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 إبراهٍُ عبذ اٌردّٓ ِذّذ اٌباور

 إبراهٍُ ِذّذ شهذاد

 إبراهٍُ ٔىح جاسُ اٌّطىع

 ادّذ خٍٍفت اٌعسٍري

براهٍُ اٌّسٕذإادّذ راشذ   

 أدّذ ِذّذ عًٍ اٌسبٍعً

 ادّذ ِذّذ ٌىسف عبٍذاْ فخرو

 ادّذ ٔاصر ادّذ اٌعبٍذاْ

 جابر ادّذ اٌسٍٍطً

 جابر عًٍ راشذ اٌّهٕذي

 جبر فضً إٌعًٍّ

 جّاي فاٌس خٍّس اٌسعٍذ

 دسٓ ادّذ عبذ هللا بى هٕذي

 دسٓ بٓ دسٓ اٌّال اٌجفٍري

 دسٓ حىفٍك

 دسٓ عبذ هللا رشٍذ

 دّذ دسٓ ِذّذ اٌسٍٍطً

 دّذ دّذاْ ِذّذ اٌّهٕذي



رٍِذًدّذ عبذ هللا اٌ    

هللا اٌّريدّذ عبذ   

 دّذ عًٍ اٌسٍٍطً

 دّسة ِذّذ اٌىىاري

 خاٌذ ادّذ اٌذروٌش

 خاٌذ ادّذ اٌعبٍذاْ

 خاٌذ راشذ شرعاْ اٌهاجري

 خاٌذ سٍّاْ اٌخاطر

اٌعطٍت خاٌذ عبذ هللا  

 خاٌذ ِذّذ اٌرباْ

 خٍف عٍسى بىجّهىر اٌّهٕذي

 خٍٍفت خٍّس ِذّذ اٌّسٍّأً

 دروٌش غٍىَ دسٍٓ اٌعّادي

ي ثأًآراشذ عىٌضت   

 راشذ ِذّذ اٌخاطر

 ساٌُ راشذ ثأً

 سعذ ٌىسف بىرشٍذ

 سٍطاْ خاٌذ اٌسىٌذي

 شافً دسٓ اٌفرداْ إٌعًٍّ

 صاٌخ ادّذ غرٌب

 صاٌخ ِذّذ بى داود اٌّهٕذي

 عبذ اٌردّٓ بٓ خاٌذ اٌخاطر

 عبذ اٌردّٓ ِذّذ اٌجفٍري



 عبذ اٌعسٌس بٓ صاٌخ اٌخٍٍفً

 عبذ اٌعسٌس بٓ عبذ هللا حروً اٌسبٍعً

بٓ ِذّذ اٌخاطر عبذ اٌعسٌس  

 عبذ اٌعسٌس جاسُ اٌجفٍري

 عبذ اٌعسٌس دسٍٓ صالث

 عبذ اٌعسٌس دّذ اٌذًٌٍّ

 عبذ اٌعسٌس عبذ اٌردّٓ وّاي

 عبذ اٌعسٌس ٔاصر اٌعبٍذاْ

 عبذ اٌمادر برٌه اٌعاِري

 عبذ اٌٍطٍف دسٓ اٌجابر

 عبذ هللا جّعت اٌىبٍسً

خاٌذ اٌعطٍت عبذ هللا  

 عبذ هللا ساٌُ اٌسٍٍطٍٓ

 عبذ هللا عًٍ عّر إٌّاعً

ٔصاريألاعًٍ أدّذ   

 عًٍ بٓ سعذ اٌىعبً

 عًٍ دسٍٓ اٌّفخاح

 عًٍ خٍٍفت اٌىىاري

بى سطىٖ اٌهاجريأعًٍ سعٍذ   

 عًٍ عبذ هللا إٌّاعً

 عًٍ ِذّذ اٌخاطر

 عًٍ بٓ ٌىسف اٌخاطر

 عّراْ عٍسى اٌىىاري



 عٍسى بٓ ِاجذ اٌغأُ

 عٍسى شاهٍٓ اٌغأُ

سذاقإي آعٍسى ِذّذ   

روق عبذ هللا ٔعّتفا  

 ِبارن عبذ هللا اٌخٍٍفً

ي خٍٍفتآِذّذ بٓ راشذ   

 ِذّذ بٓ سعىد عبذ اٌعسٌس اٌذًٌٍّ

هللا اٌخٍٍفً ِذّذ بٓ عبذ  

 ِذّذ بٓ راشذ اٌخاطر

 ِذّذ زبٍذي ٌالىث

 ِذّذ زًٌٕ ِىسى زًٌٕ

 ِذّذ سعٍذ اٌهاجري

 ِذّذ صاٌخ اٌىىاري

 ِذّذ صاٌخ إٌّاعً

ٍفًِذّذ عبذ اٌردّٓ صاٌخ اٌخٍ  

ٔصاريِذّذ عبذ هللا األ  

 ِذّذ عًٍ اٌذرًِ

 ِذّذ فرج لاسُ اٌخٕجً

 ِذّذ ٔاصر ِذّذ اٌفهٍذ

 ِذّذ ٔىر عبذ هللا اٌعبٍذًٌ

 ِذّذ هالي اٌخٍٍفً

 ِذّذ ٌىسف ِذّذ اٌعاًٌ

 ِرٌُ بٕج جاسُ اٌذروٌش



ي سعذآِرٌُ ِذّذ   

 ِصطفى عمًٍ اسذك ِذّىد

 ِمبً عًٍ خٍٍفت اٌهخًّ

 ٍِٕف اٌبرغىثً

ًٌٕ ِىسى آي زًٌِٕىسى ز  

 ٔاصر عبذ اٌردّٓ دروٌش

 ٔاصر ِذّذ اٌعثّاْ

 ٔاصر ِذّذ سعذ إٌعًٍّ

 هاشُ عبذ هللا اٌسادة

 اٌهاَ بذر عًٍ اٌسادة

 هٕذ ٔاصر اٌعثّاْ

 هٍفاء عبذ هللا اٌباور

 ٌىسف جاسُ اٌذروٌش

 ٌىسف عبذ هللا بىشخٍج

 ٌىسف عًٍ اٌذرًِ

 ٌىسف ِذّذ اٌعبٍذاْ


