحرلادبع هيمس
ديدشلا نمحرلادبع ةداغ
ينارمشلا دعس ماهر
زيزعلادبع دهف هراس
رهوجلا ىماس هداغ

انهملا انهم امير
ناشيطعلا دلاخ هيلاغ
ناوضرلا هللادبع نانح
ينيهم نمحرلادبع يف

يريطملا دهف دانير
يشيرقلا هللادبع ريثأ
يرمعلا بلاغ قوش
يرامسلا هللادبع دهش
يراصنألا لداع فون
يريمعلا يلع ناير
يمايلا رصان اهم
محلملا ميهاربا هولول
ينارمحلا سابع هنيكس
يبيتعلا بيرغ يروج
ناميغجلا دمحم همطاف
يحلادبعلا ليقع هنيكس
يبيتعلا دمحم فوير
حبصملا دهف هشئاع
يناحرسلا هللادبع ىذش
ىجاجعلا ميهاربا رهاوج
نسحلا هللادبع هنامج
يكلاملا ديعس انر
بلاط لآ يلع رون
ديسلا هفيلخ لآ دمحم هناد

ديعس كرابم ءافص
يمايلا يلع نيمساي
جفرعلا دمحا ماهر
رمنلا نسحملادبع نسوس
رمعلا ديمحلادبع هراس
ديوساب دلاخ ىدن
يدماغلا هللادبع ءامسأ
نانيرعلا ماشه نايل
ليخدلا دهف هميد
يوزغ لآ سابع رثوك
مراكملا ىبا لآ دمحم لوتب

هامك لآ دعس نداش
ليعامسلا نمحرلادبع ءاميت

يخيبدلا دمحا دانر
محلملا دمحم هولف
فيضحلا ماسح فون
فوجلا زيزعلادبع ىدن

اشابلا دمحم ناور
يمجعلا لعشم ريدغ
ميغدلا رهام هرون
لاعلادبعلا نيسح امل
يلولهص دمحم هنما
يبكيوكلا زياش نانح
هعيبرلا دلاخ ءالجن
دمحم زارفرس ةشئاع
حامرلا زيزعلادبع ريبع
هديرخ روصنم همطاف

اشابلا يزوف اهم
يدماغلا هللادبع هديبز
ركسعلا نومأم هرون
يلعلا دمحم ءارهز
بدحلا حلاص بنيز
ضيرعلا هللادبع بنيز
يريطملا دوعس ناور
يرجيوتلا دهف هرهوجلا

ديسلا دهف امير
ليخدلا هللادبع ىذش
ىويلخلا فسوي ميرم
نايوصلا دلاخ دونعلا
يرهشلا دمحأ فهر
يدماغلا دماح نينح
مينغلاب زيزعلادبع هرون
ينارهزلا ديعس دغر
يدماغلا يلع قورش
باصقلا دمحم هديمح
فيرش رهام ىنم
يرمنلا نسحم ريبع
ديوعلا نومأم هنافس
ينارهشلا دمحم اراس
هليته لا نيسح اراي
يدوب ماسب ءافيه
محسب دمحم ايامس
حامرلا ديلو مير
دوسألا هللادبع همسب
يناطحقلا نمحرلادبع ميرم

قلافعلا فسوي هرون
يكازلا نيسح رثوك
دهشم لآ دمحم هجيدخ
يرسودلا ديعس هرون
ىفطصملا يلع رون
دويصلا يلع سجرن



لامعألا ةرادإ ةيلك

جرفلا دهف رون
زيافلا دمح ريدغ
ديمحلا هللادبع هراس
هنساحملا زيزعلادبع رمس
فيس لآ روصنم أبن

نيزملا داؤف مير
ءارسلا رمع يضوم
هطينحلا دلاخ هرون
ميهاربا لآ ميركلادبع ةمطاف

هداسلا ديعس همطاف
ريضخلا لامج ءاروح
مينهد لآ نيسح بنيز
نالدسلا حلاص هراس
يدماغلا عفار ماهر
يلع داؤف فالوس
غيوصلا نمحرلادبع ميدس

ليادلا يلع هراس
يرمشلا ديع هلوخ

ينابيحسلا نمحرلادبع هراس
دمحألا دمحم هراس
نسحلا هللادبع لانم
نازيمرلا نمحرلادبع ةرون

العي لآ نايلع سامير
نامص نب ديعس هللادبع لانم

يبيتعلا دوعس نوتف
يناطحقلا دهف ىحضو
يضاقلا ماصع ةرينم
يريفظلا لثجم هداغ
بيدهلا روصنم ءامسأ

يضاملا دمح انر
يليلحلا نيسح نانج
ناورق نيما اهم
يدماغلا ديعس مارآ
يبيتعلا دمحم ىمل
يبيتعلا دلاخ نايدو
لالهلا رونا ءارسا
ىسوملا دمحم هراس
يريسع دمحا نانح
يحرلا وبا نسح همطاف

داوز لآ مساق ءاروح
دابعلا دلاخ لاون

يلخدم نب فاون فوير
يبيتعلا ركاش ةداغ
نسحملادبعلا ريمس اراي

يرهشلا ضوع هملاس
يبيتعلا دلاخ ىمل
ريزواب دمحا ىنم
فاقسلا هللادبع همطاف
يشاهولا لصيف هيقر
يلزلك ديشر يحض
يبرغملا دمحم هللا هبه
يعافرلا ناسح ءاميش
يلالهلا دمحأ ريدغ
دمحأ جاحلب يركش ءاعد

قالبش زاوف مسيم
سمش دمحا امير
دوعسلا وبأ نيسح ءانسح



 ةيبطلا ةسدنهلا ةيلك
ديرفلا دمحم يناهت
تكيوس لآ دمحم ءالو
يثراحلا نمحرلادبع نانب
فيفع لآ قداص ليده
ينارهزلا حلاص دعو
تباثلا ميهاربا امير
يويلعلا ميهاربا رثوك
هللادبعلا هللادبع همسب
لمازلا دمحم فونهلا
يناوفصلا بيجن همطاف
ريترتلا رداقلادبع انال
هللادبعلا دمحم هنريم
ءايحيلا ناميلس دنه
يرطقم فيان نينح
شعلا يلع ءالآ
شرطالا قراط هراس

علاط نب هيدعس
فسوي هللادبع ءارسا

يبعزلا فلخ دوجن
ديهفلا لامك هنيكس
ريضخلا ديلو مير
ىدهلا دمحم هرون
هغاصلا رساي همطاف
ديشرلا نسحملادبع لالد

الملا لساب هفيطل
هقيلغلا حلاص هنيل
يمايلا يداه همطاف
يداهلا دبعلا دمحأ هنامج
يبيتعلا دمحم ىده
رمعملا ميهاربا هخيش
غادفلا دمحم مسيم
يواقشلا دمح ءايه
ءانهملا نيسح همطاف
يحطبلا ميهاربا دونعلا

لبسوبا هللادبع دو
سيقاب نسح هجيدخ
ميهاربلا ميهاربا لانم
ضوع رذنم هيناد
عينملا دمح نيمساي
شارجلا يلع ميرم
مامحلا دامع كلم
لالجلا ديلو هناد
ملسملا هماسا همطاف
ءارسلا لامج هرون
يدينسلا نيسح ىرشب
ينارحبلا دمحم همطاف
يشيبحلا مزاح هرهوجلا
يريرغلا حلاص فياصو

يديوسلا ردب ىند
ساطع ميعن هرون
خيخد ديعس هنيل
قوزرملا دمحم ءارهز
قيفوت لآ زيزعلا دبع نارفغ
يوانرب زيزعلا دبع دغر
ىسيعلا ليلخ لالد
 يضر لآ يلع نانح
يناطحقلا دمحم دغر
يبيتعلا فيان هرون
تاميلط نب نازوس
سينا دمحم هنمآ
رعاشلا هللادبع ةيقر
ساكعلا نسح هرينم
نيدباعلا نيز دمحم ميرم

جاوحلا ىسوم هراس
سرافلا يلع رودب
ربجلا دمحا هرهوجلا
بيضقلا ديعس همطاف
سابع لآ نسحرون
يدراوبلا دجام هصح
دماحلا دمح رون
ىسيعلا يجان هداغ
حيرفلا هللادبع دغر
شيود لآ نيسح اراس
يريضخلا لصاو بنيز
هداسلا ىضترم دهش
هنونسلا كلملادبع يروج

خيشلا هللادبع ىمل
يناطحقلا دمحأ مينر
نامثعلا لصيف رون
يناطحقلا ناربج فون
يشجلا دمحم همطاف
يمازحلا لعشم انج
ريكب ليبن هنمآ
جبلا دمحم امار
هجقلا اضر ءامسا



 ةيبطلا ةسدنهلا ةيلك
ديرفلا دمحم يناهت
تكيوس لآ دمحم ءالو
يثراحلا نمحرلادبع نانب
فيفع لآ قداص ليده
ينارهزلا حلاص دعو
تباثلا ميهاربا امير
يويلعلا ميهاربا رثوك
هللادبعلا هللادبع همسب
لمازلا دمحم فونهلا
يناوفصلا بيجن همطاف
ريترتلا رداقلادبع انال
هللادبعلا دمحم هنريم
ءايحيلا ناميلس دنه
يرطقم فيان نينح
شعلا يلع ءالآ
شرطالا قراط هراس

علاط نب هيدعس
فسوي هللادبع ءارسا

يبعزلا فلخ دوجن
ديهفلا لامك هنيكس
ريضخلا ديلو مير
ىدهلا دمحم هرون
هغاصلا رساي همطاف
ديشرلا نسحملادبع لالد

الملا لساب هفيطل
هقيلغلا حلاص هنيل
يمايلا يداه همطاف
يداهلا دبعلا دمحأ هنامج
يبيتعلا دمحم ىده
رمعملا ميهاربا هخيش
غادفلا دمحم مسيم
يواقشلا دمح ءايه
ءانهملا نيسح همطاف
يحطبلا ميهاربا دونعلا

لبسوبا هللادبع دو
سيقاب نسح هجيدخ
ميهاربلا ميهاربا لانم
ضوع رذنم هيناد
عينملا دمح نيمساي
شارجلا يلع ميرم
مامحلا دامع كلم
لالجلا ديلو هناد
ملسملا هماسا همطاف
ءارسلا لامج هرون
يدينسلا نيسح ىرشب
ينارحبلا دمحم همطاف
يشيبحلا مزاح هرهوجلا
يريرغلا حلاص فياصو

يديوسلا ردب ىند
ساطع ميعن هرون
خيخد ديعس هنيل
قوزرملا دمحم ءارهز
قيفوت لآ زيزعلا دبع نارفغ
يوانرب زيزعلا دبع دغر
ىسيعلا ليلخ لالد
 يضر لآ يلع نانح
يناطحقلا دمحم دغر
يبيتعلا فيان هرون
تاميلط نب نازوس
سينا دمحم هنمآ
رعاشلا هللادبع ةيقر
ساكعلا نسح هرينم
نيدباعلا نيز دمحم ميرم

جاوحلا ىسوم هراس
سرافلا يلع رودب
ربجلا دمحا هرهوجلا
بيضقلا ديعس همطاف
سابع لآ نسحرون
يدراوبلا دجام هصح
دماحلا دمح رون
ىسيعلا يجان هداغ
حيرفلا هللادبع دغر
شيود لآ نيسح اراس
يريضخلا لصاو بنيز
هداسلا ىضترم دهش
هنونسلا كلملادبع يروج

خيشلا هللادبع ىمل
يناطحقلا دمحأ مينر
نامثعلا لصيف رون
يناطحقلا ناربج فون
يشجلا دمحم همطاف
يمازحلا لعشم انج
ريكب ليبن هنمآ
جبلا دمحم امار
هجقلا اضر ءامسا
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لمازلا ناندع هصح
يبايبلا هللادبع ىليل
ملسملا ىركش هرهز
ىبيتعلا حلاف دومح ىورأ

يرسودلا دلاخ قوش
يبرغلا راون راربأ
يدلاخلا دعس يزاجلا
يدمح دمحم ىحضو
يدوراجلا دمحم هراس
يواموق دمحم ءاديغ
هفيلخلا دمحم ءاميش
ميزه لآ زيزعلادبع همطاف

نايلعلا هللادبع هراس
ىديبعلا حلاص رهاوج
يعداولا دمحم لمأ
يعيفنلا دمحم ءافيه
ىسيعلا دمحم نيجل
ناضيمحلا دمحم حرف
يرمسالا ىفطصم رانم
ثراحلا لآ رصان لوتب
ديشرلا ىلع هفيطل
ميلسلا لمازلا بوقعي ىذش
فيرطلا ديمحلادبع دوجن
ناطلسلا ليلخ هراس
يزنعلا زيزعلادبع فهر
جارعملا قازرلادبع هنامج
يدوشرلا ميهاربا هيناد

نيربجلا لداع دجن
يعوترلا هماسأ هبه
يديجملا يوقلادبع رهاوج
شيورد لآ ليلجلادبع هيقر

ينرقلا هللادبع هيمس
يناطحقلا دلاخ هراس
جفرعلا قراط رجاه
يرسودلا يسيع ميرم
يعافنلا دمحم هرون
ينارهزلا روهشم يناه
نانيسحلا دمحأ ءافشلا
يرهشلا ناطلس دولخ
ينابيحسلا ديلو ىمل
يحجارلا دمحم داعيم

عناصلا قراط ناور
ينهجلا لعشم هرون
دادرم ةريم دمحم ينامأ
ناسيورلا يلع هؤلؤل
ناضيباب رمع قوش
نيزلا يماس داجما
ينارهزلا ناضمر ىورا

يبرحلا ليمج يباور
نسحلا ديرف كالم
هفيلخ لآ ىسوم ميرم
يرمعلا ضوع هنيل
يبيتعلا دهف نوتف
ناوفصلا يناه ءارهز
يبيتعلا ىلع يناهت
يرهشلا رفاظ دغر
يرمشلا ناحرف دوهع
يدلاخلا لصيف ةراس
ريمألا لداع بنيز
ىنايحللا روصنم نانفأ
تيخبلا رصان فهر
يريمخلا يلع ناميا
همحرلا دمحا ايه
درولا نب دمحم سايم
يحارش يواح فون
كاربلا  زيزعلادبع يف
يزنعلا فينم لالد
يرهشلا نسح انر
لبنت لآ دمحم هراس
يليبشلا دجام ةدلاخ
لشاه لآ يدهم لمأ
ناملس لآ دمحا ءاروح

يبرحلا عفان رهاوج
شيرط لآ نوراه نيقي
نوجعم فسوي رحس
دومح لآ دمحم بنيز
نيسايلا حلاص ميرم
يفيفلا يلع ءامسأ
يدماغلا دمحم كالم
يدماغلا رفسم هلوخ
يدمحالا نيسح ىدن
نابيشخلا يلع هزوم
يرمشلا دهف فون
قلطملا دمح مير
يبرغملا دوعس لانم
يبيعشلا ديمحلادبع هناد
يدماغلا دمحم رانم
يناطحقلا ديهف دنه
ميحدلا حلاص هرون
رقص نب هللادبع دغر
نيزلا ديعس ءارهز
يدلاخلا باوث هخيش
حرفم بعتم نادجو
يريثكلا ديلو عاعش
يرسودلا ناعمج لمأ

يمايلا سراف لمأ

ينرقلا دمحم قورش
ناشمنلا ضهان دمح هراس
نايفصلا فيطللادبع هرينم

يرسودلا رصان دوهع
يثراحلا نيسح ناور
ينارهشلا هللادبع هيردب

ىسوملا دلاخ هنيل
نابيجلا فسوي رياشب
يرفعجلا ماشه هراس
نانس لا ملاس يدغ
ديوزلا دمحم ىدم
يناطحقلا دمحم هرون
نامثعلا دمحا ليبن نيمساي

يبيتعلا لداع رياشب
يبيتعلا دلخم دغر
يبيتعلا ديبع لانم
نادرف لآ دمحم جهن
يليضفلا نمحرلادبع لعاشم

يدهنلا كوربم هنيمأ

قيقلا داوج امار
يبوره يحي ءامسا
دعس لا ديعس ريثأ
يناطحقلا يداه مير
محلملا زيزعلادبع دنر
لياصلا ناميلس دجن
يكرتلا ناميلس هلاه
يماوعلا ىسيع ميرم
يرمعلا زيزعلادبع هراس
يمجعلا دهف دولخ
يبرحلا رصان ديعس انه
رداقلادبعلا فيطللادبع هنامج

يناطحقلا رفاظ ءاميش
مانغلا فسوي يضوم
يلعا لا يلع هريمأ
يناطحقلا ملاس ءامسأ
يرسودلا يناه رهاوج
دمحوب دوعس ناور
يدورطملا دلاخ هرينم
يرماعلا همارك هرباص
نودعسلا فسوي دنه
ديشرلا ديشر همطاف
يشولبلا دمحم هراس
يناحرسلا هللادبع ىهن

ىلعلا هللادبع هنامج
يدماغلا دمحم نادجو

ةيلام مولع

ةبساحملا
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ناديمحلا زيزعلادبع اهم
يمايلا روصنم ميرم
ينارهشلا نسح امل
باصقلا رديح سجرن

رافصلا يلع رثوك
فخلج لآ باهولادبع ىؤر

ينارهزلا حلاص هرون
كيريبملا نمحرلادبع هراس

ديزلا ميهاربا هلوخ
هرعاشل ضوع هراس
نامثعلا حالص اهم
يدماغلا رطم حرف
يكلاملا ديعس قورش
قوطاب رمع ءامسأ
يريطملا رطام ينامأ
يديبعلا دلاخ داعس
يفيرعلا نمحرلادبع انر
يرجاهلا هللادبع هنامج
يرسودلا ديعس ميرم
يبرحلا نمحرلادبع قوش
يريطملا يلع رياشب
يرهشلا نسح دغر
يدماغلا ديعس نادجو
يمركملا هللادبع يناما
يدماغلا حلاص هرون
رصان لآ دمحا همطاف
ماهلس ىسيع بنيز
يرسودلا هفيلخ ءاديغ

يرهشلا عنام اهم
يناطحقلا لاذه قاوشأ

يبيتعلا دلاخ نسو
ناحيزرلا زيزعلادبع نازر
يناطحقلا دمحم لعاشم
باجحلا ميهاربا رثوك

يفيفلا دلاخ مير
يلعوبلا مساب رياشب
يبيتعلا ميهاربا اهم
هداسلا فرش همساب
يرقصلا عنام لانم
يريطملا دمحم همطاف
يرمعلا حلاص ءاديغ
يدشارلا دمحم رودب
يفيرطلا داؤف دمحم هيفص

دعسلا لداع نيجل
ىمداقم ىزاغ ءاديغ
يرشانلا يلع مير
نيوشخاب ىماس دنه

ناعيرلا باهولادبع فونهلا
نيزملا دامع لالد
لصاولا دمحم ناور
تيشبوبا لامك هصح
يديبزلا نسحلا همطاف
سونرع قراط ناميا
سولهدلا ميركلادبع دهش
يرسودلا هللادبع فوير
يخودلا يلع راونأ
ونونلا دمحم ليده
هليته لأ دمحم رانم
يناطحقلا ضوع ءالا
سيبدلا هللادبع هيقر
حولدملا يلع هنامج
رصنلا دمحم هراس
يبيتعلا يداع رياشب
يمايلا ديمحلادبع همطاف
مامه لا رديح رودب
يناطحقلا نالمن ديرغت
يرجاهلا فاون ناور
يرمعلا ديعس لالد
مناغلا نيسح هنيكس
عماشملا يكم ءارهز
يريطملا دوعس اهم
ىرامعلا نسح ةراس
يرمشلا نادمح قوش
يجرخب ناورم ليسأ

ناطق نميأ نايل
مينغلا دمحم ميرم
يفيفلا ميهاربا رهاوج
يقوزرملا نيسح دعو
يناطحقلا زيزعلادبع هراس

يبرغملا رصان انر
يماسبلا كوربم دعو
يبيهولا يلع دهش
يبلكالا دعس ءالمج

فيرشلا ديعس هراس
قاعزلا هللادبع نانفا
يصيرخلا دعاسم يردنبلا

يرمشلا حالف دونعلا
يرسودلا ديعس رجاه

نامثعلا ديلو هبه
يصيرخلا دعاسم هزيزع
يدلاخلا هللادبع هرون
نافلخلا حلاص ريبع
يناطحقلا ديعس دهش

يرمشلا حالف يم
ينارهزلا لصيف هراس
ضئاع نسح بورع
جرف دمحم داعس
بلاغ دلاخ نينح
يداوذلا لامج ءاميشلا

مساجلا يناه مير
نسحملا روصنم نيقي
يعيبسلا نامشخ يزاجلا
رداقلادبعلا يماس داجمأ

يوعلا هللادبع ءاروح
يدوادلا جارف هشئاع
جفرعلا دمحم ةبيسن
يرجيوتلا دمحأ دوجن
جعادلا جعاد نازر
يبيتعلا ربج هزور
حامرلا حالص دوجن
يثراحلا شلش همطاف

رون ىربص هيهب
يرهشلا بعتم هنيثب
ينرقلا هللادبع ىدن
يناطحقلا دمحم مارم
ينهجلا نسح ليده
يدلاخلا دهف يض
يرهشلا زياف ناور
ينرقلا يلع رحس
ناميلسلا يماس هراس
يروبلا يدهم ءارهز
يريمعلا ديعس لالد
يدعسلا رفسم كالم
يلالشلا حلاص هنامج
ديعلا دمحا ريدغ
يرهشلا ديعس ناور
ينارمشلا هللا مرغ ءالآ

ريمعلا دمحم ميرم

ةيرادإ تامولعم مظن
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فسوي لآ نيسح لمأ
هدوعلا دواد هراس
يرمشلا فينم هنيل
يدلاخلا ميهاربا نانفا
يعيبسلا دعقم فون
ديمحلا نمحرلادبع نايدو
ناركسلا رصان هيدان
رفينخلا قازرلادبع ءارسا

دعسوبلا فسوي مير
ناديوسلا دلاخ هبيسن
يبيتعلا تاهنص ىدن
يدلاخلا دجام ىدن
نيطبابلا نمحرلادبع هراس
رساجلا دمحم هرينم
نالتهلا نالته ناور
بديحالا هللادبع ىملس
ينارهزلا يلع سيمل
نمحرلادبع دمحم ءايمل

ليكولا قراط هراس
يرمشلا ىنطم هيوار
حلصملا ناندع هرون
يدماغلا دمحأ رياشب
يريسع يلع رحس
يويوعلا ميظعلادبع ءارهز

روصنملا دلاخ دانير
حايصلا زيزعلادبع ميرم
ناهرشلا داؤف لاصو
نالعماب رداقلادبع ميرم

عيبر لآ دعس ناور
هكربشلا سابع رانم
متاخ لآ هللادبع روح
اشابلا سابع همطاف
يكيربلا دلاخ دولخ
يانبلا ليبن ناور
يرهشلا ديعس مارم
يرثشلا دهف هرينم
كرابم لآ دمحأ همطاف

نسحلا يماس مارم
يبيتعلا يزاغ دهش
ينارهزلا ردب دهش

ليله لآ دمحم لمأ
يبرحلا ديع رياشب
نيسح داؤف هيريخ
ضايفلا زيزعلادبع ءالهش

تايزلا رهام لاون
يسيبكلا يلع فونهلا
ينارهشلا هللادبع ىضون

ناضورلا سراف امير
ديبعلا دمحم كالم
ليعامسا لآ هللادبع ميرم

يطيقرلا دايز دغر
نالحج لآ رفسم نوزم

قفغدلا ىصق دغر
ينارهزلا هللادبع ناور
يلعلا ديعس همطاف
يعيبسلا رينم فافع
يدلاخلا لعشم هولول
يناطحقلا رفسم لعاشم
يريمعلا حافك همطاف
هنساحملا ديعس مارم

دهفلا رهام ءاميش
يناطحقلا ملاس هليه
نارمعلا فسوي هرون
محلملا دلاخ ءاديغ
يولشلا دوعس دوهع
ربجلا فؤرلادبع هرينم
مينشاب ديعس اشر
يرمعلا دلاخ دولخ
يدلاخلا هللادبع قوش
يرجاهلا هللادبع نوزم
يكلاملا  يداهلادبع هراس

يكرتلا دلاخ نازر
يبيتعلا ملاس هراس
يدماغلا فلخ ليسأ
جاجع لآ دمحأ رون
مليوسلا دمحم رهاوج
ريمعلا دمحا هيقر
سرافلا بيدا ءارهز
دجاملا قداص نازر
يلاموصلا نمحرلادبع هراس

ديزملا هللادبع هيلاع
يلابجلا يلع مير
ريرس لآ فراع جيرا
هديرشلا دمحم فونهلا

افرشلا لماك ءارهز
مثلكلا دهف هرينم
يباهولا دمحم دعو
ديعسلا يضار نازر

ميظعلادبعلا دمح ىؤر
نالعشلا دلاخ هرون
تيربلا دعس نانفا
لحيرملا ىسيع همطاف
حيلج لآ دمحم هنمآ
يبرحلا ىحضم راربا
فلخلا نيما رياشب
دشار لآ رينم همطاف
ضيبملا دماح ءامسأ
يدماغلا يلع اراس
يناحرسلا هللادبع نايب
رافصلا ناملس ناقرف
راوحلا دعس همطاف
يرسودلا كرابم اهم
يلهوعلا نامثع ليده
يبيتعلا فيس راونأ
يناطحقلا رفس دغر
ديرح لآ نيسح همطاف
يناطحقلا نمحرلادبع ءالجن

يعيبسلا لصيف رهاوج
حلاصلا فسوي راربأ
يدنجوخ ركاش رهاوج
يرهشلا دماح جيرا
ىسوملا حالص هميد
يبتاك نزخ دلاخ لمأ
يدماغلا هللادبع نازار
شاوملا زيزعلادبع امير
يديبعلا ركاش بنيز
يناطحقلا دمحم ديرغت
ناوضر لآ  يضر ءارهز

يدماغلا دلاخ ىنم
يناطحقلا باهولادبع دجو

دمحملا ديلو ةنيما
بلاط لآ يولع همطاف
يريفظلا لصيف جيرأ
لامج يزمر هيقر
دعس يلع تنب دولخ
ىمايلا ملاس فوير
يليبشلا دعس رانم
ريمالا هماسا ينامأ
هدوعلا دهف اهملا
يرجاهلا حالف هشئاع
يناطحقلا دهف نادجو

يبرحلا رفاظ هناد
لمعج يداه رياشب
دمحوب دوعس نازر
يماوعلا دمحم ءاروح
يدعسلا دعاسم ىدن

لامعأ ةرادإ

قيوستلا

يليهأتلا جمانربلا
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مانغلا مناغ ريبع
يلهوعلا حالص ريبع
يجياشلا دومح هخيش
ينابقحلا زيزعلادبع هرينم
ينارهشلا هللادبع هداغ
يدلاخلا هللادبع هراس
كاربلا ناندع قوش

هفيلخ لآ ميكحلادبع لوتب
دايزلا دمحم داعيم
ريضخلا حلاص مير
مشاه لآ نسح همطاف
يدلاخلا هللادبع دونعلا
يدماغلا ميركلادبع اينار

يرهشلا رهاز رمس
تاخيوشلا مظاك رثوك
يميعنلا دلاخ هناير
حبر لآ نسح همطاف
يناطحقلا ملاس دهش
تاويلع رامع بنيز
هللا ظفحاب نسح هخيش
يدعسلا ديمحلادبع حرف
تباث لآ زيزعلادبع ىده
هيربا لآ لضاف ءارهز
يقوزرملا جارف هقياش
هلودلا يلع بنيز
ناحيزرلا زيزعلادبع دانر

يلهوعلا حافك دغر
رايطلا   رمع داجما
سريوفلا يماس نانح
يدماغلا ديعس دلاخ ىلر

باوثلا دمح هيهز
فيسلا زاوف هنامج
يبيتعلا دمحم دهش
يفالحلا دمحم هشئاع
يليجحلا دلاخ ىمل
يريطملا حلاف ةمطاف
روصنملا نسح ريدغ
مساق ديعس لعاشم
ديسلا ديمحلادبع همطاف

هط هللادبع رثوك
يعيقرلا ميهاربا دغر
يدلاخلا نمحرلادبع هرون

دشارلا دمحم لوتب
نالجعلا ميهاربا همطاف
رابجلادبعلا دمحم نام
مامه لا ملاس داجمأ
ينرقلا دمحم دهش

نمحرلازيزع لصيف ناورج
هزمح لآ ىفطصم ءارهز
موصيقلا ميركلادبع همطاف

يدماغلا دماح ماهلا
يرهملا دمحم ةمطاف
يرهشلا هللادبع نازر
نادشرلا ديلو همطاف
نادرف لآ دمحم ناميا
شيرعوب دجام هدجام
يدلاخلا قلطم هفيرش
يرجاهلا نادمح فونهلا

لبقملا داؤف يباور
يدومحملا ناسح هراس
يريسع دمحم دعو
يدلاخلا حلاص اهم
مازخ لآ ىسيع همطاف
يرسودلا متاح هراس
يرسودلا رفسم اهر
يرسودلا دلاخ همطاف

ينارهشلا يلع ىبر
ينارهزلا حلاص ابر
يسماشلا زيزعلادبع دوجن
يرمشلا دامح لعاشم

رون ليبن امير
رقصلا ضوع نانح
متاخ لآ دمحم بنيز
يريجحلا  حلاص هرينم
يرسودلا ملاس ءالجن
يرسودلا حودمم هصح
يزنعلا دياع ىدن
يدماغلا دماح هراس
جارعملا ينغلادبع ءاروح
دادح يحانم هيمس
يولعملا رصانلادبع انر

دنسلا يلع دهش
روهشم دمحم هراس
ملعملا نيسح رانم
هنراحبلا هللادبع دوج
يمايلا رصان لعاشم
نيطبابلا رمع هصح
 خيش لآ يلع ةراس
رويطلاب حالص هرون
يلاهنملا نسحم همطاف
يرسم لآ دمحا همطاف
يناطحقلا نمحرلادبع مير

رجح ميهاربا مرا
دوبعلا دمحم ىحض
ينرقلا يلع فهر

نيزلا يلع ءاروح
ينارهزلا يحي داجما
بوقعي لآ يكز هنمآ
روصنملا رفعج ءارهز
يرهشلا نمحرلادبع دانير

مولسلا مولس نافير
نارفصلا مدآ عاعش
يبيتعلا زيزعلادبع دهع
نيساي لآ ازريم ءارهز
يناطحقلا نمض نيدان
يبيتعلا روصنم ىنم
يدلاخلا قلطم ةراس
ديعس لآ دمحم لوتب
ريشيوع دمحا نايب
ديعسلا فراع انيل
دمحم نامزلا بنيز
دوعسم كرابم رهاوج
هفعذ لآ يحي اهم
يفيوحلا م حلاص فهر
يمايلا ديمحلادبع ىورا
دمحألا زيزعلادبع ايه
محلملا يراشم دوجن
يمايلا دهف ىدن
يوزغ لا ليمج مارم
نايوضلا ميهاربا هرون
شيورد لآ دمحم ريدغ
يناطحقلا يلع هرون
لوسرلا بردبع ءارهز
يدلاخلا ميهاربا ءالجن
يريسع دياز ةمطاف
يدوراجلا رفعج ءاروح

رحلا هللادبع هراس
يبيتعلا نياب جيرا
دوواد لآ نسح بنيز
ينارهزلا هظيع افر
يرسودلا كرابم ناور
يرسودلا تيخب ءالجن
ربجلا حلاص دونعلا
يفالحلا نسح يدانه
يرجاهلا يماط فهر
نانس لآ نانس همطاف
طشال لآ ىلع ةمطاف
يرحب لا رفاظ رمس
ربيخصلا حلاص فهر
مليسملا ميهاربا دنه
هوخوب دمحم دعو
ريشاهملا دلاخ هرهوجلا
هديبع لآ دمحم مير
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يميصعلا جهو

كيريبم لآ نيسح همطاف
يوزغ يلع هيالو
يشيبلا نحشم مير
ناشوشلا قيفوت فون
شهدلا دمحا ءاديغ
نالعش دمحم نينح
ىديعلا حالص انيل
يبيتعلا دومح ةرون

ميعنلا لداع دهش
يريطملا هللادبع امير
ينسح دمحم هجيدخ
محلملا دلاخ ليسأ
نسيحملا زيزعلادبع ءافيه
دوعسلاوبا يناه ءالآ
ميعنلا يراشم هفيطل

ريمعلا دمحم هميد
يبرحلا داهف مارم
سابعلا نيسح بنيز
يناطحقلا حلاص دهش
دجام لآ يكز ءارهز
نوهرملا بيجن همطاف
يبيتعلا ءازج ناور
زابخلا ديعس رون
يناطحقلا هللادبع جيرأ
يناطحقلا يلع ىدن
ناوهس نسح ةدجاس
ديشرلا نمحرلادبع هراس
نيسحابا لآ رصان بنيز
يناطحقلا دمحم نازر
سابع لآ نيسح بنيز
ىرمشلا هبردبع هلاه
فيرشلا دمحا نازر
يبرحلا هللادبع هرون
محلملا رصان هولول
يميمتلا هللادبع ىملس
ينارهزلا ملاس ليامج
بيذلا هللادبع مير
ينارهزلا دمحم لانم
نيزملا بوقعي ىنم
يرجاهلا كرابم هرون
ىطيلسلا لصيف هصح
يعيفنلا دوعس لعاشم
يبيتعلا يحانم حارفا
يرجاهلا هللادبع ازور
يرمشلا نادمح قورش



بطلا ةيلك

دمحلا ناضمر نانج
هفيلخلا ديمحلادبع ناميا
يديجنلا بوقعي اشر
نيسمخوب ىسوم همطاف

سيلبلا دهف اهم
يمزاحلا العم مير
يناطحقلا دمحم هراس
ديمحلا ليعامسا همطاف

رخفلا يلع نازر
ينارمشلا يلع مير
يجرخب جارس دغر
يبيهولا رصان ءاور
هفيلخ لآ ريهز ءارهز
دارج نمحرلادبع هنامج

هداسلا رينم ءارهز
رطاخلا زيزعلادبع ةدجاس
يبيتعلا نامثع ميدس
يدماغلا ءاجن ءامسا
يرامعلا كرابم ءايلع
ينارهزلا يلع دهش
بقيوثلا يلع هراس
ناليحدلا دمحم همطاف

عازهلا هللادبع دهش
ناعنكلا ناندع ءالجن
صخيشم دحاولادبع ىده

فاوشلا نسح هراس
ديعلا فكاع رودب
رافصلا روصنم دغر
بيذلا فيان همطاف
ىرسودلا رفسم ىبر
بارغلا نيسح نيجل
ديعس لآ نيسح ءالو
حيمر لآ ديمحلادبع بنيز

عماجلا يلع هناد
يريطملا ضوع امير
صيصرلا دهف هناد
ناربجلا نيسح ةراس
ديعس لا متاح ةمطاف
ردنكسا دلاخ ميرم

 دعسأ دجم
يماثقلا ناملس دعو
فيض لآ نسح سيمل
ناجيلدلا قازرلا دبع رجف
يلعدمحملا دمحا راربا
نالعشلا يزاغ ءامسا
رعاشلا يلع ءارهز
ريمعلا هللادبع نيرسن
يرسودلا هللادبع هرون

يريضخلا حلاص ليبسلس
ينيوثلا دمحم هنادلا
يليفنلا يحبص هراس
تكيوسا لآ حلاص ءارهز

رافصلا روصنم هداغ
ناوهس لأ قداص ةيروح
ريثكلا نمحرلادبع هراس
ىناتسكرت ليبن هنيل
ساطعلا نيسح نازر
ريرسوبا لداع ةمطاف
دمحم توقاي ميرم
زابخلا فيطل همطاف
دعسلا قداص لاهتبا
بيبش لآ نيسح ريدغ
يفريص رصان حابص
يليقعلا ناميلس هرون
يبنلا بردبعلا دمحم همطاف

يناوفصلا يلع ءارهز
جفرعلا نمحرلادبع ةنيثب
ضيبملا دمحم فونهلا
يناريجلا دمحم همطاف
ىسيعلا دمحم اراس
نيسح حلاص ءاجر
يمجعلا دوعس يضوم
ناميلسلا باهش لمأ
هفيلخلا ديمح بنيز
سومشماب نمحرلادبع رانم

ىناودعلا جرفم يضوم
يرمشلا دلاخ ءالآ
يميعنلا يداهلادبع هنيد
يريدسلا دشار مير
حيلج لآ نسح ريدغ
شيوهلا هللادبع يناما
يلاعلا دمحم همطاف
رقصاب رداقلادبع ءاميش
هداسلا نيساي بنيز
دوبعلا ديلو هراس
هفيلخلا لامك بابر
فاطخلا دمحم ماستبا
ينارهزلا ناعمج كالم
حيمرلا لامج هرون
نانسلا هلالادبع بنيز
جاجحلا يفوم ىده
ينارحبلا هللادبع لوتب
فيس لآ حودمم تانج
يلعلا قداص بنيز
باصقلا بلاط هليقع

هرموب راهن ىحض

ىديعلا زيزعلادبع لالد
رداقلادبعلا هللادبع دوجن
يدابعلا قيفش لمأ
فاسعلا زيزعلادبع اهم
ناملسلا يلع ءامسأ
بيظقلا يدهم هيرام
يدومعلا ردب ةلئان
يبيتعلا دعس هزيزع
يولعلا رهاط هنيكس
بيرح حلاص لاصو
يرماعلا دمحم همحر
يتاهيسلا دمحا ءارهز
يدوعسم نيسح هنامج
يبيتعلا هللادبع نايل
دمحم دمحا حرف
يتاهيسلا حلاص هنمآ
شامعلا نمحرلادبع هرينم

يرمحالا يحي اهم
بديهملا دئار نيريس
بيطلا ميلحلادبع هنامج
رداقلادبعلا هللادبع دهش
ثراحلا لا ديعس دونعلا
دشار لآ رصان رون
يريطملا دعس هناد
ينارهزلا سيمخ لمأ
مظاك لآ حجان هدجاس
يرجلا دمحا ندش
يزاردلا سابع هبه
يبانحلا بيبح همطاف
جرفلا ناملس هليقع
هتالف يكز هينار
يتاهيسلا ايركز ءارسا
ىلعلا قداص ناميران
فيض لآ فسوي ءارهز
يماوعلا دمحا همطاف
يجياشلا نمحرلادبع هراس
يناوع لآ ريسيت بنيز
يرقملا فسوي ىنبل
دعسلا قداص هبه
نيسحدمحم لآ يلع هيجن
فالقلا فسوي نايل
ىرفعجلا فيطللادبع هراس
شكعلا نسحملادبع ةراس

ءانهملا فسوي هرهز
يبينجلا نسح رثوك
يفيرشلا مساج نانفا

خيشلا يناه دهش
مالغ ريهز دغر



بطلا ةيلك

محلملا ديلو ليده
هضيوع يمهف هراس
متاخ لآ ديعس هناحير
شرطالا بئاص مير
نوهرملا يكم لوتب
يدماغلا دعس هدوم
باوث لآ ميهاربا رون
لميوص لآ يزوف رون
ناعبج نب يلع دغر
ورمعلا حلاص دهش
نسحملادبعلا داؤف هورم

ينوميملا يلع امير
يدماغلا هللادبع مازر
باصقلا ىكم مير
يولعلا نيسح رون
يثراحلا قلطم رانم
تيشبوب دلاخ هولول
ناينث لآ ديعس هراس
يرمشلا دلاخ دنه
غياصلا سابع ىليل
فيس لآ نيسح حرف
هداسلا دجام ءاروح
ديشروبلا رصان ةبه
يرمشلا لداع ىملس
ناولعلا دمحأ ميرم
يرهشلا دلاخ رياشب
يبرحلا دمحم نسو
ليوطلا حلاص رثوك
ىعبيصولا سابع هراس
ىسوملا فيطللادبع فهر

صينق لآ دمحا ايؤر
يكاتوبا نيسح همطاف
شيحملا نمحرلادبع انيل
يمكح دمحم يناما
يديمحلا نيسح همطاف

يمايلا ملاس ناور
ناطلسلا زيزعلادبع لافنا
لوسرلا بردبعلآدمحا رثوك

ناخيصلا حلاص انج
يميعنلا ميهاربا ىنم
خماشلا ناميلس هيمس

رمعلا رماع هراس
نالمشلا لداع ريبع
ناديبع لآ نسح ءارهز
يلهوعلا دمحم ءايلع
نانسلا ديفم همطاف
يدمحالا دوعس ءالو
هلمنلا حلاص ىنم

رمنلا هللادبع رئاشب
هرمع لآ يلع نداش
حيمر لآ ينغلادبع انيد
يعيبسلا حلاص يواضم
يدشارلا رمع همولس
دابعلا فراع همطاف
يلعلا رديح هنيل
كرابملا دمحا هجيدخ
يناتيع هللادبع هراس
ناديز هللادبع لاهن
سيمخلا فسوي مير
وليعما يلع ءارهز
نيسمخوب نسح راربا
هلالك دحاولادبع ءارهز

جرفلا دهف هداغ
هتالف لداع رئاشب
نوهرملا دمحم نازر
يميعنلا رصان هخيش
نمؤملا رابجلادبع بنيز
دعسلا ديمحلادبع همطاف

ناميلس لا دعس دجن
يوادرخلا بيبح هراس
مشاهلا مشاه هنمآ
يناسملت دلاخ ةبيسن
حامرلا ىفطصم نانح
مثلكلا دلاخ ةرون
يزينخلا يلعدمحم دهش
فيسلا يلع نايب
يلامثلا نادمح هناد
يريفظلا لصيف ءافو
يديبابللا نيدلا ماسح رون

ناملسلا مشاه همطاف
نورزبلا نيسح همطاف
ديشرلا ىسيع نادجو
نمحرلادبعلا ديلو ءايمل

مالغ ريهز مائو
داوسلا هللادبع همطاف
ينارهشلا دعس لعاشم
ظوفحم ثيغ ىورا
يبرحلا هللادبع اهم
نيسح لآ دلاخ هبيجن
ءالملا رمع كالم
ديعس لآ نيمأ همطاف



ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلك
فلخلا فسوي ءاديغ

غمادلا دهف ىمل
يرقوب ريهز انيل
قوزرملا لداع نايب
دشيورلا رمع هرون
يدمحملا دلاخ ناور
شيورد لآ هللادبع ةميعن
سيون لآ ناسحا ةمطاف

يدماغلا ديعس ىبر
يميرلا دمحأ دغر
محلملا دهف هراس
ميهاربإ يكم ىليل
دوعسلاوبأ يدهم ةمطاف
يدورطملا هللادبع ناور
ديرجلا ديمحلادبع ناور
ليعشلا نمحرلادبع نانفأ

ديهفلا دمحم ةنمآ
عرز لآ دمحأ ةمطاف
غئاصلا دمحم فون
نيسمخوب يلع ةمطاف
يدماغلا دمحأ رئاشب

يرملا رباج ةليمج
دمحأ نسحملادبع ةرون
يناطحقلا ملاس ةنافس
ةفيلخلا عينم هرون
ءارضخلا لساب ىؤر
ويلعلا نسح هراس
كرابملا يلع ءارهز
نايوضلا يماس بنيز
يناطحقلا دمحم هرينم
يوطعلا حلاص داجمأ
يماوعلا ردنم ىليل
فيسعلا قداص ءالآ
كلملا دمحم ةمطاف
دعسا داوج ناميإ
نيزلا رصان دغر
يواسوه دمحم ةشئاع
ىرسودلا ماسب ءاميش
يرمعلا مراغ نانتما
يعفايلا هللادبع نانفأ
يلاحرلا حامس نوته
ناعبر لآ ديمحلادبع ناور

عازهلا رفعج فون
ميرشلا فيطللادبع ىهتنم

دوؤاد لآ دمحم لمأ
ينايلعلا رفاظ دهش
غئاصلا زيزعلادبع رون

يناربخ عيرم دوجن

يمايلا نسح ماهس
سيلس نسح ةمطاف
رامع لآ يلع ةيالو
هللادبعلا مصتعم مارم
رصيونلا دمحم سيقلب
ينارحبلا نيساي رمس
يزنعلا دمحم ناور
مالس لآ زيزعلادبع ةمطاف

رفعجلا رفعج دغر
يولعلا رباج ةدجاس
يلامحلا ليلجلادبع ءاقن
يواسوهلا راتخم ةداغ
زاوفلا ميهاربإ ءالآ
يتاهيسلا يلع مارم
ميهاربإ لآ نسح ةمطاف
يماجآلا دمحم نانج
يبيتعلا دياع ةميد
يسيبدلا اضر بنيز
جاجع لآ ميهاربإ ءارهز
دمحأ لآ ءايض ءارهز
ىيحيلا دمحأ ءارهز
ميهيدملا دمحأ فون
نوهرملا دهاجم ىمل
ديع هللادبع يهس
دادحلا رصن ءاروح
فاوشلا دامع همطاف
رهازلا ركاش بنيز

يتوراتلا دوصقملادبع همطاف
دحاولادبعلا دمحم دهع

محلملا رصان امير
يتوراتلا دوصقملادبع بنيز

رافصلا دمحم ناور
يرسودلا دلاخ ةرون
يزنعلا فلخ هريما
ليخدلا نيسح ءايمل
دومح  ماصع  هبه
يديقعلا دمح لمأ
يوسوملا دمحا ءارهز
يبرغم هزمح هديفر
فسويلا يلع باحر
عفيدم لآ نيسح هرون
تاويلعلا ميظعلادبع ءارهز

عوطملا يلع بنيز
يدرك راشب ةنامج
ينارحبلا دمحا همطاف
قيقاقشلا دمحا ناور
دوواد لآ هلآلادبع بنيز

هفيلخلا لامك هنيكس

رماعلا ريمس نايب
فسوي لآ حاتفلادبع هرهز

يكرتلا نيسح هدجاس
غادفلا دمحم رون
يناوزغ دمحم هراس
نيكسملا بيبح دهش
دادحلا دمحم نانح
نيسحلا ىسوم ءاروح
افرشلا فسوي لوتب
حيمرلا يلع همطاف
سان نبديعس ةرون
صيغم لامج همطاف
افرشلا مشاه هناحير
ديعس لآ ريسيت همطاف
يحرلاوبا مشاه همطاف
يكيبضلا يلع رون
يمجعلا دمحا دهش
يبيتعلا فيان يف
يدماغلا حلاص دانر
ىلعديسلا بلاط بنيز
ريدغلا ديجملادبع ريدغ
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 ضيرمتلا ةيلك

ىسيعلا فويعم ىنم
دماجلا قوتعم ةمطاف
مظاك لا لداع اراس
يدشارلا نسح رارسا
يتاهيسلا دمحم هراس
قاقشلا ميهاربإ لوتب
ينامعلا يلع رون
ىسوماب دلاخ دغر
شيبك لا باوتلادبع ةمحر

هريوطلا دمحم رياشب
سيمخلا لداع بنيز
رصانلا رفعج ميرم
ديبعلا قيفوت سانيإ
يدماغلا فياض نيمساي
يرمحالا يلع قاوشأ
هوديبعا لا يلع ءارهز
لبنساب لداع دوهف
يبرغلا دشرم يردنبلا
رافصلا يلع ءارهز
زيحلا ميهاربإ ءارهز
ملاسلا قداص نينب
لحكملا دمحم نادجو
دومحوبلا بيبح ةليقع
نيطيلسلا بيبح الع
يرسودلا هللادبع ةصح
حابص لا نسحملادبع رون
طيقملا ديمحلادبع مسلب

ةفيلخلا رهاط مارم
وهرملا رصن ناميإ
ناملسلا دمحم ةمطاف
دشارلا يلع لايل
رضخ لا يرومأ ءالو

ناجيلدلا قازرلا دبع رجف
يلعدمحملا دمحا راربا
نالعشلا يزاغ ءامسا
رعاشلا يلع ءارهز
ريمعلا هللادبع نيرسن
يرسودلا هللادبع هرون
يريضخلا حلاص ليبسلس
ينيوثلا دمحم هنادلا
يليفنلا يحبص هراس
تكيوسا لآ حلاص ءارهز

رافصلا روصنم هداغ
ناوهس لأ قداص ةيروح
ريثكلا نمحرلادبع هراس
ىناتسكرت ليبن هنيل
ساطعلا نيسح نازر
ريرسوبا لداع ةمطاف
دمحم توقاي ميرم
زابخلا فيطل همطاف
دعسلا قداص لاهتبا
بيبش لآ نيسح ريدغ
يفريص رصان حابص
يليقعلا ناميلس هرون
يبنلا بردبعلا دمحم همطاف

يناوفصلا يلع ءارهز
جفرعلا نمحرلادبع ةنيثب
ضيبملا دمحم فونهلا
يناريجلا دمحم همطاف
ىسيعلا دمحم اراس
نيسح حلاص ءاجر
يمجعلا دوعس يضوم
داوز لا هللادبع ىنم
طشالا نسح ءارهز
ميكحلا دادقم بنيز
فسنملا دمحأ ةليمك
رمع دمحأ جاهتبا
حبر لا نيسح ةمطاف
يلش لا دمحم بنيز
ضيبألا بيبح ءافص
ملسملا مشاه ةمساب
ةزوموب يضار تايآ
نيسحلا دمحم ةمطاف
يلصملا رفعج ةديمح
يوب الا نسح فافع
كرابملا لاله ةديمح

شيوردلا فسوي ةدجاس
يرهوط يلع ىليل
يفوعلا ليخد ميرم
ليللا نيدلا حتف ميرم
رصانلا دمحأ ءارهز
سيمخ ايركز بنيز
زرحلا سنوي ةمطاف
ديعس لا باهولادبع بنيز

بيرغلا ميهاربإ ناميإ
ديز وبأ دمحأ ةيقر
مليوسلا دلاخ مير
ريمألا هللادبع ةدجام
ناضمر لا سابع ناميإ
ينارهشلا دومح ةتباث
ةزوم وب هللادبع ةمطاف
مساجلا يداهلادبع هصح
يراصنألا رضخ ةنمآ
متاخ لا نسح بنيز
سابع لا ىسوم ةنيمأ
يفيطقلا بيجن راهزأ

ناثيعلا يلع ةداغ
ىسيعلا ديجم ءالا

ريسجتلا جمانرب تاقوفتم



نانسألا بط ةيلك
ينوميملا دلاخ اراي
يرصبلا دمحا بنيز
تولس دايز هنيز
يسامشلا روصنم نينب

نارغزلا دومح ميدس
يرهشلا دعس ىذش
كاربلا لداع فونهلا
سريدملا نمحرلادبع هرينم

يواعقبلا دمح ىده
يماوعلا يكز هبه

يعبيصولا نسحملادبع ءارهز
ناديحللا هللادبع مينست

واق ريمس هموصعم
فسويلا ميهاربا دوجن
رصان لآ يلع بنيز
جاوحلا داؤف ىليل
ينسلا ديهشلا دبع ىنم

ينيرقلا بهو نارفغ
ليهشلا حلاص نايب
دادحلا يلع نايب
ىسيعلا دمحا هميد
دمحملا دمحا همطاف
يموش وبأ نيسح يناهت
دشار نب هللادبع لعاشم

انهملا انهم ىمل
عياشلا هللادبع ءالآ
دماح دلاخ قورش
ىعزرقلا دمحم مينر
هللادبع رونأ ءالآ
ناجيعبلا لامج همطاف

يدماغلا يلع نيج
يكلاملا دمحم ةديور
نافيرعلا ميهاربا هراس
نايلعلا فسوي مير
نابيلك دهف ميرم

رداقلادبعلا نمحرلادبع لالد
يفيرعلا دمحم سدنس
رهوجلا ىماس هنامج
كورتملا يدجم همطاف
دمحالا دمحم يردنبلا
نايبدلا دمح دونعلا
ساكعلا زيزعلادبع دنر
بيطخلا هللادبع ميرم
ىنسلا داؤف ءاروح
رامعلا ذقنم دهش
نادنجلا دلاخ هرهوج
سيمخ لآ دمحم ءاجر
يشجلا دمحم هميعن

نيوشخاب ليمج ءاعد
ناعيمجلا دمحا بابر
موزهلا فسوي بنيز
ناملسلا مشاه هراس
هللادبع لآ دمحأ بنيز

يطخلا يلع ناميا
يريثكلا ملاس نانح
يناجدلا فيطللادبع ميرم
يريطملا يديمحلا هداغ
يناطحقلا دمحم ءاديغ
ميهاربا لآ دامع هلاه
نادمحلا ليعامسا نيمساي

يلالبلا ديلو دنه
يبنلا  بردبعلا دمحم ءارسا

مساقلا دوعس دونعلا
بيبح لآ كلام همطاف
يدماغلا حلاص ناور
مامهاب ديعس دولخ
ليهسلا ناملس نينح
يلدبعلا دمحم مالحا
هراصبلا ىفطل هراس
يشيبلا هللادبع ىف
يرمعلا هللا  فيض لاون

يرفجلا لداع ءالآ
روصنم لا يلع ابر

يقابلادبع لآ زيزعلادبع همطاف
حلاصوب حلاص مينر
يدماغلا دمحا دغر
لاشوبا ىيحي همطاف
يناطحقلا  يداه هرون
ينغلادبع لآ ديعس نانح

جفرعلا دلاخ ىملس
يناجدلا يلع همطاف
جاوحلا يلع ءارهز
فيسعلا ميهاربا هراون
نالحدلا ىزاغ رياشب

فسوي ىيحي ىوجن
يدماغلا دهف فهر
يميلصلا دمحم ةنيل
يشجلا هللادبع هنامج
ديزلا دمحا ميرم
ناسيتلا يقابلادبع هراس
ندم لآ نيسح دوجس
فيسلا ز هللادبع ىبر

ريازلا يكز هنيكس
جرحملا دمحم اهم
يدماغلا دلاخ ءاسيم
بيطخلا ميهاربا مير

ميشخ رصانلادبع هراس
فسويلا يلع بنيز
ينارهزلا  رفسم ىدن
يناطحقلا مازح دهش
دماحلا لداع دهش
صانقلا دعس هراس
دوعقلا دوعس ليده
ليقعلا لالط هنامج
يروهنمدلا رهاب دنر
حلاصلا هللادبع بابر
محلملا هللادبع هصح
يمشولا دمحم راهدزا
كاربلا لداع دونعلا
يوزغ لآ نسح ءاوح
يجانلا ماسح ءالو
يتيوكلا دمحا فاليا
رطاخلا ميهاربا همطاف
قلغملا هللادبع همطاف
ينرقلا دمحم ءاميش
طايخلا يلع مطاف
ناليحدلا ه دمحم ءامسأ

مانغلا دمحم يف
ديهفلا هللادبع دغر

يناطحقلا نب يحانم يردنبلا
ىشيحم لآ ىسيع هنيكس
يشرجم دمحم لاون
يناطحقلا دمحم اهم
عوبرجلا ديجملادبع دوج
فينملا ديمحلادبع دغر
هعواطملا نب فسوي كدف

سابع لآ نسح هراس
ىسوملا دمحم همطاف
شيحملا نمحرلادبع ىبل

ينارهزلا دمحم لمأ
رفعجلا ديمحلادبع راربا
تيبسلا زيزعلادبع اراس
رارم لآ نيسح كدف
ملسملا رمع هسايم
سيرلا دمحم ساربن
ملاسلا يلع ءارهز
مانغلا ميهاربا اهم
نسحملا ديؤم همطاف
يرمشلا ديمح دنه
يدماغلا دعسا دهش
ينسلا دمحم ءارهز
نيسح لا دمحم همطاف
يدلاخلا نامثع ءايه
يريطملا ىسيع ليده



نانسألا بط ةيلك

يليلحلا يلع بنيز
نادرف لآ  يلع نينب
يناطحقلا ديعس هراس
يصاصرلا نسح ايرام
يرسودلا دلاخ فونهلا
ىسوم نبلا حلاص سيقلب

دعسلا يماس هراس
يحالملا يلع ءالو
يريطملا دمحم نادجو
عوبرجلا قراط دغر
دهشملا ناندع ءارهز
يرهشلا دمحأ مير
يبيتعلا هللادبع هميد
ناعمجلا نيسح بنيز
يدومعلا دمحا ةورم
نيزلا هماسا لايل
دمح لآ دمحم ءاروح
جفرعلا دلاخ فونهلا
يريسعلا روصنم ىدن

ديشرلا دمحم هراس
زيزعوبأ ميحرلادبع رثوك
يعفاشلا يفصو سجرن

ديعجلا ضوع نوتف



ةيكينيلكإلا ةلديصلا ةيلك

رطم لآ نيسح رانم
ريمالا يلع رثوك
يبونجلا ريمس هلاه
قداصلا نيسح نانج
راصحلا ميهاربا همطاف
يبيهللا نيسح انيل
نيوالغلا حلاص ىليل
ىسوم لآ ىسوم ءارهز

 رمحلاب دمحأ ناميإ
 رطملا دمحم ةرهز
يشبحلا ناندع ءامسأ

عارخلا ليبن نارون
يعافر ناربج هراس
مومصملا دمحم هريمس
قودقدلا يلع نيقي
شيبك لآ نيسح بنيز
لالحلا معنملادبع رون
دشيورلا دلاخ فونهلا
يعافر ناربج هراس
مومصملا دمحم هريمس
قودقدلا يلع نيقي
شيبك لآ نيسح بنيز
لالحلا معنملادبع رون
دشيورلا دلاخ فونهلا
يراخب دمحم جيرا
ريزجلا نسح ةرهز
رساجلا ىسيع ىرشب
راصنلا بوقعي ينامأ
فيش لآ نسح مير
سمار لآ يلع نانفا
ديعس لآ رفعج ءالو
يكم لآ نوع هراس
ليلخ لآ دمحم جيرأ
نيسح دمحم لآ يلع راقو

ضيبملا هماسا نينح
يتوراتلا نيسح هيقر
يفيرطلا دمحم همطاف
نيدلا نيز لا رفعج همطاف

مينهد لآ مساب ءاروح
ينارهشلا رفسم همطاف
ينميلا نمحرلادبع اراس
نماضلا هللادبع هورم

يكيرتلا دمحأ هجيدخ
ضيبملا ناندع هيفص
ماسبلا ناندع دهش
يناث لآ ءاضر داور
دادقملا ناملس لوتب
رماعلا نيسح هورم
عيبر لآ نيسح ىليل
ينرقلا ديعس فوير
يخشفلا يرون هميعن
شوفنحلا ميهاربا هيردب
شيوردلا دمحم ءالآ
نيهاشوبأ ديعس هنمأ
لبنس لآ قراط بنيز
نابعش لآ يضر هبه
دووادلا يلع رون
يتوراتلا لامج هيرام
ناطلسلا دمحم نايب

مشاوهلا ركاش افص
يفوعلا رباج همطاف
يريجح لآ نيسح ءارهز
ديعس لا هللادبع هجيدخ

سيلس دمحم نانح
ناقلدلا فيطللادبع يض
ناليجحلا ميهاربا هيناد
ناولعلا ميهاربا يلايل
يدليوخلا دمحا ءاروح
يزنعلا لياه لمأ



ةماعلا ةحصلا ةيلك

رادلا لداع كلف
يريطملا دمحم هراس
يشجلا دمحأ ءامس
دمحألا نيسح همطاف
يوارشبلا دمحم همطاف

يتاهيسلا يلع رون
يراحس ناملس لمأ
يديجنلا مصتعم مير
رصان لآ يلع بنيز
ينارمشلا دعس هبه
فيض لآ هللادبع ءارسإ

يرهشلا نسح فهر
دادحلا ميظعلادبع ةمطاف

يلعملا دمحم هراس
يدماغلا دمحأ هيناد



ليبجلاب ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلك

يركسعلا دمحم هراس
يوالخنلا دلاخ ىنم
لحملاب نسح هبه
يركبعلا روصنم رثوك
لازنلا همالس قاوشا
دمحالا دمحم همطاف
يلاج ميهاربا هونم
يمايلا هللادبع ليسأ
بيصنلا يماس هصح
يرمعلا روصنم ريثأ
يريمعلا نيسح هراس
يويلعلا عيفر همطاف
نايبدلا ميهاربا هرهز
ىسرلا رهام ىنبل
كياحلا نيسح لوتب
لاله لآ نسح هجيدخ
يرمعلا دومح هينار
ىسيعلا رضخ ءارهز
يروحلا دمحم دهش
ميهاربلا تجهب بابر
لقعلا  ميكحلادبع دغر
يسيعلا نسح دعو
هبقراب دمحم دهش
يسابعلا سنوي ءافيا


