
 

 املديرية م
اسم املسجد اجلامع 

 وموقعه

اسم احملفظ بالفرتة 
 الصباحية

 اسم احملفظني  بالفرتة املسائية

1.  

ماظؼاػرة

 

بقالقمابقماظعالمم-األخرس

 اظلؾؿقة-
 اظلعقدمحمؿدماظدعرداش

ماظلقدمسؾدماظعارلمضطقطم-1

 حمؿدمخؾػممتام-2

2.  
مشالمم-ثابتمحلانمبـ

 حدائؼماظؼؾة-ذرقم
 غقرماظدؼـمإبراػقؿمسؾل

مدقدمدعدمشرؼب.-1

 حمؿقدمرعضانممحقدة-2

3.  
روضمممشالمم-اخلازغدارة

 اظػرج
 سالءماظدؼـمعصطػكمحمؿد

مرأصتماظلقدمرذدان-1

 حمؿقدمعصطػكمإبراػقؿ-2

 سؾداظؼادرمحلنيمأمحد دارماظلالم-ادلغػرة  .4
مسقدمحمؿدمحمؿدمسقض-1

 سؾلماظعطاربدرمحمؿدم-2

 حمؿدماظقجقفمحمؿد اظلقدةمزؼـب--اظرواس  .5
مدعقدمحمؿدمسؾداظعظقؿ-1

 حمؿدمصؿحماهللمدامل-2

6.  
شماظشقخمم-قخمعـصقراظش

 ادلرجمعـصقرم
 أميـمصؿقلمسؾدماحلؿقد

محمؿدمسؾداظػؿاحمصؤاد-1

 داعحمسؾداظػؿاحمصؤاد-2

7.  
م-شرغارةم-اإلعامماحللـ

 ذرقمعصرماجلدؼدة
 أمحدمحمؿقدمرعضان

مسزؼزمراؼعمسؾدماظغين-1

 أمحدمعصطػكمأعني-2

8.  
شمأمحدمم-سـؿانمبـمسػان

 سنيممشسم-سصؿتم
 عصطػكمسزتممحقدان

مسؾداظػؿاحماظلقدمسؾل-1

 سؾلمحمؿدمخريمؼادني-2

9.  
أبراجمم-ادلـقرةمادلدؼـة

 ادلعاديم–سـؿانم
 أمحدمحمؿدماظؾؽري

أمحدمسؾدماظلؿقعم-1

مسؾداظؿقاب

سؾدماهللمسؾدماظػؿاحمسؾدم-2

 اظعزؼز

11.  

شمعدؼـةمغصرممم-اظردقل

دققم-ماحللماظعاذر

 اظلقارات

 رضامسـؿانمأمحد
مساعرمحمؿدمذؾيب-1

 رارقمحمؿدمسؾداظؾصري-2

11.  
شربمعدؼـةمغصرمم-اظػردوس

شمغاديمادلؼاوظقنم-

 حمؿدمسؾلمسؾداظعظقؿ
مأعنيمصاروقمصؽري-1

 أمحدمؼقغسمأمحد-2
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 اظعرب

12.  

 اظؼاػرة

شممادلؼطؿم–سؾادماظرمحـم

مادؾقؽق

مإبراػقؿمضرغلمحمؿد

خاظدمحمؿدمسطقةم-1

ماظدػشقرى

حمؿدمحمؿقدمؼقدػم-2

مجـقدي

13.  
م-اظلالمممم-اظصػاموادلروة

معلاطـمادؾقؽق

معصطػكمحمؿدمؼقغس

عـؿصػمحمؿقدمسؾدمم-1

ماظرمحـ

محلـمذعؾانمحلـ-2

14.  

شمم–اظلقدةمدؽقـةم

جبقارماظلقدةمماألذراف

مغػقلة

مسقدمسؾكمصرج

مداملمأمحدمسؾدماظؾطقػ-1

مسؿرمرجبؼقدػم-2

15.  
عـشقةمغاصرمم-صالحمدامل

ماظدوؼؼة

مربقعمسقؼسمعرزوق

مخاظدمسزتمدقدمسؾداظػضقؾ-1

مداعلمصاحلمحمؿد-2

16.  
سؿاراتمصؼرم-اظؼدسم

محؾقان-ضرؼش

محمؿدمبدويمضرغل

محمؿدمأمحدمأبقماظـقؾ-1

محمؿدمسـرتمحمؿدمبدوي-2

17.  
معـشقةماجلؿؾمم–اظـذؼرم

ماظزاوؼةماحلؿراء

معصطػكمسؾداظعزؼزمإمساسقؾ

ممحديمحلنيمسابدؼـ-1

سؾداظرمحـمأمحدم-2

ماظلؾؿقغل

18.  
شربمم-اظشؾانمادللؾؿني

مرعلقسمش

مؼلريمحمؿقدمتقصقؼ

حمؿدمحمؿقدمرعضانم-1

محمؿقد

سؾدماظعؾقؿممجالمحمؿدم-2

محلـ

19.  
سؿرمم-ادلعصرةممم-اإلميانم

مبـماخلطاب

مجابرمحيلمحمؿقدمسؾل

محمؿدمسـرتمبدوي-1

مدعدمسطقةمدعدماظلقد-2

21.  
ماظؾلاتنيم-أبقمبؽرماظصدؼؼم

مصاؼدةمطاعؾ-

مؼادرمحمؿدمسؾدماظقػاب

معصطػكمسؾلمحمؿدمسؾل-1

محمؿدمسؾدماحلؿقدمسقد-2
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محلـمحمؿقدمدؾقؿانمبادلـقؾم-ذرؼػمعلفدم   .21

 دعقدمأمحدمذاػني -1

مسطامرجبمغصرماظرصاسل -2

22.  

 اظؼاػرة

احللماظعاذرمم-اظقاظدؼـ

دققماظلقاراتمشمعدؼـةم

مغصر

مأمحدمحمؿدمادؽـدر

 ددقضلمحمؿدرفم -1

معصطػكمعـريمطاعؾ -2

23.  
شمذػقؼمم-ضاػرماظؿؿارم

مروطللماظـزػة

مرعضانمبـداريمحمؿقد -1مذفابمأمحدمعـؿصر

24.  
ضصرماظشققمم-مجالمادؿدار

ماجلؿاظقةمودط

مامحدماظلقدمعؿقىل -1محمؿدمحلنيمسؾدماظرمحـ

25.  
م-شمحمؿدمسؾكم-ضقلقن

 ودط
 حمؿدماظلقدمحمؿدمعؿقىل

ماظشقاتمسؾكمأمحدم-1

 سؾكمحمؿدماظشقات-2

26.  

عؽرممسؾقدمم-علفدماإلميان

ذرقمعدؼـةماحللماظـاعـم

مغصر

محمؿدمحمؿقدمسؾقدممحاد

 أبقمبؽرمحمؿقدمسؾدماظعال -1

بلققغلمسؾدماحلؿقدمسؾدم -2

ماظعزؼز

 

27.  

 اجلقزة

م-اظصػمسربم-اظؽؾري

 اظصػ
 أمحدمحلنيمإبراػقؿ.

مصابرمأمحدمأمحدم-1

 حمؿدمسؿارماظلعقد-2

28.  
اظصػمم-اظدعقللم-اظؽؾريم

مأول

محمؿقدمسؾدماظرمحـمعربوك

مصقدةمإمساسقؾمحمؿقد.-1

مدقدمسؾدماهللمصرحان-2

مسؾلمخريتمسؾكمحلـمعـشأةماظؼـاررمم–سؾلمخؾقػةم  .29

طؿالمسؾدمادلعطلمسؾدمم-1

ماظقاحد

حمؿقدمحمؿدمعصطػكمم-2

موػؾة

مأداعةمحمؿدمدعقدمعصطػكماهلرمم–اظصؾاحم  .31

محاعدمإدرؼسمعرسلم-1

محمؿقدمسؾدماظـيبمحمؿدم-2

ممجالمعصطػكمصاحل-1محمؿقدمذقاتفمسؾكمحلـماحلقاعدؼةم–أبقمخمؾقفم  .31
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محربلمسؾدماهللمحلـ-2

محمؿقدمحمؿدمحلـمأودقؿم–اظـصرم  .32

مذقاتمأمحدمحلـم-1

مرفمطؿالمعصطػك-2

مداعحمزشؾقلمسؾكمداملماظعقاطم–أبقمبؽرماظصدؼؼم  .33

مسادلمصؿقلممعربوك-1

مسزهمصقزيمسؿر-2

34.  

 اجلقزة

محلـمأمحدمحمؿدماظرباجقؾم-أبقمبؽرماظصدؼؼ

 سزماظدؼـمسطامصاحل -1

معصطػكمدعدمدالعة -2

مأمحدمسؾدماظردقلمحمؿدماظعؿراغقةم-خامتمادلردؾني  .35

معصطػكمحمؿدمأمحد-1

مسؾدماظلؿقعمحمؿدمأعني -3

 

36.  

 اظؾقرية

ماظلعقدمعربوكمأبقمادلؽارم دعـفقرم–سؾلمباذام

معصطػكمصالحماظدظقؾ-1

 حلاممدعقدمسؾدماظلالم-2

 دعـفقرم–صارؿةماظزػراءم  .37
رضامذعؾانمسؾدماظػاتحم

 دؾطان
 أمحدممسريمأمحدماهلابط-2

38.  
م-ضرؼةمرعلقسمم–اظػؿحم

 اؼؿايماظؾارود

اظشقاتمسؾدماظقػابم

 رذقان

إبراػقؿمحمؿدمإبراػقؿم-1

ماظؽاوش

 إبراػقؿمحمؿدمإبراػقؿ-2

39.  
طقمم-ذابقرم–اإلخالصم

 أولممحادة
 حمؿدمبلققغلمغاجل

ماهللحلاممحمؿدمسؾدم-1

 حمؿدمدؾقؿانمسؾكمحلـ-2

41.  
طقممم-اظـققؾةم–اظػؿحم

 محادهمثان
 سؾدماظعزؼزمعصطػكمظؾده

محمؿدمسؾدماجملقدماظدؼب-1

 حمؿدمسؾكمسؾدماظـيب-2

محمؿدمأمحدمحلـمذقاتفماؼؿايماظؾارودم–ضؾاءم  .41

حمؿقدمحمؿدمحمؿقدم-1

مخطاب

معلعدمحمؿدمسؾدماحلؿقد-2

مأبقمغعؿةحمؿدمإبراػقؿممأبقممحصم–اظؿائؾنيم  .42

موائؾمدعدمرعضان-1

محمؿقدمسطقةمدراز-2
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ماظشقاتمحمؿقدماظؾقرييماحملؿقدؼةم–اجلقػريم  .43

 علعدمرعزيمخؾقػة-1

ماظلقدمسؾدماحلؿقدماظشاذظل-2

44.  
م–معلفدمرفمحلنيماظؽؾري

ماظـقبارؼة

إمساسقؾمإبراػقؿمسؾدم

ماجلقد

مأمحدمإمساسقؾمحمؿد-

م

45.  
أبقمم–سؿرمبـماخلطابم

ممحص

ماخلاظؼماظـفاررعضانمسؾدم

مسؾدماظعزؼزممخقسمسؾدماظعزؼز-1

محمؿقدمرعضانماحلاج-2

مسؾدماظؼادرمؼقدػمعـاعمذرباخقتم–اجلؿعقةم  .46

محمؿقدمسارػمسؾدماظلالم-1

عصطػكمحلـمأمحدم-2

ماخلشاب

47.  

 اظؾقرية

مؼلريمإبراػقؿمحلني-1ماظلقدمشرؼبماظلقدمباذامطػرماظدوارمثانم–اظلالمم

معلعقدمرفطرؼؿممحقشمسقلكم–اظلؾؽقةم  .48

مسؾدماظػؿاحمسقضمدؾقؿان-1

مدعداويمعقدكمعـصقر-2

محمؿدممجعةمإبراػقؿمأبقمادلطاعريم–اظـاصرم  .49

مسؾدماظقػابمأمحدمحمؿد-1

محمؿدمعـشاويمحلني-2

51.  
م–سؾكمابـمأبلمراظبم

مدعفقرمشرب

عرضلمسؾدمادلؼصقدمسؾدم

ماظقغقس

محمؿدمخمؾصمسؾكماظشقخ-1

مإمساسقؾمخؾقؾماخلشـ-2

محمؿدمحمؿدمسؾدماهللمعرسلماظصاحلقةم–اظؽؾريم  .51

مأمحدماظلـقدلمسؾكمداود-1

سؾدماحلؿقدممجعفمععقضم-2

مرجب

محمؿدمحمؿدمرفماخلقظلمطقمممحادهمأولم–اهلداؼةم  .52

محمؿقدمبؽرمدؾقؿانمبؽر-1

مأداعةمحمؿدمحمؿقدمأبقمزؼد-2

53.  
أبقمم–طقمماظؼـاررمم–اظلالمم

ممحص

مسؿرمسؾلمخمققنمسقاد

ماظؾققعلمأمحدمحمؿدمحمؿد-1

مغؾقؾمسؾكمحلـماظشاذىل-2

54.  
م–سؾكمبـمأبكمراظبم

مأبقممحصم–اظؼروىم

محامتمصؤادمإبراػقؿمعزروع

جابماهللمسقضماهللمجابم-1

ماهلل

محمؿقدمسطقةمدراز-2
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مذرباخقتم–اظلالمم  .55

سصامماحللقينمحمؿدم

محلان

محمؿدمدقدمأمحدمداود-1

مدلؾقممسؾدماهلاديماظصاؼؿ-2

مسؾدماظػؿاحماظطقؼؾساصؿممرذقدم-علفدمضـدؼؾ  .56

 أميـماظلقدمدعقدمطشؽ -1

حلامماظدؼـمذاعخم -2

مادلعؾقل

57.  
إدارةمم-عـقةماظلعقدماظؽؾري

ماحملؿقدؼة

مأمحدمدعدمسؾاسمحمقلـ

خاظدمحلـمأمحدم -1

 اظشاسر

حمؿدمسؾدماهلاديم -2

مرعضان

58.  
م-طقممذرؼؽم-اإلخالصم

مطقمممحادةمثاغل

موائؾمرعضانمإبراػقؿمعصطػكمرجبمأمحدمحمؿد

59.  
-مباظربجياتمم-ماظؿقحقد

مثاغلممطقمممحادة

ؼادرمسؾدماظؾادطمحمؿدم

مرضقان

محمؿقدمحمؿدماظؾـا

61.  
أبقماظرؼشمم-دقديمسطقة

مدعـفقر

ماظلقدمصرحاتماظلقدمسؾل

 إدالمممحادةمسؾدمادلـعؿ -1

أمحدمحمؿدمرعضانم -2

ماظغرباوي

61.  
م-مزاوؼةمشزالم-مضابقؾ

مدعـفقر

مجابرمعلؿقعمسؾدماظرمحـ

 طاعؾمحمؿدمسطقةمدؾقؿان -1

مادلؽارممحمروسمحؾؿلأبقم -2

62.  
-علفدمأبقمسؾدماهللم

مدعـفقرمذرق

محمؿدمسؾلمحمؿقدممحاعة

 حمؿدمأمحدمذقاتفمحؾقب -1

مغاصػمسؾدماجملقدمدؼاب -2

63.  
دعـفقرمم-مبشرغقبم-ماظؽؾريم

مذرق

إبراػقؿمحمؿدمحلنيم

محربل

 صؤادمأمحدماظعرؼان -1

ماحللقينماظلقدمصاحل -2

64.  
باظصػامصقػمم-اظغربلم

مدعـفقرمشرب

ماجلعػراويحمؿدمإمساسقؾم

سؾدماجلقادمخمؾصم -1

 اظشقخ

م

مذعؾانمصؤادمحمؿدمرزق -1محمؿدمسؾدماظلالمماحلؾيباظشرضلمباظصػامصقػم  .65



 املديرية م
اسم املسجد اجلامع 

 وموقعه

اسم احملفظ بالفرتة 
 الصباحية

 اسم احملفظني  بالفرتة املسائية

مدعـفقرمشرب

66.  
م-علفدمعلؾؿماظشرضلم

مدعـفقر

سؾلمخرييمسؾدماجلقادم

ماهلابط

ساصؿمظطػلمسؾدماظلالمم -1

 اهلابط

ػشاممخرييمسؾدماجلقادم -2

ماهلابط

67.  

ماظؾقرية

اجلدؼدمم-إؼؿايماظؾارودم

ماحملطة

أمحدمحمؿدمسؾدماجملقدم

ماظػضؾل

 اظلقدمسؾدماحمللـماظلقد -1

سؾدماحلؿقدمسؾدماظغلم -2

ماظؼاضل

68.  
-مبلؿكراطم-ماظؽؾريم

ماظرمحاغقة

مأمحدمحمؿدمدشقؿ

 بلققغلمصقزيماظؼطري -1

مأذرفمعلعدماظدػؿة -2

69.  
دعـفقرمم-غاصرماألتقبقسم

مشرب

مداعلمحمؿقدمحمؿدمبدر

حلـمإمساسقؾمإبراػقؿم-1

محفاج

سؾدماظعزؼزمسؾدماظلؿارم -3

ممحادة

م  .71

-اظؽقمماالخضر-ظطػمهلل

محقشمسقلك

حمؿدمامحدمسؾداظػؿاحم

مضـدؼؾ

مسصاممحمؿقدمسؾدماظؾاضل

71.  

ماظؾقرية

م-اظؽقمماالخضرم-عارون

محقشمسقلك

محمؿدمدالعةمحمؿقدمذقاتةمحمؿدمدعدونمسؾدماحلؾقؿ

72.  
حقشمم–حبرارةمم-ماظؽؾري

مسقلك

مسؾداهللمسقلكماحلقذلمرضامعلعقدمسؾداظغـك

73.  
أبقمم-اجلـؾقفكماظؽؾريم

محقشمسقلك-اظشؼاق

ماغقرماظلقدمرفمحمؿدمرارقممحادةمسؾدمادلؼصقد

74.  
-أبقماظشؼاقم-ماظعقغل

محقشمسقلك

معفـامعـشاويمراتب

مسؾداظعزؼزاظلقدمسؾدماظعزؼز-1

مراضكمععقضمحمؿدمؼقدػ-2
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75.  
أبقم-االصالحماظزراسل

مادلطاعري

مذعؾانمرضقانمسؾك

متاعرمحمؿدمصرجمحمؿد-1

سؾدماظلؿقعممدؾقؿان-2

محمؿقد

76.  
أبقم–جبـاطؾقسمم-اظـصم

مادلطاعري

مسؾدماظعزؼزمعـصقرمسؾدماظعزؼزماميـمحاعدمحمؿد

77.  
جبزؼرةمم-اظرمحـم

مطقمممحادة-االوضاف

محمؿدماظلقدمإبراػقؿمأبقرؾقخمصربيمحمؿدمغصرماحلصرى

78.  
طقمم-باظـفقؾةم-اظروضةم

ممحادة

مذؾؾاؼةحمؿدماظلقدمأمحدمأبقممحمؿدمدعقدمطؿالماخلقاط

79.  
طقمم-باظـفقؾةم-ماظؽؾري

ممحادة

محمؿقدمسطقةمشاذل

مابراػقؿمامحدماظؾدويمجرب-1

مراعكمسؾدماظعزؼزمسؾكمسـؿان-2

81.  
-طػرمشرؼـ-اظؿقبةماظشرضل

مطقمممحادة

حمؿدم-حمؿدمحلـ

محرحش

حمؿقدمحمؿدمسؾدادلعطلم

ماظدؼب

81.  
طقمم-طػرمشرؼـ-اظلالم

ممحادة

مباللمحمؿدمرعضانمحمؿد

اظالهممادالممحمؿدمسؾد-1

محمؿد

ماغسمحمؿقدمرعضانمحمؿد-2

82.  
ادللفدماظؽؾريـمحمؾةمسؾقدـم

مإؼؿايماظؾارودمأول

حمؿدمحمؿدمسؾداظعزؼزم

ماظطقب

محمؿقدمسصامماظطقب-1

مسؾدادلـعؿمحمؿدمسؾداظعزؼز-2

83.  

اجملؿعماظؼرآغلمـمضرؼةم

اإلعامماظشعراويمـمحقشم

مسقلكمثان

سؿرومسؾداظؾطقػم

مسؾدادلاظؽ

مرضقانمإدرؼسمجاداهلل-1

مسؾداحلؿقد

مؿقدممعصطػكمسؿرحم-2

84.  
م-بقؼطم-ادللفدماظؼؾؾل

ماظرمحاغقة

مإبراػقؿمأمحدمػـفمذقضلمذعؾانماظعؾقاغل

85.  
م-علفدمطقمماظـصرماظؽؾري

ماحملؿقدؼة

مسؾداظالهماظلعقدماظعشري-1

حمؿدمحاعدمددقضلمم-2

مإبراػقؿمسؾداظؽرؼؿمعفـا
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مصراج

86.  
-صزارةم-علفدماظؼاضلم

ماحملؿقدؼة

مأبقمػالظةأمحدمسرصانمم-1

احللقينمسؾداهللمم-2

ماظػققعل

حمؿدمإبراػقؿمأمحدم

مسؾداظقػاب

87.  
م-دؼروطم-علفدماهلداؼة

ماحملؿقدؼة

محمؿدمؼقدػمحلبماهللمحمؿدمذعؾانمسؾدة

88.  

ماظؾقرية

أبقممحصمم-علفدماظزؼين

مثان

مبادؿمصاؼزمسؾداحلؿقد

مسؾداظؼقيمسؾداحلؿقدمزاؼدم-1

سصاممذعؾانمجابماهللمم-2

مإبراػقؿ

89.  
م-حمؾةمطقؾم-اظـقرعلفدم

مابقممحصمثان

ممخقسمسؾلمسؾداظػؿاح

مداعحمدعدمسؾداظػؿاحم-1

محمػقزمجماورمسؾداظقػابم-2

91.  

ماظؾقرية

اخلؾػاءماظراذدؼـمطقمم

ممحادةمأول

طؿالماظدؼـمذقضلمطؿالم

ماحلقيف

سؾدمادلؼصقدمحمؿدمإبراػقؿم

ماظددقضل

معلفدمذؽرمطقمممحادة  .91

حمؿقدمأمحدمسؾدماظردقلم

مسػقػل

مدؾقؿانمذؽرأمحدم-1

مراػرمحمؿدمرفمدؾقؿان-2

92.  
ادللفدماظؾقريمطػرم

مطشاشمذرباخقت

حمؿدماحللقينمحمؿدم

محلان

مأمحدمحمؿدماظشفاويمذاػني

 

93.  

 اإلدؽـدرؼة

 إمساسقؾمسؾدماهللمحلني حلـمسقدمحلـمسؾدماظاله برجماظعربم–اظعؿقؼم

 سؾلمحلـمسـؿان عصطػكمسؾدمادلـعؿمدؾقؿ اظقردؼانم–اظؾكاريم  .94

 رجبمحمؿدمعدغل االدؽـدرؼةم-اظلـفقرىمم  .95
محمؿدمؼقدػماظلقدمؼقدػ-1

 

محمؿدمصؤادمإبراػقؿمجاػنيماظلقدمحمؿدماظلقدمصراجمحمرممبؽم–اظـصرم  .96

ماظعفؿلم–حمؿدمعقدكم  .97

سؾدماحلؿقدمسؾدماظقػابم

محمؿد

أمحدمحمؿدمسؾدماظصادقم

مسؿاره
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مادلـؿزهم-أبقمبؽرماظصدؼؼ  .98

مرزؼؼكمسؾدماظعالمرزؼؼل

مإمساسقؾ

مأمحدماظلقدمجعػرم-1

مسالءمسرصةمإبراػقؿ1محمؿدمعصطػكمسؾدماظرازقمحمرممبؽم-علفدمأبقس  .99

مصرجمأبقماظلعقدمحمؿدمحمؿدمسؾدماهلادىماالدؽـدرؼةم-علفدمحامتم  .111

111.  
ذرقمم–اظؾكاريم

ماالدؽـدرؼة

مسؾلمأمحدمحمؿدمرفمسؾكمحمؿدمإبراػقؿ

112.  

دؽـدرؼةاإل  

رعضانمذقاتفمادلـشقةم

ماجلؿرك

مأميـمحمؿدمصؿحماهللماظربسلمداعحمسؾدماحلؿقدماظلعقد

مإبراػقؿمسؾدمادلاظؽمصادقمحمؿقدماظلقدمحمؿدمصراجمادلفؿدؼـمحمطةمعصرمودط  .113

114.  
م-أسضاءمػقؽةماظؿدرؼس

ممسقحةمذرق

رفمسؾدماظػضقؾماظلعقدم

ماظدؼب

محلنيمذقاتفماحلشاش

ماجلؾقؾماظلقدسؾلمسؾدممسادلمعربوكمحمؿدمعرجانماظرعؾم-ماظرمحـماظؽؾري  .115

ممحادةمبؽرمدـطاويمأمحدمسؾدماظقطقؾمحمرممبؽم-ماظرمحـم  .116

مامحدمحمؿدمامحدمسؿرماميـمسؾكمدالعةمبرجماظعربم-مأغصارماظلـة  .117

مبرجماظعربم-مغقرماإلميانم  .118

عصطػكمحمؿقدمسؾدم

ماجملقد

حمؿقدمحمؿدمسؾدماظرمحـم

مسؾدماهلادى

119.  
اظرعؾمادلريىمم-االدراء

مذرق

ابقمسؾدمغؾقؾمسفقبمجادم

ماهلل

محيقكمامساسقؾمصؿحماهللمسرصة

مامحدمدعدمسؾدماخلؾقؿمزؼزؼـقامذرقم-امحدمحيقكم  .111

ماذرفمابقمدعقػةمابقمدعقػة

مابراػقؿموػؾةمطاعؾ

111.  
-اظشقخمم-مدقدىمبشرم

مادلـؿزة

رحيانمسؾدماظعزؼزمسؾدم

ماظؾطقػ

مامحدمحمؿدمابقماظقصا

112.  
-ادلـشقةممم-اخلقجفمسـؿان

ماجلؿرك

مطاعؾمعقدكمحادةمحاعدم

امساسقؾمامحدمامساسقؾم

معرذدى

م

ممحديمسؾلمسفقز-1 أمحدمحمؿدمأبقماظغقط اظعؾادل.ذؾنيماظؽقم ادلـقصقة  .113
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 حمؿدمحمؿدمدالم-2

 أمحدمغصرماظلقدمرذقد عـقف-دبرطلم-ماألغصاري  .114
محلـمربقعمسؾداظؿقاب-1

 رزقمسؾداظعظقؿمسؾداظغين-2

 خمؾقفعصطػكمسؾداظغػقرم ددودمعـقفم-اظعالعقة  .115
مإدالممحمؿدمرؼشة-1

 بدرمحمؿدمبدر-2

 عـقفم-دقديمعػؾح  .116
سؾداظلالممسؾداظػؿاحم

 سؾداجلقاد

معـصقرمسؾداحلؿقدمأبقمعـك-1

 عصطػكمجابرمرضقان-2

 عصطػكمصربيمدقدمحمؿقد أمشقنم-اظعؿريماظؽؾري  .117

مسؾداجملقدمصاروقمحػرج-1

أمحدماظلقدمسؾداظعارلم-2

 اظؼاضل

118.  
طػرم-مأمشقنم-اظؾقري

 ضقرص
 ذاطرمعصطػكمحمؿقد

مغقحمسشريمحلـ-1

 إمساسقؾمأمحدمخاظد-2

 أميـمصابرمحمؿدمدؾقؿان ضقرصم-مأمشقنم-اظشفداء  .119
مخاظدمأغقرمصادق-1

 حمؿدمؼقدػمسؾدماظؾطقػ-2

 اظطقارحمؿقدمحمؿدم تالم-أبقممؼقدػ  .121
مإبراػقؿمحمؿدمدؾقؿمبرطات-1

 رصعتمحمؿدمغاصػ-2

 سؾدادلفديماخلقظلرعضانم طػرمرؾـقػام-اظطؾؾقفل  .121
مسؾداظؾطقػمأمحدمذعؾان-1

 ؼقدػماظلقدمذعؾان-2

122.  
م-طػرمداوودم-اظـقرم

 اظلادات
 سؾدماهللمسؾدماظرمحـمادلشد

محمؿقدمسؾدمادلؼصقد-1

 ؼادرمسؾدماظؾادطمسؾلم-2

 سادلمسؾداظؾاريمسؾداظؾاري اظؾاجقرم-احلفازيم  .123
محلـةمحمؿدمحلـ-1

 عازنمسؾدادلـعؿمرذدي-2

124.  
مم–ادلؾقفكمدقدىمسؾكم

مذؾنيماظؽقم

مأذرفمؼقدػماظـؼقب

سؾدماهلاديمحمؿدمم-1

معصقؾقل

مرحابمعصقؾقلمدروؼشم-2

مصؿقلمحمؿدمحمؿدمذاػنيم-1مؼادرمحملماظدؼـماظطقابم-دقدىمأؼقبماألغصاريم  .125
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مرارقمحملماظدؼـماظطقابم-2معـقف

مأمحدمسؾلمسؾدادلـعؿماظؾاجقرم-اظشفقدمرضامواظلم  .126

مداملمأمحدمحلنيم-1

محمؿدمرؾعتماخلؾازم-2

127.  
مم-مسربماظرعؾماظشرضل

مضقؼلـا

محمؿدمسؾدماظعظقؿمسقد

محمؿدمسؾدماحلاصظمداملم-1

مثـاءمإبراػقؿمرضقانم-2

مأمحدمصادقمدالعةمعـقفم–أوالدمشاذلم  .128

مصالحماظلقدماظلقاق-1

مبدرمجاللمسؾقاغلمضابؾ-2

مسصاممحلينمساذقرمعـقفم-دروػقتم–اظػؿحم  .129

محلنيمسؾدماظداؼؿمزػران-1

مصؾقلمسؾدماظؾاريماظطقان-2

محمؿدمدعقدمحمؿدماجلؿالمأمشقنم-رؾؾامم–اظلالمم  .131

محمقلمحمؿقدمرجبم-1

مإبراػقؿمصؿحماهللمرـطاوي-2

محمؿدمصالحمأبقمرؼةمامشقنم-مشامم–االربعنيم  .131

محمؿدمسؾدماظرحقؿمدؾقؿان-1

مدالعةمسؾدماظػؿاحمضطب-2

132.  
م-دؾؽماالحدمم–اظعؿريم

مامشقن

مأمحدمصؤادمذقاتف

مراػرمعـصقرمإبراػقؿ-1

موظقدمرزقمسؾكمصاحلم-2

مصقزيمحمؿقدماظؼـمامشقنم-جرؼسمم–اظشـقيف  .133

مسؾدماظػؿاحمصاروقممحقد-1

مأمحدمزؼـماظعابدؼـ-2

134.  
م-عقتمعلعقدمممم–أبقمزطرى

مذؾنيماظؽقم

محمػقزمخطابمحمؿد

محمؿقدماظلقدماظعقلقى-1

ممسقةمسؾكمحمؿدمصاؼد-2

مإبراػقؿمحمؿدماظرخأميـممضقؼلـام-ضقؼلـاماظؾؾدم  .135

معصطػكماظلقدمأبقماظقصا-1

مأمحدمحمؿدماظلقدمدقؼد-2

136.  

مادلـقصقة

ممحديماظلقدمؼقدػمتالم-معلفدماظؾؿعل

 حلاغنيمحمؿقدمخالف -1

محمؿقدمصرحاتمسقلك -2

137.  
ذؾنيمم-أبقمبؽرماظصدؼؼم

ماظؽقم

محمؿدمحمؿقدماجلدع

 داعحماظلقدمجدؼع -1

محمؿدماظـؾقيمصرحات -2

 حمؿدماظلقدمجادماهلل -1مإؼفابمحمؿدمزطلمبدويذؾنيمم-مادلايم–مادلادح  .138
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ماظشقاتمأمحدماظػقؾ -2ماظؽقم

139.  
م-ممسادون-ماخلقظلم

مأمشقن

ذعؾانمطؿالمحمؿقدم

ماظلؿاحل

 حمؿدمرفمخؾقؾمذقؿف -1

مسطػمحؾؿلمسـؿان -2

141.  
م-محمؾةمدؾؽم-ماظؿؼقى

مأمشقن

مذعؾانمسؾدماجلقدمذعؾان

 أمحدمسؾدماظؾاضلمسؾل -1

ماظلقدمحيلمجعػر -2

141.  
بقػةمم-ماظعاصسؿرومبـم

مأمشقنم-ذطاغقفم

مسزاممسؾدماظعؾقؿماظعؽؾ

 عصطػكمحمؿدمعصطػك -1

أمحدمسؾدماظـاصرمأمحدم -2

معـصقر

142.  
م-مسزبةمبففتم-ماظرمحة

مأمشقن

مذرؼػمدؼابمعردلمسؿران

 حمؿدمدعقدمجابرمأمحد -1

مإبراػقؿمحمؿدمصؤاد -2

143.  
أبقمم-اظـقرماحملؿديم

مأمشقن-سقاغكم

مأمحدمعشققتمحلان

 ػشاممأمحدمغعام -1

مأمحدمشـقؿسؿادم -2

144.  
-سزبةممحدانمم-ماظرمحة

مأمشقن-مسادونم

مذقاتفمحمؿدمأمحدممجعة

 حمؿقدمحمؿدمزػران -1

مرجبمسؾدماجملقدمذقذة -2

145.  
م-جرؼسم-سؾادماظرمحـ

مأمشقن

محيلمدؼابمسؾلمذرف

 خاظدمسؾلمسؾدماظؼقي -1

مأمحدمسؾدماظػؿاحمغعام -2

مأداعةمرضامحمؿدمأمشقنم-مغاصعمذعشاع  .146

 حمؿدمزطلمسؾدماخلاظؼ -1

محمؿقدمرجبمسؾلعصطػكم -2

ممجعةمسؾداظػؿاحمدؿنيمرفقايم-مأبقمررية  .147

سؾدماظعزؼزمابراػقؿمسؾدم -1

 اظعزؼز

مؼقدػمسؾدمادلقجقدمؼقدػ -2

مأداعةمسؾدماحلؿقدمضادؿمذـراماحلفرم-مدقديمسزازم  .148

 حمؿدمزطرؼامحبريي -1

مسارػمسؾدماخلاظؼمغصار -2

149.  
مادلـقصقة

ماظشفداءم–دردـامم-اظؽؾريمم

عصطػكمسؾدماحلؿقدم

مدروؼش

 بلققغلمػاللمأذرف -1

محمؿدمحمؿقدمادلراطيب -2

 حمؿقدمرجب -1محمؿدمدعقدماجلؿالمأمشقنم–اظلالمم  .151
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 اسم احملفظني  بالفرتة املسائية

مإبراػقؿمصؿحماهللمرـطاوي -2

151.  
دالعقنمم–دقديمعلؾؿم

مضؾؾل

محمؿدمدقػماظـصرمحمػقز

 سادلمحمؿدمذققدر -1

محيلمحمؿدمجاد -2

 

152.  

ماظغربقة

 

 اظؽردةم–اظؽؾريم
عروانممحدمسؾدمادلعطلم

 صقام

مػشاممحمؿدمسؾدماظعزؼز-1

محقاممصؾاحك

ممدوحمحمؿدمسزبماظشقخم-2

 علائك

153.  
طػرماظشقخمم-دقدىمدؾقؿ

 دؾقؿ
 صفؿلمسؾدماظؽرؼؿماظرتاس

داعلمأمحدمسؾدماظرمحـم-1

 اظػؼل

 حمؿدمأمحدمدعدمغصار دغشقايمضطقرمم–اظعؿرىم  .154
محمؿدماظلعقدمخؾػماهلل.-1

 رعضانمسؾدماظلالمماظشاذظل-2

 حازممدعدمدعدون ضطقرم–سؾدماظرازقم  .155
مبدويمصقزيمزراره.-1

 حمؿدمحمؿقدمرعاح-2

مسادلمعصطػكمجابماهللمحمؾةماظربجم–اظصػام  .156

داعلمحمؿدمعرزوقم-1

ماحلرؼري.

محمؿقدمسؾدماخلاظؼمرزق.-2

مزصؿكم–ماظزبريممأوالد  .157

حمؿدمحمؿدمسؾدماحلؿقدم

مصؼر

مسؾدماهللمحمؿدمسشؿاوي.

محمؿدماظغؿريماظعقلقى-2

معؽرممسؾدماظعارلمدؾقؿمزصؿكم–اظلعدغلم  .158

محمؿدمجابرماخلقظل.-1

مؼقدػمعصطػكمذعالن.-2

مدعقدمإبراػقؿماظرببلمبلققنم–سؾدمادلؾؽم  .159

مأمحدمرعضانمرعقح-1

 حمؿدمطاعؾمحيل-2

م

مسزؼزةمحمؿقدمسؾقانمبلققنم–اظشاسرم  .161

حمؿدمأمحدمسؾدماظعزؼزم-1

مذؾيب.
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 اسم احملفظني  بالفرتة املسائية

سؾدمادلاجدمتقصقؼم-2

ماظشربقين.

مراظبدعدمسؾدماظػؿاحمأبقمممسـقدم–اظغقاذلم  .161

محمؿقدمغصرمإدالم.-1

مخاظدماظؼطبمإبراػقؿمأغقر.-2

162.  
طػرمم–أبقمبؽرماظصدؼؼم

ماظزؼات

محمؿدمسؾدمادلطؾبماظشقرى

مسؾكمصابرمسؾدماظؾاري.-1

مسؾدماظؼقىماظلقدمساعر.-2

163.  

ماظغربقة

م-مطػرماحلؿاممم–مسؾدمربف

مبلققن

ماعؾارطةمسؾدمادلـعؿماظؾفـلك

مأغقرمصضؾمسؾقد-1

مسؾكمصؿقكمعـصقرم-2

مادلؿقىلمراضلمادلغازىمثاناحملؾةم–احلـػلم  .164

محمؿدمادلـشاوىمدؾقؿان -3

محلنيمسؾكمحشادم-2

محلاممسؾدماهللمحفابمطػرماظزؼاتم–اظؼقعكم  .165

عصطػكمسؾدماهلاديم -4

ماظصؾاغ

مسؾدماظعظقؿمصؿقكمرؼف -5

م

محيقكمسقدرضامماحملؾة-امحدمسؿؿان  .166

 حمؿقدمعقدكمحمؿدمرزق -1

 سرابلماحللاغنيماظشفاوي -2

م

ماحملؾةماظؾـاوي  .167

حمؿدمحمؿدمسؾدماظلالمم

ماجلؿال

زطرؼامجماػدمبدويم -1

 دعد

مامحدمعلعدماظؼصراوي -2

مؼقدػمسؾدماحلؿقدمابقمسؿقماحملؾةاظزؼينم  .168

اظلقدمحمؿدممخقسم -1

 حمادـ

محمؿدمادلفديمدعقد -2

مامحدمحمؿدمحلنيمحلنيمحمؿدمدعقدمضطقرم-ماظرمحةم  .169

محمؿدمحلـمرفحمؿقدممسصاممسؾداظلؿقعماظلـقدكمضطقراظلقدةمزؼـبم  .171

محلـمحمؿدماظلقدمادلعصراوىمحلنيمحلـمامساسقؾمسؾدهمضطقرمدعدون  .171
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 الصباحية
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معـصقرمصؿقكسؾكممبلققنماظرمحةمجـاح  .172

 اعؾارطةمسؾدمادلـعؿمبفـلك -1

مابراػقؿمسؾدماظعاركمزبقدة -2

محمؿدمضطبمصاحلمبلققناظؿقحقدمطؿاعةم  .173

 حاعدمصؿقحمغدا -1

محمؿدمابراػقؿماذقارب -2

174.  
بصانماحلفرمم–ماظرذقد

مبلققن

امحدمامحدمسؾدماظػؿاحم

ماظؾققعك

 حلاممحمؿقدمامحدمدامل -1

محمؿدمسؾدماجملقدمابقمرف -2

مامحدمابراػقؿماظؾقشمرـطامثاغلاألربعنيم  .175

 ػاذؿمحمؿدمبشارة -1

امحدمسؾدماظلالمم -2

ماظقزؼر

مؼادرمدعدمبفاءماظدؼـمرـطامثاغلمحلـنيمسؾل  .176

ممجالمسقضمدؼابمععقض

مؼلرىمعقدكماجملدوبك

مرـطامثاغلماظقظقدخاظدمبـم  .177

سؾداظرحقؿمسؾدماحلؿقدم

مضققػ

 رجبمحمؿدمابقمراظب -1

ماداعةمسؾدماظؽرؼؿماجلـدى -2

مرـطامثاغلاظشـاويم  .178

سؾدماظزؼـمسؿرمسؾدماظؼادرم

مسـؿان

محمؿدمسؾدماظغػارمبدؼر

179.  
رـطاممدقديمسؾلماخلؾعل

مثاغل

حمؿدمأمحدمسؾدماحلؿقدم

مراؼؾ

ماظلقدمعصطػكماظلقاحؾل

مطرؼؿمابراػقؿمزؼدانمثاغلرـطامضؿرماظدوظةم  .181

 حمؿقدمحاعدمدعقد -1

مطرؼؿمسزتماظزغارى -2

181.  

ماظغربقة

حمؿدماظشـاويمحمؾةمروحم

مرـطامثاغل

معصطػكمسؾكماظددقضكمخريىمطاعؾمغعقؿ

182.  
رـطامماظعؿريمحمؾةمغقف

مثاغل

محمؿدمحمؿدمادلالح

 ؼلرىمعقدلماجملدوبل -1

ممجالمسقضمدؼاب -2

183.  
مصػطمترابمم-ماظؿؼقىم

ماحملؾة

مابقمغابتابراػقؿمحمؿدم

 علعقدمذرفماظعفؿك -1

موػؾةمسؾكموػؾةماظؽلؾاغل -2

 حامتمابقمبؽرمرؾؼ -1محمؿدماظلقدمصادقاظعاعرؼةمم–دقديمإمساسقؾم  .184
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ماظلاداتمسؾدماظقدودمعلؾؿ -2ماحملؾة

185.  
م–ماظرمحةماظعفرعة

ماحملؾةماظلفاسقة

مبلققغلمدعدماظددقضل

 سؿرومحمؿدمحلـني -1

مأبقاظقزؼدمحمؿدماخلؾريي -2

ماحملؾةمصػطمترابم–ماظصػا  .186

أمحدمسؾدادلؼصقدمحلـم

مادلشقيت

 سارفمصاحلماحلاروغل -1

ػشاممسؾدادلؼصقدم -2

مسؾداحلؿقد

م

187.  

ماظغربقة

مسؾقدمرعضانماظرببريماحملؾةماظؽربىم-ماظغػران

 طؿالمأعنيمحمؿدمذؾيب -1

محمؿدمأبقاظػؿقحمعصطػك -2

188.  
احملؾةمم-مدارماظلالم

ماظؽربى

مإهلاعكمحلبماهللماظشقخ

 حمؿدمسؾداظراصعمحفازي -1

محيكماظصػطاويصالحم -2

ماحملؾةماهلقامتمم-ماظؾشالوي  .189

حمؿقدمسؾداظؾطقػمأبقم

مشؾقـة

 أمحدمحمؿدمبرطات -1

مربقعمإبراػقؿمأبقػقش -2

191.  
ماظدوخؾقةم–مدقديمدؾقؿان

ماحملؾة

محاصظمراضكمضقؼدح

 حمؿدمسؾكمحلـماحلرؼرى -1

غاصرمحمؿقدمابراػقؿمابقم -2

ماظـفا

191.  
مذعؾانمزبةسم-ماألػاظل

مرـطامأول

 ترطكحمؿقدمسؾداظؾطقػم

حمؿقدمحمؿدمابقماظػؿقحم -1

 ترطك

مسؾدماظلالممحمؿدمامحد -2

 اظلقدماظلقدمسؾداهللمشرابمرـطامأولاظلتمزطقةم  .192
 ػاذؿمحمؿقدماظلقدماظدؼب -1

مامحدمسؾدماجلابرمابقماظقزؼد -2

193.  
متؾؾـتمضقصرم-مأبقمجاسقرم

مرـطامأول

 اداعةماظؾققعكمحلـمآؼقب
 حمؿدمغاجحمابقمدؾقؿ -1

محمؿقدمسؾكماظشرضاوى -2

194.  
عقتماظلقدانمم-ماظلالمم

مرـطامأول

ماظلعقدمسؾدادلأعقنمسطا

 حمؿدمغصرماظشـطقرى -1

ممجالمسقضماظػضاىل -2

حمؿدمسؾداهلادىم -1سؾداظرمحـمصؿقكمطػرمخضرمم-مدقديمخضر  .195
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 اظلطققكماظلطققكمرـطامأول

سؾداظقػابمسؾداظؼادرم -2

ماظطـطاوى

196.  
رـطامذرباماظـؿؾةمم-ماظػقظلم

مأول

مداعكمسؾدادلـعؿماظؽـقلك

 حمؿدمسؾداظؼادرماجلؾاىل -1

مسؾكماظلقدمسطا -2

ماظغربقة  .197

علفدمخؾقؾمصرحاتممضرؼةم

مبلققنم-خؾقؾمصرحاتم

مػاذؿمحمؿدمأبقممحقدةمحمؿدماظلقدماظرصاصل

 

198.  

 اظػققم

 

بـدرمم-دارماظرعادماظشرضل

 اظػققم
 مجالمسؾدماظػؿاحمحمؿد

محلاممرفمحمؿدمسؾداظعارل-1

 حلنيمدقدممنر-2

199.  
بـدرمم-دالئؾماخلريات

 اظػققم
 ساذقرمرعضانممجعة

مأمحدمأبقمبؽرمسؾدادلـعؿ-1

 حمؿدمدقدمرعضان-2

 ممدوحمدعدمتقصقؼ أبشقايم-مسزامم  .211
معدؼـمطاعؾمحمؿد-1

 عصطػكمضرغلماظلقدم-2

 جابرمحمؿقدمسؾداظغين ادطام-اظعلاسم  .211
مأبقماخلريمحمؿدمسؾدمادلـعؿ-1

 حمؿدمعصطػكمزطل-2

 أغقرمذعؾانمعردك إرلام-جردومعدؼـ  .212

مأمحدمددقضلمأمحد-1

سؾدماظؿقابمأمحدمسؾدم-2

 اظلالم

محمؿقدمسؾدماظؿقابمسؾدماهللمدـقرسم–كمغادلراد  .213

مسالءمحمؿدمرعضانم-1

سؾدماظرمحـمإمساسقؾمم-2

مأمحد

مدعقدمسؾكمعـريمدـقرسم-سؿرمبـماخلطابم  .214

مؼادنيمؼادنيمسؾدماحلؿقدم-1

محمؿقدممجعةمحمؿدمؼقدػم-2

مربقعمسؾدماهللممحدىمطاعقفم–اظـصرم  .215

مسؿادممحديمسؾدماظعالم-1

محمؿدممخقسمسؾدماظؿقابم-2
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مؼادرمزشؾقلمحاصظمدقالم–اظؽؾريم  .216

معصطػكمسؿرانمسؾقدم-1

مأذرفممجعةمسؾدماحلؾقؿم-2

محمؿقدمحمؿقدمصرجماظلـؾاطم-اظؾكاريم  .217

مأمحدمحمؿدمسؾدماظعظقؿم-1

محمؿدمإبراػقؿمحمؿدم-2

218.  

ماظػققم

مصفؿلمإمساسقؾمرجبماظعفؿقنيم-سؾادماظرمحـم

محمؿقدمدقدمسؾدمادلعز-1

مسؾدماهللمساعرمحمؿد-2

مبدويمسؾلمحمؿدماظشقاذـةم-اظرمحـم  .219

مسؾدماظرمحـمسؾكمإبراػقؿ-1

مذعؾانمأمحدمحمؿقد-2

محمؿدمؼادنيمحمؿدماظػققمم-اظروبلم  .211

محمؿدمذعؾانمسؾل-1

محمؿقدمأمحدممحلـ-2

محلـمسؾدماظقاحدمحلـمدـقرسم-اظراضلم  .211

مسؾدمادلـعؿسؿادمحمؿقدم-1

ممجعةمحمؿقدمحمػقز-2

مسصاممأمحدمعربوكمراعقةم-اجلؿعقةماخلريؼةم  .212

مسقدمسزتمسقؼس-1

مرجبمسؾدماجلقادمحمؿد-2

مصؿقلمظطػلمعقزارماظػققمم-معلؾةم-ماظغرباءم  .213

محمؿدمحمؿقدمدؼاب-1

مسؾدماهللمحمؿدمسؾدماظلالم-2

ماظػققممم-عـشأةمطؿالم  .214

سؾدماجملقدمؼقدػمسؾدم

ماجملقد

مذعؾانمحمؿقدسقدم-1

مزطرؼامحمؿدمحمؿقد-2

مرجبمدقدممحقدةماظػققمم-غلقؿةم  .215

مخاظدمحمؿقدمصادق-1

محلنيمصكريمأعني-2

محمؿقدمأعدمطاعؾمراعقةم-سؾدماحلؽقؿمعربوكم  .216

مذعؾانمعربوكمحمؿد-1

مأمحدمسؾدماظعؾقؿمدقد-2

محلنيمأمحدمصابرمراعقفمأولم–اظػؿحم  .217

مصاحلمأمحدمععؾد-1

مدقدمحمؿدمدعقد-2

218.  
دـقرسمم–خدجيةمجؾؾةم

مأول

محمؿدمأمحدمسؾك

محمؿدمحلـمحمؿد-1

محمؿدمصؿقلمدقدمسؾدماهلل-2

219.  
عـاذلم–حمؿدماخلطقبم

ماخلطقب

مسؿرماظلقدمحمؿد

مأبقمبؽرماظلقدمحمؿد-1

مسؾدماظؿقابمسؾاسمحمؿد-2

221.  
ماظػققم

-دوارمجؾؾةمم-ماظػرضان

 دـقرسمأول
 دعقدمسؾكمعـري

مأمحدممجالمحمؿدمإبراػقؿ-1

 سقدمرعضانمسؾدماهلادى-2

 حمؿقدماظشاصكمسؾدمحمؿد-1مصرجمحمؿقدمحمؿقدمعرطزماخلطقبممم-مماظؼاضك  .221
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مدروؼشمإبراػقؿمعصطػك-2مجـقب

222.  
مدـقرسم-مترداممم-اهلقارى

مثان

ماظؿقابمسؾدمحمؿقدمامحد

 جربؼؾمحمؿدمحمؿقدمرجب-1

ماظؿقابمسؾدمحمؿقدمامحد-2

223.  
معرطزم-مدـقصرمم-اظغربك

مجـقب

مجقدةمحمؿدمدقدمحمؿقد

 اعنيماظلالممسؾدمصالح-1

ماظؾطقػمسؾدمحمؿدمسال-2

مرفمحلنيمسؾدماظعزؼزمبـدرمثاغلم-سؾدماهللموػيبم  .224

 حمؿدمإبراػقؿمسؾدماظعارل -1

محلنيمحمؿدمععقض -2

ممحديمربقعممحقدةمدـقرمسم-مغؼاظؾػةم–ماظعؿقؼ  .225

 سالءمحمؿدمرعضان -1

مرعضانمداملمحلني -2

226.  
م-باظروبقاتمم-اظغربلم

مراعقةمأول

مربقعمعػرحمسؾدماحلؿقد

 حمؿدمذعؾانمسؾدماحلؾقؿ -1

مخاررمأمحدمحمؿدمؼقدػ -2

227.  
م-اظعزؼزؼةم–صؤادمإبراػقؿم

مراعقةمأول

مأمحدمسؾدماهللمضرغل

 ساعرمذقبؽمسؾدماحلؾقؿ -1

مدقدمرجبمسؾدماظؿقاب -2

228.  

ماظػققم

م-سؿرمبـماخلطابم

ماظـصارؼةماظعفؿني

مسؾدماظؿقابمدعقدمأمحد

 دقدمأمحدمسؾدماظعظقؿ -1

مأمحدمبؽرمأمحد -2

229.  
بزاوؼةماظؽردادةمم-اظروبلم

مجـقب

مدقدماظلقدمسؾدماظعال

محمؿقدمإعاممسؾدماظػضقؾ -1

مسقدمسقؼسمععقض-2

مدـقرسم–علفدمسؽاذةم اظػققم  .231

حمؿقدمسؾدماظؿقابم

محمؿدمسؾدماظعؾقؿ

حمؿدممحدىمسؾدماجملقدم-1

مسؾدماظؽرؼؿ

أمحدمسؾدماظؿقابمحمؿقدمم-2

مسؾدماظعؾقؿ

 اظػققم  .231
رؿقاممم-اظـؼـقشماظغربك

ماول

ممحادةمصقزىمبشري

مسؾدماهللمسؿرومحمؿقد-1

مرعضانمذؾؿقتمبشريم-2

مدـقرسمثان اظػققم  .232

سؾكمأمحدمحمؿدم

محمؿد

معصطػكمحمؿقدمأعنيمحمؿقد

محمؿدمصالحمحمؿقدمحمؿدحمؿدمحلنيمسؾدمدـقرسمم-اظشقخمسقؼس اظػققم  .233
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ماظرحقؿمحلـماول

مبؼقاصةمبـدرماولم-اظؿؼقىم اظػققم  .234

أمحدمسؾدماظـؾكمسؾدم

ماظعاركمسـؿان

محمؿقدمسؾدماظعظقؿمسؾدماظـاصر

محيقكمزطرؼاماظلقدمبـدرمأولم-اظػقال اظػققم  .235

محمؿدمإبراػقؿمأعني-1

ممجعةمخؾػمحاصظم-2

مسؿرمرجبمسؾدماهللمسؾكمحفاجمسقدمسؾدمادلقىلمأبقمبؽرماظصدؼؼمراعقةمأولم  .236

م  .237

مشالمم–مسؾكمماظطقب

ماظػققم

حمؿدمأمحدمسؾدم

مادلقجقدمحمؿد

معرادأداعةمداػشم

م  .238

م–ماخلشابماظقدطاغك

مراعقفمأول

حمؿقدمصاحلمسؾدماهللم

مسؾدماظعزؼز

دقدمأمحدمحمؿقدمسؾدم

مادلقجقد

عصطػكمربقعمسؾدماخلاظؼم

محمؿقد

 

239.  

 أدقان

 

 صاحلمسقضمحمؿدمسؾل حمؿقدمحمؿدمدؼـمإبراػقؿ دؾقام-جعػرماظصادقم

 حلـمعقدكمحلـني اخلقيم-اظعؿقؼم  .241
محمؿقدمحمؿدمحاعد.-1

 حمؿدمعردلحمؿدمم-2

 سؾدمادلـعؿمسؾدماظعالمسؾل اظؾصقؾةم-ادلعؿارؼةم  .241
مػؿاممسؾدماظعزؼزمرف.-1

 سؾدماظغػقرمحمؿدمغقر-2

 حمؿدمسؾلمحمؿدماألعري اظؾصقؾةم-األعةماحملؿدؼةم  .242

م.أغقرماظؾدريمسؾدهم-1

محديمسؾدماظالهمسؾدم-2

 اظؾادط

مأمحدمضـاويمحمؿدمسؾلماظلؾاسقةم-غقرماإلدالمم  .243

م.سؾاديمسؾدماظعالمإبراػقؿم-1

مسارػمحمؿدمأبقمزؼدمحمؿد-2

م

مأمحدماظلقدمسؾدماهللمسؾلماظلؾاسقةم-جمؿعماظلالمم  .244

زؼـماظعابدؼـمحمؿقدمم-1

مإبراػقؿ
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مسؾدماظعارلمسطقؿقمأمحدم-2

مرفمأبقماظعالمإمساسقؾماظلؾاسقةم-اظؿؼقيم  .245

مسؿادمسطقؿقمأمحدمخؾقؾ.-1

مأمحدمإبراػقؿماجلـدى-2

محمؿقدمحمؿدمسؾدماظعظقؿماظؾصقؾقةم-اظؾلطاويماظشقخم  .246

مدقدمأمجدممجعة.-1

مدعدمإمساسقؾمرزؼؼل-2

محمؿدماظلقدمحلنيماظؾصقؾقةم-احملقؿداتم  .247

محمؿقدمبدريمحمؿدمحلني-1

م

مػاذؿمحمؿدمغقرماظدؼـمإدارةمأدقانم-سؾقدم  .248

حلنيمحمؿدمعصطػكم -1

 حلـ

محقدةمحمؿدمحمؿقدم -2

مإمساسقؾ

محمؿدمأمحدممجعةمعصطػكمأدقانم-اظشقخمسؾكم  .249

محلنيمحمؿدمسؾاس.-1

سؾكمسؾدماظعارلمإبراػقؿم-2

محلني

مسؾدماهللمإبراػقؿممجعةمإدارةمحلمذرقم-باللم  .251

 عصطػكمأمحدماظغقل -1

مأمحدمحمؿدمأمحدمعدغل -2

251.  
شربمم-معـشأةماظلدماظعاظل

مإدارةماظؽرور

سؾدماظرحقؿمسطقؿقمسؾدم

ماظرحقؿ

سؾدماظقػابمسؾدماظغينم -1

 حمؿد

مسادلمدقدمحلـ -2

معصطػكمسقدمحلاغنيماظؾصقؾةم-اإلميانمواظؿؼقىم  .252

محمؿدمسؾلمرفمسؾلم-1

م

253.  
إدارةمم-ماحملاعقدم–اظعؿقؼم

ماحلفز

مسؾكمػاذؿمحلـ

مدقدمسؾلمسطقةماهللم-1

محاعدمأمحدمسؾدماهللم-2

254.  

مأدقان

محمؿدمأمحدمؼقدػمعدغل-1مرفمدعدىمإبراػقؿمأدقانم-سؾدماظغينمعقدكم

مأمحدمحمؿدمأمحددعقدممصارسم-اظشرضلمآلماظؾقتم  .255

محمؿدمرفمحمؿدممحدغاماهلل-1

مسؾكمأمحدمحمؿدماظلقد-2
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مدراوم–غقرماحلؼم  .256

سؾدماظرؤوفمسـؿانمحمؿدم

مسقلك

مشرؼبمصؿقلمسقد-1

مؼادرمدعدمػؿام-2

257.  
إدارةمم-خاظدمبـماظقظقدم

ماظؾصقؾقةمضؾؾل

مأمحدمؼقدػماظلقد

 ػاذؿمأمحدمسؾده -1

مدعادمحمؿدمأمحدمحلني -2

مأبقماحللـمحمؿدمضقيمإدارةمحلمذرقم-ماظعؿري  .258

محازممإبراػقؿمحلـ-1

محمؿدمجادمحمؿدمعغربل-2

259.  
م-ماظرعدماظشرضلمم-اظزػراء

مإدارةمطقمماعؾق

ؼقدػمسؾدماهلاديمحلـم

ماظطقب

مدقدمسؾلمحمؿقدمحلان-1

محمؿدمرفمأمحدمإبراػقؿ-2

مإدارةماظؽرغؽم-ماظعؿقؼم  .261

حلـمسؾدماظػؿاحمعفؾؾم

معؽل

 سؾدماهللمسطقةمسقلكمحمؿد -1

اظػؿاحمعفؾؾممأمحدمسؾد -2

معؽل

مسؾلمسؾدماظرازقمسؾلماظلؾاسقةم-مدقديمرؾقة  .261

 حمؿقدمدعدمسؾدماظؽرؼؿ -1

أمحدمسؾدماظرؤفمحمؿدم -2

مضـاوي

262.  

 ادقان

مسؾداهللمعقدكمسؾداظـيبماظؾصقؾقةمضؾؾل-آلماظؾقت

مسؾداهللمإبراػقؿمسؾداظصادقم-1

مزطرؼامعصطػكمعدغلم-2

مأمحدمحمؿدمسؾدهمأمحدمعرطزمأدقان–ادلدابم  .263

سؾداظرمحـمسؾداحلارثمم-1

محلني

سؾداظرمحـمحمؿدمأمحدم-2

محلني

264.  

 أدقان

 حفاجممحدانمسقلكمعلفدماظلالممأدقانمأول
مسؾدماهللمذعؾانمربقعل-1

 أمحدمسقدمسؾدماظعال-2

ممحدمحلـمأمحد1 سؿرمحلانمأمحد صفقؿمسؾلمسؿارممأدقانمأول  .265

محمؿدمحمؿقدمحمؿدمصاحلماهلاديمأدقانمأول  .266

ماظقصاحمؿدمسؾلمأبقمم-1

 حمؿدمحاعدمأمحدمحمؿدم-2

267.  
اهلداؼةماإلدالعقةممحلم

مذرقمأدقان

محمؿدمحمؿقدمسؾلمأمحد

محمؿقدمداؼحمحمؿدماظصغري-1

 دقدمسؾدماظقابماظلقدمرطابل-2

مأمحدمساعرمرعضانمحاعدمحمؿدمسؾدماظـعقؿمحمؿقدمسؾادماظرمحـمإدارةماظؽرك  .268

269.  
أبقمبؽرماظصدؼؼمعرطزم

مأدقان

محمؿقدمجالماظلقدمحمؿدم

أمحدمخؾػمأمحدمسؾدم-1

ماظرحقؿ
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ماحللـمأمحدماظقؿينم-2

271.  
حمؿقدمسؾدماظعزؼزممعرطزم

مأدقان

محلـمأمحدمسـؿان

ممحادةمأبقماجملدمدؾقؿ-1

مأمحدمربقعماظطاػرمحمؿدم-2

271.   
حمؿدماظـصرمباللمإدارةم

ماظؽرور

محمؿقدمػارونمأبقماحللـمسؾلمحمؿقدمسؾلمأمحدمآدم

ماهللمأمحدمسربلسؾدممػاذؿمحلـمعرطزمأدقان   .272

مػاذؿممجعةمحمؿدمسؾل-1

مأمحددؾقؿمسؾدماهللم-2

273.  

 أدقان

اظصابرؼـمباظغابةمادلـشقةم

ماجلدؼدة

حلـمحمؿدمزطلمحمؿدم

مسؾل

محمؿدمسؾدهمسؾدماخلاظؼمحمؿد

ممحديمأمحدمؼادنيمسؾلماظصاحلنيمإدارةماظلؾقا  .274

مأميـمحمؿدمأمحدمحلـ-1

مأمحدمعاػرمحمؿد-2

ماظعؿقؼمدؾقا  .275

أمحدمربقعمسؾدماظقدودم

ماظضقي

مأمحدمإبراػقؿمسؾدماهلل

محمؿدمغقبلمحمؿدمرفمبفارؼؼمضؾؾلمعرطزمأدقان  .276

مإدالممحمؿدمخؾقػة-1

محمؿدمدعدمأمحدمحلـ-2

277.  
اظعزمبـمسؾدماظلالممادصقم

مأول

حمؿدمإمساسقؾمأمحدم

مإمساسقؾ

محمؿدمدعدمحمؿدمحلني-1

سؿرومسؾدماظؾادطمحمؿدم-2

مأمحد

محمؿقدمحمؿدمسدويماظؽؾحمشربصارؿةماظزػراءم  .278

مإبراػقؿمؼقدػماظلقد-1

مسؾدماهللمؼقدػماظلقدم-2

موائؾمسؾدهمسؾدماجملقدمحاعدمداملمحاعدمإبراػقؿمعلفدماظرمحـ  .279

 

281.  
 طػرماظشقخ

 
 
 
 

 إبراػقؿمحمػقزماظشقخ ددققمضؾؾل-مغقارم
مأمحدمسؾدهمخؾقؾ-1

 عصؾاحمإبراػقؿمودن-2

281.  
الصقػرممممددققم-اظؽؾريم

 اظؾؾدحبري
 داعلمحلـمحلنيمسـؿان

إبراػقؿمحمؿدمسؾدربفم-1

مجاوؼش
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م

م

 

 دعدمحمؿدمؼقدػمعطاوع-2

 ػشاممعغازيمعغازي بؾطقؿم-مدقديمحلـ  .282
مػاغلمعغازيمعغازي-1

 ربقعمسؾداظـيبمذقذة-2

 حمؿدمسؾلمجادمعـصقر احلاعقلم-اظرمحة  .283

رؾعتمعصطػكمسؾداظقػابم-1

ماظؾادؾ

 رؾعتمسطقةمسالممبرؼؽ-2

 أمحدمحمؿدماظلعقدممجعة احلاعقلم-اظلعقدحاعقلم  .284
مأمحدمراذدمحمؿد-1

 حمؿدمإحلانماظعقضلمسؾل-2

 اظشقاتماظلقدمبدؼرماظلؾاغ صـدظةم-دقديمعصؾاح  .285
ماظلقدمحملـمحمؿد-1

 سؾلمعصؾاحمإبراػقؿ-2

286.  
طػرم-دقديمسؾداظرازق

 اظشقخ
 ذقاتفمحمؿدمخػاجة

مسـرتمإبراػقؿمعقدك-1

 سقدمأمحدمضادؿ-2

 ؼقدػمأبقماظلعقدماظشال عطقبسم-اظؿقبة  .287
مسؿرمسؾاسماظلقد-1

 حمؿدمسؾداظغينمدؼاب-2

 حمؿدمأبقماحلؿدمعـصقر عطقبسم-سؾققهممخقس  .288
مأمحدمحمؿدمبرػاعل-1

 سؾادةمحمؿدمدروؼش-2

 شرب-ابـماظؼقؿماظرؼاض  .289
راضلمأبقماظػؿقحمحلنيم

 حمؿد

محمؿدممجعةمأمحدمعربوك-1

 ؼقدػمسؾداظػؿاحمحمؿد-2

291.  
عـشأةم-اظؾقرياظـقرم

 دقديمداملمذرق-سؾاس

حمؿدمطؿالمحمؿدمسؾلم

 سقض

مأمحدمحمؿدمحمؿقدمحمؿد-1

 حمؿدمسؾداجلقادمسؾداظػؿاح-2

291.  
دقديم-أبقمشـقؿةماظؽؾري

 داملمشرب

اظشقاتمسادلمحمؿدم

 إبراػقؿ

مسزماظرجالمحمؿدمسزماظرجال-1

 راعلمحمؿدمسـؿان-2

292.  
-اجلراؼدةم–مدراجماظدؼـ

 بقؾة
 سؾلممجالماظؼطيبماظلقد

حمؿدمسؾداظػؿاحمأبقم-1

مادلؽارم

 ؼادنيمصادقمأبقمذعقشع-2

محمؿدماظؾقؾلمصرج-1مربقعممجعةمزطرؼامبقالم-سؾدماظرمحـماظؾقؾلم  .293
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محؾؿلماظؾقؾلمبؾؼاس-2

294.  
–اظعزبةماظؾقضاءمم–ماظؽؾري

مطػرماظشقخمشرب

مزشؾقلمإبراػقؿمجرب

مسؾدماجلقادمأبقماظػؿقحمخضر-1

محمؿدممسريمخضر-2

295.  
–علفدماحلؿقدؼةماظؽؾريم

مطػرماظشقخمشرب

محمؿدمأغقرمسطا

معردلمحمؿدمعردلمسؾل-1

مرضامسؾدماحلؾقؿمسقاد-2

296.  
م–علفدماظشفقدمراجحم

مضؾنيم–ضؾنيماظؾؾدم

محمؿدمعصطػكمبؽري

مأمحدمإبراػقؿمخطاب-1

محلـمعصطػكماظزؼات-2

297.  
م-ضقغةممم–علفدماظؾققعلم

مضؾني

مأمحدمحمؿدمادلزؼـ

مإبراػقؿمحمؿقدمربقع-1

خاظدمسؾلمسؾدماجملقدم-2

مذقاتف

298.  
م–غشرتمم–علفدماظػؿحم

مضؾني

ممحديمدؾقؿانماجلقزاوي

محلـمحمؿدمبؾؿاجل-1

مذؿاماظلعقدمأبقماجلالجؾ-2

299.  

مطػرماظشقخ

مادلـؾثماظرؼاضم-اظؽؾريم

سؾدماهللمسؾدماظػؿاحمسؾدم

ماظعزؼز

 حمؿدماظلقدمسقؼضة -1

محمؿدمعصطػماظلعقد -2

مذؾيبمحمؿدمسؾدماظعزؼزمضؾنيم-دقديمباذام  .311

محمؿدمإبراػقؿمشاذل-1

مضطبمحلـماظصؾاغ-2

311.  
م-باظروضةمشربمم-اظؽؾريمم

مطػرماظشقخ

مأمحدمرجبماظؽـاغل

محازممسارػمإبراػقؿ-1

مأمحدمجربماظلقد-2

312.  
حمؾةمم-ادللفدماظؽؾريم

ماظؼصبممشرب

مإبراػقؿمعفديمعؿقظل

مأمحدمسؾدماجملقدمحمؿد-1

مأمحدمبدؼرمزاؼد-2

313.  
علفدمسؾلمبـمأبلمراظبم

مشربم-

محمؿدماظلقدمسؾد

م

معـصقرماظلقدمسؾدماظرازق-1

محمؿدمسادلمحمؿد-2

314.  
م-علفدماجلقزاويمم

مباحلؿراويمطػرماظشقخمشرب

مبلققغلمسؾدمربفماظعؽؾ

مرجبمصقزيمأبقمسقـة-1

مإبراػقؿمعؿقظلمادلغربل-2

315.  
م

م

مصالحمحؾؿلمإبراػقؿماظرؼاضم-ادللفدماجلدؼدم

مأميـمحؾؿلمإبراػقؿ-1

مسقضمسؾدهمصاحلمصاحل-2
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316.  
م

م

م

م

مطػرماظشقخ

مأمحدماظلؾاسلمسؾدماظؼادرمضؾنيم-عطرفمبـمسؾدماهللم

معػرحمإمساسقؾمأبقمددقق-1

مصالحمسؾلمرزق-2

مأمحدمحمؿدمادلزؼـمضقغفمضؾنيم-اظؾققعلمم  .317

مإبراػقؿمحمؿقدمربقع-1

مخاظدمسؾلمسؾدماجملقد-2

318.  
مم-سؾلمبـمأبلمراظبم

 اظرؼاض
 حلـمإمساسقؾماظؼؾقين

مإبراػقؿخاظدمبدؼرم-1

 دروؼشمأمحدمدروؼش-2

مسؾلمسؾدماظـيبماظصقػلمضؾنيم-سـؿانمبـمسػانم  .319

محمؿدمسؾدماظلؿارمساعر-1

مإبراػقؿمصؿقلماظلفرجيت-2

311.  
ادلـشقةمم-رؾقةماظشاذظلم

مضؾنيم-اظؽربىممم

مبلققغلمسؾدماظعزؼزماظؼصاص

مسؾلمحمؿقدمدؾقؿ-1

محمؿدمسؾدماهللمجاللم-2

مجاللمأبقمطرشمسؾلمضؾنيم-سزبةمجادمم-اظـصرمم  .311

محمؿدمأمحدمبؽري-1

محمؿدمسؾلمأبقمطرش-2

ممسريمأمحدمسؾدماظػؿاحمبقالم-حازقمم-اظؽؾريمم  .312

مأداعةممحادةمسؾدماظؼادر-1

مغادرمسؾدماهللماظلقد-2

مذقضلمسؾدماظعارلمغصرمبقالم-خاررم–اظؽؾريم  .313

مبففتمطؿالمسؾلمحلـ-1

بلاممسؾدماظقاحدمسؾدم-2

ماحلؿقد

314.  
م-احلقةمم-ادللفدماظؽؾريم

مبقال

مثروتمغؾقفممجالمضادؿ

مدعدمحمؿدماظشقات-1

مراعزمسؾدماظصؿدمسؾدماحلؾقؿ-2

315.  
ممم-اجلؿعقةماظشرسقةم

ماظصغرىمضؾني

معصطػكمصؿقلمسطقة

مسؾدماحلؿقدمأمحدمرجب-1

مغظؿلمحمروسماظزؼات-2

316.  
م-دعرومم-ادللفدماظؽؾريم

مدقديمداملمذرق

محمؿدمعصطػكمضطب

مػقـؿمجقدةمحلـ-1

معقدكدعدمحلـم-2

317.  
باظقراقمم-علفدماظػالحنيم

مدقديمداملمذرق

مداعلمشازيمحمؿقد

مطرؼؿمأمحدمسؾدماظداؼؿ-1

معـؿصرمسؾدماظػؿاحمحمؿد-2

ماظلقدمبدويمؼقدػ-1ماظلقدمطؿالمدرورم-بادلرابعنيم–علفدماظػؿحم  .318
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مصاحلمسؾدماظػؿاحمحمؿد-2مطػرماظشقخمذرق

319.  
دقديمم-ادللفدماظؽؾريم

معـصقرمطػرماظشقخمشرب

مأداعةمسؾدماظرمحـماظشقخ

حمؿقدمسؾدماظقاحدمسؾدم-1

ماظغػار

ممسريمبدؼرمذاػني-2

321.  
م-اظعزبةماحلؿراءم-اإلميانم

مطػرماظشقخمشرب

محمؿدمسطقةمحمؿقد

مبلققغلمإبراػقؿمؼقدػ-1

محمؿدمرجبمإبراػقؿ-2

321.  
طػرمم-أرميقنمم-اظؽؾريم

ماظشقخمشرب

موحقدمحمؿدمسقدة

مإؼفابمحمؿدماظؾطاط-1

مذقاتفحمؿدمحمؿدم-2

322.  
سزبةم-أمحدمغاصػم

مطػرماظشقخمشربم-رجب

محلاممورينمحمؿدمخؾقؾ

مأمحدمسقدمأبقماظقزؼد-1

محمؿدمرجبمحمؿدماظؽـاغل-2

مصؿقلمرجبمخؾقؾمضؾنيم-ظقؾققممطػرماظشقخ  .323

 سؾدماجلقادمسؾدماحلل -1

مسصامممحديمرعضان -2

م  .324

ذؾاسمم-علفدماظرمحة

مإدارةمضؾنيم-سؿري

محمؿقدمسؾلمعـصقر

 

 اظعلؾلمحلاممسؾدماهللم-1

مسؿادمصؽريماظرببريم-2

م  .325

مادلـشؾني-علفدماظؿؼقى

مإدارةمضؾني

م

محمؿدمأمحدمإمساسقؾمبدر

م

مسؾدماظرمحـمأمحدماحلـؾؾلم-1

رفممجالمسؾدمادلـعؿمم-2

مذاػني

م  .326

دقديم-علفدمخؾقؾمشاذل

مداملمشرب

م

محمؿدمحمؿدمسؾدماحلػقظ

م

محمؿدماظشاصعلمسؾدماهلاديم-1

م

م  .327

دقديمم-علفدمبفـلل

مدامل

مشرب

مسؾدماهللمحمؿدمسؾدماظعارل

م

 

سؾدماظلؿقعمحمؿدمسؾدمم-1

ماظلؿقع

محمؿدماظلعقدمسؾدماظعالم-2

م  .328

مداودماظػؼلم-اظؽؾري

مدقديمداملمشرب

م

مأمحدممجالمأبقمزؼد

مسؾدماهللمسؾلمداودم-1

مخقسمسؾدمادلؼصقدمسؾدمم-2

مادلطؾب
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م  .329

دقديمداملمم-اظؽؾريغصارم

مشرب

مسزؼزمحاعدمسزؼز

معلؾؿمحمؿدمإبراػقؿم-1

 دعدمصؿحماهللمسؽاذةم-2

م  .331

اظزحاظقؼمدقديمم-اظؽؾري

مداملمشرب

ماظعراضلمصربيمأبقماظػؿقح

 

مأمحدمسؾدماهلاديمإبراػقؿ

 

مطػرماظشقخ  .331

إدارةمم-علفدماظؿقحقد

مددققمضؾؾل

محمؿدمامحدمصرحات

مأمحدممحادةمجقػرم-1

محمؿــــدمسؾدامظعزؼزماظـؼقبم-2

مطػرماظشقخ  .332

مبشؾاسم-علفدماظعؿرى

مادلؾحمإدارةمددققمحبرى

مسالءمغعقؿمحمؿدمابراػقؿ

مػـداوىمإبراػقؿمحمؿقدم-1

محمؿقدمسؾداهللمطرؼتم-2

م  .333

م-علفدماظؾفـللمعطقبس

مادارةمعطقبسمضؾؾل

مسادلمحمؿدمبرػاعكمؼقدػ

مامحدمدعدمدؾقؿم-1

مشرؼبمابراػقؿمشرؼبم-2

م  .334

بأبقمدغقام-علفدممادلرادك

مادارةمعطقبسمضؾؾل-

ماظلقدمحلـمذؾؾك

مراعكمحمؿدمسـؿانم-1

مصاروقمحمؿدمجاوؼشم-2

م  .335

إدارةمم-علفدماظصاحلني

مذرقمطػرماظشقخ

ممجالمضطبمحمؿدمضرؼطـف

مشسماظدؼـمحمؿدممشسمم-1

ماظدؼـ

حمؿــــدمسؾدامحلؿقدمم-2

مخؾػـــــة

م  .336

مال

م-اظغربكمدضؾتمعلفد

مإدارةمذرق

حمؿــــــــدمأمحـــــدم

ممحقــــدة

حمؿــــدماظلقدمذطـــــكمم-1

ماظلقد

ماظلقـــــــدمصــــــرجمخــــاظـــدم-2

337.  

مطػرماظشقخ

طػرماظشقخم-ذـقمم-اظـقرم

مشرب

مأمحدمحمؿدمسؾدماظػؿاح

اظلقدمصقزيمسؾدماظؼادرم-1

مذعراوي

محمؿدمطؿالماظشـاوي-2

338.  
مصروه-زؼـبممحقدة

مإدارةمضؾني

محاعدأمحدمحمؿدمطؿالم

م

حمؿدمصرحاتمصرؼجمم-1

مجلؾاظلا

اظعزؼزمسؾلمحمؿدمسؾدمم-2

مإبراػقؿمذؾيب
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محمؿدمعصطػكمبلطاوؼللماظشفداءمذرقمطػرماظشقخ  .339

حمؿقدمحمؿدمدعدمأمحدم-1

مؼقدػ

ممحادةمإبراػقؿمطشؽة-2

 

341.  

 بينمدقؼػ

م-اظشقخمسؾدماظؾطقػم

 اػـادقا
 مجالمحمؿدمدؾقؿان

معشفقرمحمؿدمسؾدماظغين-1

 حمؿقدممتاممسؾل-2

341.  
سؾداظػؿاحمؼقدػ.صػطم

 بؾام-راذني

ػشاممسؾداحلؿقدمأمحدم

 عردل

مأمحدمسؾلمحلـم-1

 اجلقدمرعضانمذعؾانمعربوكم-2

 سؾداظـاصرمسؾداظلؿارمسؾل بـدرمبؾام-بؾا-اظـصر  .342
محمؿدمذعؾانمعربوك -1

 حمؿقدمدؾقؿانمحمؿقد-2

 عصطػكمحمؿقدمعردل بؾامم-ضؿؾشمم-اظؽؾري  .343
محمؿدمأمحدمحؾؿل-1

 حمؿدمسؾداظؽرؼؿمسقلك-2

344.  
بينمم-سؾلمبـمأبلمراظب

 دقؼػ
 حيلمذعؾانممحدي

مسؾدماهللمسؾققة-1

مأمحدمرذديمخؾقػة-2

 

345.  
-عـشأةماألعراءممم–اظؽؾريم

 إػـادقا
 حمؿدمصؿقلمأمحد

محمؿدمسؾدماظلؿارمإبراػقؿ-1

 سرصةمرجبمحمؿقد-2

346.  

مبينمدقؼػ

 

م-جمؿعماجلزؼرةماإلدالعل

 بـدرمبينمدقؼػ
 صابرمسؾلمجاد

مسقدمذقاتفمسقؼس-1

 رجبمحمؿدمسؾداظقػاب-2

 سؼؾةمرفحمؿقدم بينمدقؼػ-ماظلالم  .347
محمؿدمسؾداظعظقؿمخؾقػة-1

 ذعؾانمحمؿدمسقؼس-2

مذعؾانمحمؿدمخؾقػةمغاصرم-غاصرم-اظؽؾريم  .348

معصطػكممتاممجـقدي -1

مداملمحمؿدمخؾقػة -2

مأداعةمحمؿقدمسؾدماظصؿدمغاصرم-درحةم-مداملم  .349

مدعقديمحمؿدمسؾدماظصؿد-1

مرائدمحلـمحمؿقد-2

مغقرمسؾدماظػؿاحمسقؼسمبؾام-مبـدرم–اظؽؾريم  .351

مأمحدمدقدحمؿدم-1

محمؿدمرجبمسؾلمحلنيم-2



 املديرية م
اسم املسجد اجلامع 

 وموقعه

اسم احملفظ بالفرتة 
 الصباحية

 اسم احملفظني  بالفرتة املسائية

351.  
بينمم-سؿرمبـمسؾدماظعزؼز

مدقؼػ

مرفمحمؿدماجملقد

معصطػكمطؿالمصؾقلم-1

مأمحدماظلقدمسؾدماظعالم-2

مطؿالمحمؿدممتاممأػـادقام-أبقمبؽرماظصدؼؼم  .352

محمؿدمسؾدماظلؿارمإبراػقؿم-1

مرفمسؾدماجلقادمدقدم-2

مجابرمدقدمسؾدماظلالمماظػشـ-اظشقخممشردل  .353

مدقدمعصطػكمعصطػك -1

مرفمحمؿدمدقد -2

مسالءمحمؿدمسؾدمادلاجدماػـادقام-جمؿعماجلقدةم  .354

محمؿقدمؼادنيمسؾدماظؽرؼؿ-1

محاعدمحمؿدمأمحد-2

355.  
ضؿـمم–اظشقخمسؿرونم

ماظقادطكماظعروس

مرعضانمزطلمحمؿد

مسادلمحمؿدمزطل-1

محلقؿمحمؿدمأمحدمدؾقؿان-2

ماظقادطكم–اظػؿحم  .356

ذعؾانمسؾكمسؾدماظعزؼزم

محمؿد

مدؾقؿانمحمؿقدسارػم-1

محمؿدمحمؿقدمحلنيمدامل-2

مأمحدممجعةمسؾدماظؾطقػماظقادطكم-اظشقخمذقاتفم  .357

مسؾكمسقدمسؾكمسؾدماجملقد-1

حمؿقدمحمؿدمحمؿقدمم-2

مأمحد

ماظقادطكم–اظؿقرؼرم  .358

حؾؿكمسقؼسمعـفدمسؾدم

ماهلل

حمؿدمحلـمسؾدماظقػابم-1

محمؿد

محلقؿمحمؿقدمحلـمحزؼـ-2

مبؽريمجادأمحدمماظػشـم-أبقماظـقؾمم  .359

مأمحدمسؾدماظعظقؿ-1

مسالءمرعضان-2

361.  
عـشأةمسؾدمم–اظرمحـم

ماظصؿدماػـادقا

حمؿدمحمؿدممإبراػقؿم

مشؾاذل

سؾدماظشايفمسؾدماظعزؼزمسؾدم -1

 اظشايف

مأذرفمذاصعلمحمؿدمحلـ -2

361.  
مم-رـلامادلؾؼم–ادللاصريم

مغاصر

سؾدماحلؾقؿمسؾدماظقػابم

محلـ

 ػاذؿمدقدمضرغل -1

مذعؾانمضرغلمسؾدماجلقاد -2

362.  
م-اظشقخمشـقؿم-اظصقابةم

ماظػشـ

محمؿدمرفمسؿار

 محديمحمؿدمحمؿد -1

مأمحدمدعدمأمحد -2

363.  
م-ددمعـتماجلؾؾم–اظػؿحم

مإػـادقا

مدقدممجعةمامحدمسؾك

 رعضانمسؾدماظؾطقػمأمحد -1

مغادىمسؾدماحلؿقدممؼلـ -2

364.  
بينم–علفدماألباصرييم

مدقؼػ

مأمحدماظغػارمحمؿد

 حلـمحمؿدمحلـ -1

محمؿدمدؾطانمحمؿدمأمحد -2

مسقدمذعقبمحمؿدمؼقغسمأبشـام-األربعنيمعلفدم  .365

 أبقماخلريمأمحدمأمحد -1

مجمديمسقؼسمإعام -2

مسادلمحمؿدمحلنيمحمؿدمابشـام-علفدمبينمعقدك  .366

 سالءمربقعمصادق -1

معصطػكمجمديمسقؼس -2
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367.  
-علفدماظزرابلماظؽؾريم

ممبرطزمبينمدقؼػ

مطؿالمسشريمضرغل

 حمؿدمسؾدماحلؿقدمأعني -1

محمؿدمسقدمأعني -2

محمؿقدمحمؿدمحمؿقدمعؾقحعـشقةمأبقمم-اظعؿدة  .368

 حمروسمعصطػكمحمروس -1

مجمديممحديمسؾدماظصؿد -2

مأمحدمصاحلمرعضانمعازورةم-علفدماظشرصاء  .369

 عصطػكمرعضانمسؾدماظعزؼز -1

حمؿدمسؾدماهلاديمسؾدم -2

ماظعظقؿ

مدذطقطم-علفدماظؿقبة  .371

سؾدماحلؿقدمسؾدماهللم

مشرباوي

 ذرؼػمطؿالمسؾدماظؼادر -1

مأمحدمرعضانماظغؾرباوي -2

371.  
عـشأةمأبقم-اظؽؾريمادللفدم

معؾقح

مخمؿارممجالمسـؿان

 ربقعمإمساسقؾمحلـ -1

متاعرمسالممسؾقد -2

مبينمحؾةم-علفدماظؽؾري  .372

عصطػكمحمؿدمحمؿدم

مأمحد

أمحدمإبراػقؿمسؾلم -1

 دؾقؿان

مسؾدماظؾادطمحلانمعازن -2

موظقدمصقزيمحمؿقدمأبقمعؾقحم-اظؿؼقىماجلدؼد  .373

 عصطػكمأمحدمسؾدماظلالم -1

مدقدمغقرماظدؼـمعؾارك -2

مذعؾانمسؾدماجلقادمغاصرم-بفابشنيم–اظؽؾريم  .374

 أمحدمرفمأبقماظعال -1

محمؿدمدقدمحمؿدمبدوي -2

مدقدمحلـمدقدمرقامبقشم-احلاجممتامم  .375

 حمؿدمصؿقلمسؾدماظؾطقػ -1

محمؿدمسؾدمادلـعؿمدقد -2

مأمحدمحلـمسؾدماجلقدمصػطمراذنيم-أبقماظـقرم  .376

 أمحدمدقدمضرغل -1

مأمحدمسؾدماهللمدرؼري -2

محلانمسؾدماخلاظؼمحلنيمسزبةمرعزيم-اظؽؾريم  .377

 أمحدمسؾدماحلؿقدمسؾل -1

مخمؿارمحمؿدمدقدمحمؿد -2

محمؿدمأمحدماظلقدماظؾـامعقاغةم-اظرمحة  .378

 سؾدماهللمعربوك -1

مربقعمسؾدماظػؿاحمحمؿد -2

مدقدمحمؿدمسؾدماجملقدماػـادقام-سؿرمبـماخلطابم  .379

 مجالمسؾدماظعظقؿمحمؿد -1

مأمحدمرفمسؾدماهلل -2

ماظػؿاحمأمحدحمؿدمسؾدممأرقابم-جمؿعمإدالعل  .381

 غؾقؾمزؼانمدقد -1

سؾدماظعظقؿمسؾدماظعؾقؿمسؾدم -2

ماظؼادر

معصطػكمحمؿدمأمحدماظػشـم-احلـػلم  .381

 حمؿقدمصاحلمحمؿقد -1

مإبراػقؿمدقدمسؾقد -2

مسؾدماظػؿاحمحمؿدمحلـماظعرصةم-اظؼؾؾلم  .382

 حمؿقدمحمؿدمسؾل -1

مأمحدمدقدمسؾل -2

مرضامسؾدماحلؾقؿمرفمذـربةم-اظلالمم  .383

 محديمأمحدمحمؿد -1

مرؼاضصرجمعصطػكم -2
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384.  
اظػـتماظغربقةمادللفدم

ماظشرضل

محمؿدمحمروسمإبراػقؿ

 سؾلمسؾدماظعظقؿمعراد -1

محمؿدمرفمأمحد -2

مععقضمصاضؾمسؾاسماظؽؾريماظؼضابلماظػشـ  .385

 إبراػقؿمسؾدمادلـعؿمحمؿد -1

مأذرفممرفمسؾدماظؼادر -2

386.  
ذرقمم-أبقمبؽرماظصدؼؼ

ماظـقؾ

مإميـمطؿالمحمؿد

 حمؿدمسؾلمسؾدماجلقاد -1

معربوكمخمؿارمحمؿد -2

مسؾدماظعؾقؿمرفمسؾدماظعظقؿمباػام-علفدماظؽؾري  .387

 صابرمصقصؾمزؼـماظدؼـ -1

محمؿدمسقدمضرغل -2

ماظػشـم–اظؿقحقدمذقـراممبينمدقؼػ  .388

حمؿدمجابرمدقدمسؾدم

ماظلالم

موائؾمامحدمحمؿدماظلقد-1

مرفمعصطػكمرؼاضمسؾدماهللم-2

مخاظدمزشؾقلمامحدمسؾكمحمؿدمحمؿدمدقدماظػشـم-اظـقرممبينمدقؼػ  .389

مبؾام-اظلالممبينمدقؼػ  .391

سؿرمحمؿدمحمؿدمسؾدم

ماظغػار

محمؿدمعربوكمعردكمابراػقؿ

ماظػشـم-علفدماظػؿحممبـكمدقؼػ  .391

رارقمحمؿدمحمؿقدم

محمؿد

معؤعـمرفمسؾدماحلػقظ

مسؾكمدقدمسؾدماظقػاب

 

392.  

 اظدضفؾقة

 إبراػقؿمسؾلمجرب ادلؼارعةم-شزاظةم–اظؽؾريم
م.حلـمحمؿدمحلـم-1

 حمؿقدمسؾدماهللمسؾل.-2

 سقدمعـريمسقدماظعفؿل ادلـصقرةم–ابـمدالمم  .393
محمؿدماظلقدممحقده.-1

 مسريمدقدمأمحدمسؾدماظعزؼز.-2

394.  
مجالمسؾدماظـاصرمماظشقادي

مبينمسؾقدم-

معـصقرمبدويمإبراػقؿ

مأذرفمحمؿقدمادلؿقظل.-1

معصطػلمحمؿقدمادلؿقظل-2

محلاغنيمسؾدماظػؿاحمذاديمادلؿقظلمعـقةمدـدوب  .395

مبادؿمداعلمسؾدماظعارل-1

مسؾدماظرحقؿمصاحلحاصظم-2

محمؿدمذعؾانمااظؾازمحمؿقدماظلـؾالوؼـم-اظعؿريم  .396

ماظلقدمحلـماحللقين-1

موظقدمسادلمؼقدػ-2

ماظؾصاررةم-ادلـزظةم–اظؽؾريم  .397

حمؿدمحمؿقدمإبراػقؿم

مإمساسقؾ

عصطػكمحمؿقدمإبراػقؿم-1

مإمساسقؾ

ماجلراحيلمعصطػكمصؾح-2
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مغربوهم-جماػدم  .398

رضامسؾدماظؾطقػمسؾكم

ماظعفؿل

مأعنيمسؾدمادلؼصقدمإبراػقؿ-1

محمؿدمذعؾانمإبراػقؿ-2

مأمحدمحمؿدمحملـمذؾؽة-1معقدكمحمؿدمأبقمادلعارلممتكماألعدؼدم–اظلالمم  .399

مأمحدمادلفديمحمؿدمرؾكام-ذرفماظدؼـم  .411

مصاحلمصالحمصاحلماظصاوي-1

مادلغازيمعصطػكمادلغازي-2

محمؿقدمعصؾاحمحمؿدمدطرغسم-اظؽؾريم  .411

معصطػكمحمؿقدمسقلك-1

محلـمحمؿقدمصربي-2

معصطػكمإبراػقؿمعصطػكمعقتمدؾلقؾم–اظؽؾريم  .412

حمؿدممجالمحمؿدم-1

ماظدؼداعقغل

محمؿقدمأمحدمحمؿدماظلقد-2

م

413.  
حمؾةمم-بدواي–اظؿقبةم

مدعـة

ماظلالمسطقةمإبراػقؿمسؾدم

ممحديمإبراػقؿمحلـم-1

مأعريمدعدمرعضانم-2

محلـمبدؼعماظلقدمادلطرؼةم-داودماظرؼس  .414

مإمساسقؾماظشقاحمؿدمأمحدمم-1

معلعدمصاحلماظلقدماظقذاحلم-2

محمؿدمحملماظدؼـمدالعةمبؾؼاسم-ادلعصراويم  .415

مدؾقؿانماظشقاتمحمؿد-1

مسالءمإمساسقؾمحمؿد-2

محيقكمسؾدماظعزؼزمسالمماجلؿاظقةم-اظؽؾريم  .416

مأمحدمسؾكمسالم-1

معؿقىلمصابرماحلدؼدي-2

417.  
عقتم-دعاصمم-اظعقضل

مشؿر

محمؿدمسؾلمسؾدماظؼادر

مداعلمأمحدماحللاغقني-1

مأميـمعصطػكمسؾدماظؼادر-2

محمؿدمجاللمأمحدماظلالممدعاصمعقتمشؿر  .418

ماظغـقؿلمسؾدماظؾطقػ-1

مدعدمصاحلماظـؾقي-2

419.  
ذرقم-عقتمظقزةم-اظرمحةم

مادلـصقرة

ممحادةمدالعةماظعدل

سؾداظرازفمحمؿدمسؾدم-1

ماظرازق

مخاظدمحمؿدممجة-2

اظشربقينمسؾدمادلـعؿم -1مإبراػقؿمسؾاسمأمحدماألعدؼد-بطاشمم-اظرمحة اظدضفؾقة  .411
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ماظشربقين

مأمحدمسؾدمادلؾؽمبدرانمعصطػكمسؾدماحلؿقدمؼقدػماألعدؼد-اظصػم-بدرانم  .411

 

412.  

 ضـا

 

ماخلطارةمم–ادللفدماظعؿقؼم

 غؼادة
 حمؿدمذقاتفمأمحد

محمؿقدمسؾكمحلـمبفقج-1

 حمؿقدمأمحدمجادماظؽرؼؿ-2

 سرصةمسؾدماظؿقابمأمحد ضقصم-أبقماظعؾاسم  .413
محمؿدمادلؾؼبماظطاػرمؼس.-1

 حمؿدمزطلممجعةمحمؿقد-2

414.  
احلاجمحمروسمزظقؿؿمإدارةم

 شربمبففقرة
 خاظدمأمحدمحمؿد-1 غاجلمدقدمحمؿقد

 حمؿدماظلقدمحػين إدارةمأبقمعـاعمـمأبقمعـاع  .415

م.سؾدماخلاظؼمحمؿدمحمؿدم-1

سؾكمسؾدماهللمحمؿدمسؾدم-2

 اجلؾقؾ

 حلنيمحمؿدمحلـمسـؿان ضـام-احلصقاؼةم  .416
مرعضانماظشاذظلمإبراػقؿ.-1

 سؾكمدقدمحمؿدمأمحد-2

 أمحدمدقدممحزة.-2 حمؿدمأمحدمحمؿدمجقدة اظـقرماحملؿدى  .417

418.  

 ضـا

 

محمؿدمأبقماجملدمحلـم-1مضاحلمطؿالماظدؼـمأعنيمضـام–دقدىمسؿرم

محمؿدمدـقدكمحمؿدمضـام-اظشقخمحمؿدمسقؼضة  .419

مسؾكمرعضانماظضقىم-1

مسؾدماحلؿقدمسؾكمحمؿدم-2

مضػطم-أبقمبؽرماظصدؼؼ  .421

أبقماحللـمحمؿدمأبقم

ماحللـ

مجادماظؽرؼؿمحلنيمسـؿان -1

مأبقمادلعارفمحاصظمحمؿدماظؽرغؽم-اظلؿادريي  .421

مإعاممحمؿقدمإعاممحمؿدم-1

محمؿدمسؾدماهللمحمؿدم-2

مسارػممحديمحلنيمأبقمتشتم-اظػؿح  .422

مسؾدماظرحقؿمحلنيمأمحدم-1

مصربيمسؾدماظعؾقؿمحمؿقدم-2

مأمحدمعلعقدمحلنيماظعؿقؼمصرذقط  .423

 أمحدمصرجمسؾدماظؼادر -1

مرائدمإبراػقؿمرف -2
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مرفمحمؿقدمرفمسؾدماظؽرؼؿمرعضانمسؾلمزطريماظؿقصقؼمبلاحؾمدراوممغؼادة  .424

محمؿقدمتقصقؼمدقد -1مأذرفمحلنيمسؾقدمأمحدمضـام-أبقمدؾؿك  .425

مأمحدمدقدمسطاماهللمامحدمسالءمأمحدمحمؿقدمسؾكمضـام–اظرمحـم ضـا  .426

مسقضمأبقمبؽرمسؾكمابقمبؽرمرفمحمؿدمحمؿدمصراجماحملرودةم–اظرمحةم ضـا  .427

مخاظدمرصعتمحمؿدمحلنيمسؿرومسؾدماظرحقؿمامحدمأبقماحللـماظشاذىل ضـا  .428

مضـا  .429

بقمأم-احملارزةمم-اخلطؾةم

متشت

محمؿدمأبقماظقصامدؾقؿانممأمحدمبادؿمحلـمأعنيمحمؿد

 

431.  

 أدققط

 دعقدمسؾلمسؾداظلالم شرب-ادلدؼـةم-دقدمخبقت
محمؿدمصدؼؼ.مدقد-1

 حلـمدقدمحلـمسؾل.-2

431.  
م-ادلدؼـة-احللماظؼققم

 جـقب
 حمؿدمصؿقلمبدويمسارف

مثابتمدقدماظؾدوي.-1

 أغسمحفاجمسربل.-2

 أمحدمدقدمأمحدمحلاغني ضؾؾل-أدققطم-اظرصاسل  .432
مصالحماظدؼـمخمؿارمعرزوق.-1

 حمؿدمدقدمحمؿقدمدقد.-2

433.  
عـؼؾادادلرطزم-احللابقة

 حبري
 سؾداحلؿقدمجالمسرصةم

مسؾلمحلـمحمؿد.-1

أمحدمسؾدادلعزم-2

 سؾداظرمحـ.

 عـػقط-اظزؼاتمباحلقاتؽة  .434
سؾداظرحقؿمإبراػقؿم

 سؾداحلاصظ

مأمحدمؼادرمأبقمبؽرمأمحد-1

 حمؿدماظرتاعلمسؾلمأمحد.-2

435.  
-اظؼقصقةم-سؿقممادللاجد

 شرب
 سؾلمدقدمحلـ

حمؿقدمحمؿدمأمحدم-1

مسؾداظرمحـ.

 أمحدمخطقبمحمؿد.-2

436.  
إدارةمم-اظشقخمسؾداهلل

 اظؾداري
 إبراػقؿمسؾدادلـعؿمحمؿد

مسؿادمحمؿدمأمحد.-1

 حلـمدقدمأمحد.-2

 ممدوحمأبقمساذقرمحمؿقد إدارةمأبقمتقحم-اظعؿري  .437
مؼقدػمخؾػمؼقغس-1

 حلنيمخمؿازمسؾداحلؿقد.-2
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 دقدممحدانمزؼدان صدصام-اظرضقان  .438
مسؾداهللمسؾلمسؾداظرمحـ.م-1

 سؾداظرمحـمحمؿقدمطاعؾ.-2

439.  

مأدققط

م

م–اظشفقدمسؾدمادلـعؿمرؼاضم

مأبـقب

محمؿدمسؾكمحمؿد

مأداعةمثابتمسؾدماظعال-1

مساصؿمسقدمأمحد-2

441.  
بينمزؼدمم–آلمدؼابم

ماالطراد

مداملمحمؿدمعقدك

مأداعةمسؿرمحمؿقد-1

مصػقانمحمؿدمصرحان-2

مأعنيمغشأتمحاعدماظػؿحمضؾؾلم–ؼقدػمحلنيم  .441

مأمحدمسؿرمحمؿقد-1

مصرؼدمصاروقمدؾقؿان-2

مسؾدماحلؿقدمحمؿدمصراجماظرببام–األربعنيم  .442

مجعػرمحمؿدمعصطػك-1

مهؿدمحمؿدمضـاوي-2

مغزةمضرارم–عردلمصاحلم  .443

حمؿقدمسؾكمحمؿدمسؾدم

ماظرمحـ

اظلؿقاتلمحمؿدمأمحدم-1

ماظلؿقاتل

حلـمعصطػكمأمحدم-2

مإمساسقؾ

مأمحدمسؾدماظؾادطمععروفمبدوؼـةم–اظػؿحم  .444

مرجبمسؾدماظعؾقؿمإمساسقؾ-1

احلؽقؿمسؾدمادلـعؿمسؾدمسؾدم-2

ماجملقد

مػاغلمحمؿقدمصقىلمأدققطم–اظؽؾريم  .445

محمؿقدمأمحدمسؾدماحلؿقدم-1

محمؿقدمسزتمحمؿقدم-2

مأمحدمإبراػقؿمأبقماظعالمبينمحلنيم–اظشاذظقةم  .446

مسؾكمحلنيمأمحد-1

حمؿدمسؾدماظعزؼزمسؾدم-2

ماظرمحـ

معـؼؾادم-اظغطرؼػلم  .447

عصطػكمحمؿدمحمؿدمجادم

ماهلل

أمحدمدقدمسؾدممسؾدمادلـعؿ-1

ماظػؿاح

مأمحدمحمؿدمسؾدماهللمحلني-2

مسؾدماظعالمحلـمأمحدمدرغؽفم-اجملؿعماإلدالعلم  .448

حمؿقدمأمحدمدقدمسؾدم-1

ماظػؿاح

مأميـمذعؾانمأمحد-2

محمؿدماظؿفاعلمسؾكم-1مددقضلمسقدمحمؿدمعـػؾقطم–اظرمحفم  .449
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مرعضانمدقدمدقد-2

معـػؾقطم-أبقماظـصرمم  .451

حمؿدمسؾدماظػضقؾمسؾدم

مادلعؿؿد

مػاذؿمحمؿدمسؾدماهلل-1

مسؾكمرعضانمحمؿقد-2

مسقلكماظػرشؾلمحلـمعـػؾقطم–زرؼػفماحلؾقم  .451

مصابرمسؾكمسؾدماهلل-1

مضقاءماظدؼـمسؾدماحلؿقد-2

مأمحدمحمؿقدمدؾقؿانماظغـاؼؿم–اهلداؼام  .452

مصالحمسؾدماظرمحـمدقد-1

مطؿالمحمؿدمأبقمزؼد-2

مسادلمسؿارمحمؿدماظغـاؼؿممحبريم–اظعزبفم  .453

مبدرمحمؿدمؼقدػ-1

محمؿدمحلـمخطاب-2

مدؼروطم-اظشقخمسؾدماظؼادرم  .454

ذفابماظدؼـمطؿالمسؾدم

ماظقػاب

محمؿدمأمحدمطؿال-1

مأمحدممحديمحلني-2

455.  
أبقمم–مجالماظدؼـمباذام

متقج

مدقدمعصطػكمحمؿقد

حمؿدمخبقتمسؾدماظصؾقرم-1

مسؾدماظرمحـ

محمؿدمصرشؾكمسؾكم-2

456.  
بينمسديمم–أبقماظعزم

ماظقدطك

اظرمحـمسؾدمصالحمسؾدم

ماظرمحـ

سؾدماظؽرؼؿمحلـمسؾدم-1

ماظؽرؼؿ

حمؿدمسؾدماظرحقؿمحمؿدم-2

مسؾدماهلل

مسارػمحلنيمجابرماظعؿاعـةم-أوالدمسؾققهم  .457

مأمحدمذقاتفمأمحد-1

مدقدمصرشؾلمدقد-2

مأدققطمذرقم–اهلالظلم  .458

أمحدمحمؿدمأمحدمسؾدم

ماظؾاضل

محمؿدمرعضانمجابرمخؾقؾ-1

محمؿقدمحمؿدمصدؼؼ-2

459.  
أدققطمم–سؿرومبـماظعاصم

مذرق

محمؿدمحمؿدمعصطػك

مأمحدمذطقريمسؾدماخلاظؼ-1

مسؿادمحمؿدمحمػقز-2

محمؿدمأمحدمخؾقػةمأدققطمذرقم–احلرعنيم  .461

محمؿدمسؾدمادلؼصقدمطاعؾ-1

مأمحدمسؾدمادلعطلمحمؿد-2

مأمحدمحمؿقدمأمحدمسؾكمأدققطمذرقم–ذفداءمأحدم  .461

مسؾكمسؿادماظدؼـمسؾك-1

ماظعالعصطػكمدعقدمأبقم-2

محمؿدمدقدمسؾكمإبراػقؿمأبقمتقجم–اظلالمم  .462

مرفمسؾدماحلاصظمأمحد-1

معصطػكمحمؿدمأمحد-2

مسؾلمسؾدماحلػقظمرفمأبقمتقجم–اظـؿقذجلم  .463

مدقدمحمؿدمدقدمسؾدماجلقاد-1

محديمسؾؿماظدؼـمسؾدم-2

ماحلؿقد

مسـؿانمأمحدمحلنيمأبقمتقجم–اظؼطبم  .464

مؼقغسمخؾػمؼقغس-1

مسؿرمصؿقلمحمؿدمدقد-2

محلنيمحمؿقدمأمحدمسؾدماجملقدمأبقمبؽرمأبقمبؽرم-اظػاروقمسؿرمبـماخلطابممأدققط  .465
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466.  
-ضرؼةماظربؼةمم-اظصقاحل

مصدصا

مجعػرمحمؿدمعصطػكمامحد

 أمحدمسؾدماظرمحـمعصطػك -1

حمؿقدمامساسقؾمجمؿدم -2

مادلغربل

467.  
نعمم–اجلؿعقةماخلريؼةم

مزرؼؼمادلرطزمحبرى

مسؾدماحلؿقدمسؿرمدؾقؿان

 دقددقدمحمؿدم -1

سؿادمسؾدمادلـصػمسؾدم -2

ماظرحقؿ

468.  
آلمسؾدماظعارلمأوالدم

مصدصام–اظقاسم

مأمحدمحمؿدمحلـمسطقة

 سصاممظطػكمأمحدمسطقة -1

محمؿقدمحمؿدمحلـمسطقة -2

م-ادلرطزمحبري-اظدرؼـم  .469

حمؿدمرعضانم -1

 صرشؾل

م

مسؾدماهللمسؾدماخلاظؼمثابت

مادلرطزمضؾؾلم-اظغطرؼػل  .471

أمحدمحمؿدمسؾدماهللم

محلني

مرفأمحدمدقدمأمحدم -1

مصالحماظدؼـمخمؿارمعـصقر -2

مادلرطزمحبري-آلمساذقرم  .471

حمؿدمسؾدماظـعقؿمسؾدم

ماظؾادط

معصطػكمسؾدماحلؿقدمحاعد -1

مػاذؿمسؾدماحلػقظمجعػر -2

محمؿقدمحمؿدمدقدمبدويمادلدؼـةمذرقم-إعاممعـصقرم  .472

 أمحدمذطقريمسؾدماخلاظؼ -1

مسؿادمحمؿدممحمػقز -2

473.  
ادلرطزماظؼؾؾلم-شاصرماظذغبم

ممبقذا

مأمحدعصطػكمسـؿانم

 حمؿقدمحمؿدمحلـ -1

مراػرمسؾلمحمفقب -2

474.  
باظزاوؼةمضؾؾلمم-آلمخبقت

مأدققط

محمؿدمسؿرمخؾقػةمحلـ

 حمؿدمسؾدمادلـعؿمعصطػك -1

مسقدمسؾلمخؾقػة -2

475.  
مبقذامعرطزم–أمحدمغصريم

مضؾؾل

محمؿقدمسؾدماظؾدؼعمإبراػقؿ

حمؿقدمأمحدمدقدمسؾدم -1

 اظػؿاح

سؾدمادلـعؿمأمحدمدقدمسؾدم -2

ماظػؿاح



 املديرية م
اسم املسجد اجلامع 

 وموقعه

اسم احملفظ بالفرتة 
 الصباحية

 اسم احملفظني  بالفرتة املسائية

476.  
محبريمعرطز–اظدطروريم

مأدققطمحبري

محمؿقدمأمحدمسؾدماحلؿقد

 حمؿدمجابرمإبراػقؿ -1

مػاذؿمؼادرمسؾدماحلاصظ -2

477.  
بينمشاظبمعرطزم-اظشاذظقةم

مأدققطمحبري

مسؾدماحلؾقؿمحمؿدمأمحد

حلـمسؾدماحلؽقؿمسؾدم -1

 اظرمحـ

مأمحدمحمؿدمسؾدماظؾاضل -2

478.  
م-باوؼطم-خاظدمبـماظقظقد

مدؼروط

مسؾدماظغػارمحلـمأمحدمصابرمحػقظلمسؾدماحلاصظ

479.  
أعشقلمم-طاعؾماظؾـقان

مدؼروط

بشريمسؾدماحلػقظمسؾدم

ماحللقب

محمؿدمحمؿقدمسؾدماهلل

معػضؾمحؾؿلمعػضؾمأبقماخلريمعـازعمباوؼطمدؼروط–اظدعاذرةم  .481

481.  
نعمدقؼؾؿم-أوالدمبشريم

مدؼروط

ممجعةمصكريمداخؾلمعصطػكمحمؿقدمأمحد

482.  

مأدققط

سزبةماظـصرمم-عدردةماظـقر

مدؼروطممشال

حمؿدمصؿقلمحمؿدمسؾدم

ماظلؿقع

مسؾلمحمؿدمحلني -1

483.  
أبقمجؾؾمدؼروطمم-اهلدى

مجـقب

محمؿدمسؿرممسؾدماظـاصر

 سؾدماظرممحـمتؼلمعفـك -1

مؼادرمبدويمأمحد -2

484.  
بينمسدؼاتم-سؾققهماظؽؾريم

مبينمسدي

مصالحمأمحدمحمؿدمسقلك

 أمحدمحلـمأمحدمحلـ -1

مسؾدماظرمحـمسؾلمحلـ -2

485.  
جبقدمممبينمم-سؾلمعـصقر

مسدؼات

مصالحمسؾدماظعظقؿمسطقة

 محقدةمحلـسرصةم -1

مأبقماظؾقؾمحلـمإبراػقؿ -2

محمؿقدمسؾلمدقدمأبقمتقج-أغسمبـمعاظؽم  .486

 عصطػكمحلـمأبقمزؼد -1

مسؾلمسؾدماهلاديمسؾل -2

487.  
باظؾقرةم-آلمبردؼللم

 أدققطمحبري

سؾدمادلفقؿـمصالحماظدؼـم

 سؾدمادلـعؿ

مأمحدمحمؿدؼـمسؾدماظػؿاح-1

 غقرمعصطػكمحمؿد-2

488.  
إدارةم-مبـؼادم-اظلالمم

محبري

ادلعزمسؾدمأمحدمسؾدم

ماظرمحـ

مأمحدمإبراػقؿمأمحدمحلـ-1

حمؿقدمسؾدمادلعزمسؾدم-2
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489.  
-بؼرؼةمعقذام-ظطػماهللم

مادلرطزماظؼؾؾل

معصطػكمحلـمحمؿد

أمحدمحمؿدمأمحدمسؾدم-1

ماظرمحـ

محمؿقدمأمحدمحمؿقدممحاد-2

491.  
-أبقمذؾؾمطقمم-اظؾقاروةم

مأبـقب

محلـمعؿقظلمسؾدماظرمحـ

مرؾعتمحلـمحلني-1

اظعظقؿمسؾدمذرؼػمسؾدم-2

ماجلقاد

491.  

مأدققط

شربمم-علفدمادلراشل

معدؼـةمأدققط

محمؿدمحمؿقدمذقاتفمحلـ

محلـمأمحدمسؾلمسؾدماهلل-1

مإبراػقؿمسؾدماحلؿقدمإبراػقؿ-2

492.  
بعربمم-علفدماظعؿدة

ماألراوظة

سؾدماحلاصظمسؾاسمسؾدم

ماحلاصظ

ممحادةمحمؿدمعردل-1

مسالءمحمؿدمدؾقؿان-2

493.  
حبلمم-علفدماظػردوس

ماظلاداتممجـقب

مرفمجاللمصؿقل

سؾدماظصؿدمحمؿدمدقدم-1

مبدوي

مإمساسقؾمحمؿدمإمساسقؾ-2

مسؿرمبـماخلطابماحلؿر   .494

سؾدماظقطقؾمحمؿدمسؾدم

مادلـعؿ

مأمحدمحمؿدمسؾدماحلؼ

495.  

 أدققط

علفدماظؼرعاغلمشربمعدؼـةم

مأدققط

محمؿدموحقدمحمؿدمسؾل

أمحدمحمؿدمسؾدماظرحقؿم

مإبراػقؿ

496.  
مشالمعدؼـةممنقبمإعؾابل

مأدققط

حمؿدمحمؿقدمحلنيمسؾدم

ماظرمحـ

مإظقاسمحاعدمسؾدماظصؾقر-1

مسالءمجابرمسؾاسمأبقماظؼادؿ-2

497.  
جمؿعمعؽةممشالمعدؼـةم

مأدققط

مسالءمحمؿدمسؾلمسقض

عصطػكمضاحلمحمؿقدم-1

محلاغني

محمؿقدمصاحلمسطامحلـ-2

498.  
آلمساذقرممشالمعدؼـةم

مأدققط

عصطػكمحمؿدممخقسم

مأمحد

سؾدماظالهمحمؿقدمحمؿدم-1

مصرجماهلل

أمحدمسطقةمأمحدمسؾدمم-2
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محمؿقدمأمحدمسؾلمأمحدمحمؿدمحؾؿلمأمحدمخبقتماظغقاذلمأوضافماظغـاؼؿ  .499

مزؼـمحلـمسؼقؾلمدقدمصرشؾلمععقضمدقدمعشعالمبدرمجـقبمأدققط  .511

511.  

 

محمؿدمإمساسقؾمحمػقزمإمساسقؾمأمحدمحؾؿكمادلطقعةم-اظشقحيكم

مأدققطماجلدؼدةم-اهلدىم  .512

سؿادماظدؼـمإبراػقؿم

مدؾقؿان

محلنيماظلقدمدؾقؿمزغاتك

513.  
أوالدمبدرمبـكممم-اظرمحة

محمؿد

سؾدماهلادىمسؾدماظداؼؿمسؾدم

ماهلادى

عدحتمحمؿقدمحمؿدمسؾدم

ماظرحقؿ

 

514.  

ماظؼؾققبقة

م

م-حمؿدمسؾلماظشاعلم

 دـدػقر

مسؾداحلؿقدمسؾداظرحقؿمسؾد

 احلؿقد
 اظلقدمدعقدماظلقدممعؿقظلم-1

مغقرمحمؿدمحمؿقدمتفاعلمضفام-تردام-اظؾقريم  .515

سؾداظرمحـمحمؿقدم-1

مسؾداحلؿقد

مخمؿارمصؤادمسؾداظعزؼزمأمحد-2

ماظلقدمحمؿقدمحمؿدمرضقانمصؾقلمصرجمحمؿدمأمحدمضفا-دـفرةمم-اظرمحـ  .516

517.  
ذؾنيمم-طػرمدـدوه-اظؽؾريم

ماظؼـاررمشرب

محمؿدمأبقماظػؿقحمحلنيماظلقدمأداعةمعصؾحمحلنيماظلقد

518.  
-رقاغقب-اإلخالص

ماظؼـاررمشربذؾنيم

سؾداظعظقؿمحمؿدم

مسؾداظعظقؿماظػار

محمؿدمحمؿقدمإبراػقؿمغصار-1

عصطػكمحمؿقدمعصطػكم-2

مؼادني

مإبراػقؿمحؾؿلمإبراػقؿمصؼرمبرذقم-إميايم-اجلقػري  .519

محمؿقدمػاديمأمحدمحمؿد-1

حمؿدماظلقدماظطـطاويم-2

مإبراػقؿ

مبرذقم-آعـةمبـتموػب  .511

خاظدمسؾداهللماظلؿحم

مإبراػقؿ

مسؾلمبدرانمسؾلمدؾقؿ-1

مأمحدمسؿرممجعةمحبريي-2

إبراػقؿمحمؿدمإبراػقؿمم-1مدعقدمحمؿدمسؾدادلـعؿمرف-أجفقرماظؽربى-اظرمحة  .511
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 سـؿانمبرذقم

سؾداهللمسؾداظغػارمظطػلم-2

ممحزة

محمؿدمإبراػقؿمحمؿدمسؽفمحلـمصرجمحمؿدمجادمضؾققبماظؾؾد-دقدمػقب  .512

513.  
طقمم-اجلؿعقةماظشرسقة

مضؾققب-أذػني

مأمحدمربقعمرؾبمسؾدادلؼصقدمسؾلحمؿدمسطامأمحدم

514.  
-رـان-دقديمدالعة

مضؾققب

سادلمدعقدمسؾداظػؿاحم

مأبراػقؿ

محمؿدمأغقرمحلـماظؽؿار-1

أمحدمحمؿدمأمحدم-2

مسؾداحلاصظ

515.  
بـفام-طػرماظشؿقت-اظقحقد

متان

مأمحدماظلعقدمسؾداظرمحـمسؿادمطؿالمسطا

516.  
بـفام-طػرمدرصقس-اهلدى

متان

مسؾدادلـعؿماظلقدمسؾل

مسؾدادلـعؿماظلقدحمؿدم-1

حمؿدمسؾدادلرضلمدقدم-2

مأمحد

517.  
-سربمععروف-اهلفردل

مبـفامتان

محمؿدماظلعقدمأمحدمأمحدمصؿقلمتقصقؼ

518.  
بـفام-اظشؿقت-أبقمعرسل

متان

محلاممحؾؿلمأمحدمسقؼللمأمحدمرفمحلقينمأمحد

 حلنيمجاللمحلنيمسؾل بـفامأولم-رقؾة-اظغـام  .519

موجقفمإعاممحمؿدمإعام-1

اظعظقؿمذرؼػمجمديمسؾدم-2

 حمؿد

521.  
أجفقرم-أبقمدذقش

 برذقم-اظؽربى
 سقادمإبراػقؿمسقادمبدر

مإمساسقؾمحمؿدمإبراػقؿ-1

حمؿدمخضرمإبراػقؿمأبقم-2

 اظـصر

521.  
م-ذؾنيماظؼـارر-اظػؼفاء

 ذرق
 سؿادمرزقمحمؿدمدامل

مإعاممحلـماظدبقس-1

 رضامحمؿدمأمحدماظلقد-2
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522.  
ذؾنيمم-األحرازم-اظؿؼقى

 ذرق

حمؿقدمسؾدادلـعؿمحمؿدم

 إبراػقؿ

مػقـؿمدعدمعطر-1

 حمؿدمحمؿدمإبراػقؿمحلام-2

 حمؿدمحلنيمدعدمإبراػقؿ-2 مسريمحلنيمشـقؿمحمؿد ذؾنيمشرب-غقى-اظؽؾري  .523

524.  
م-األربعنيماظشرضل

 ذؾنيمشرب-رقاغقب

سؾداظشايفمسؾداحلؿقدم

 سؾداحلؿقدماظعقضل

صاحلمحمؿدمصاحلمأبقم-1

مدؿقت

 سادلمأمحدمحػينمذاػني-2

محمؿدمددقضلمأمحدمضفام–دقدىماحلؿصلم  .525

مرفمسؾدماظعزؼزمداملماظشقخم-1

مذعؾانمحمؿدمصراجمصراجم-2

محمؿقدمأمحدمداملمدـفرمرقخم–اظؽؾريم  .526

سؾدماهللمحمؿقدمحمؿدمم-1

ماظلقد

مأميـمسطامدعدمسؾدماظػؿاحم-2

527.  
اظظاػرمادللفدماظؽؾريم

مضؾققبم–بقربسم

حمؿدمحمؿدمأمحدمرصاسلم

مطلاب

مصابرمحمؿدمإبراػقؿمسؽام-1

حمؿدمسؾدماظرمحـمحمؿدمم-2

مطلاب

مبـفامثانم–متدهمم–اخلالؼؾةم  .528

رضامإبراػقؿمسؾدماحلؿقدم

مإبراػقؿ

مأداعةمسطامحلـماظلقد-1

مسؾدماظـيبمحمؿديمؼقدػ-2

529.  
م-اظعؿارماظؽربىمم–اظػؼلم

مبرذقم

سؾدماهللمصفؿلمحمؿدم

مإبراػقؿ

حمؿقدمأمحدمإمساسقؾم-1

ماظؾلققغل

محمؿدمؼقدػمحمؿدمسؾك-2

مضفام-طػرماجلؿالمم–اظؽؾريم  .531

أميـمحمؿدمسؾدماظؾطقػم

مسؾدماظػؿاح

حمؿدمسؾدماظعظقؿمأمحدم-1

مسؾدماظؼادر

سؾدماظرمحـمحمؿقدمسؾدم-2

ماحلؿقد

مماخلاغؽةم-دـدوةم–ادلغػرةم  .531

مأمحدماظلقدمحمؿدماظلقد-1

محمؿدمخرييمحمؿدمحلـ-2

معػؿاحصالحممسريمحمؿدم-1سؾدماهللمحمؿدمأمحدمماخلاغؽةم–أبقمعرتدم  .532
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ممحاده

مرقخم–زسزعم  .533

حمؿدمسؾكماظدؼـمإبراػقؿم

مأمحد

مإدالممحمؿدمدقدمأمحد-1

مسؿرومحلـمسػقػلمحمؿد-2

534.  
-سزبةماألػاظلمم–اظشرضلم

ماظؼـارر

أمحدمأبقمبؽرمأمحدم

ماحلـػل

مذرفمحمؿدمصاحلمسؾدماظعالأ

محلـمحمؿدمحاعدمحمؿدمػاللمأمحدمإبراػقؿمجادمإبراػقؿماظؼـاررم-اظربادسةم–اظـقر  .535

536.  
ماظعؾقرم–اجملؿعماإلدالعلم

ماحللماألول

مأمحدماظلقدمحمؿدمعصطػلمغصرمحمؿدمعصطػكمحمؿد

محمؿدمسقادمحمؿدمحـػلمسربلمحمؿدمأعنيماظشاصعلماخلصقصم–سالءماظدؼـم  .537

معلعدمصالحمأمحدمزؼـمضؾققبم–رـانمم–اظؽؾريم  .538

مخبقريماظلقدمسؾدماظلقد-1

أميـمدعقدمحلـمخؾقػةم-2

ماظشاسر

539.  
م-اظؼشقشمم–آلمضامسلم

مذؾني

ممجالمسؾدماحلؾقؿمدؾقؿان

ماظلقدمسؾدماظـظريمػرؼدي-1

ممجقؾمسقادماظلقدمسػقػل-2

541.  

ماظؼؾققبقة

م-111إدؽافماظشؾابم

ماظعؾقرمحلماظشؾاب

سؾدماهللمحمؿدمحمؿدم

محمؿقد

محمؿقدمسؾدماظعزؼزمحمؿدمذقذف

مضؾققبم-ضؾؿامم–احلرابقه  .541

حمؿدمصاروقماظلقدمسؾدم

ماظغينماجلؿؾ

اظرمحـمسؾدماظلالممحمؿدمسؾدم

ماظدػان

542.  
طػرمسطاماهللم)مم–اجلدؼدم

محلنيمغاصػ

حمؿدمحمؿدىمؼقدػم

مأمحد

مأمحدماظلقدمحلنيمصقام

مرأصتمصؿقلمزطلمحمؿدماحلفاجلمعرصػامبـفاممثاغل  .543

وجقفمحمؿدمإبراػقؿم -1

ماظـؿر

544.  
علفدماألبرارمدجقامبـفام

مأول

حلنيمسؾدماظغينمسؾدم

ماظؾطقػمدالعة

سؾفدمأمحدمسؾدماحمللـم -1

 اظشايفمظؾقريي

مسؿرمحمؿدمصؤاد -2

محمؿدمعصطػكمذقاتفمدعدهسؾدماظػؿاحمحمؿدمصؾقلممطػرمذؽر-علفدماظؾقريم  .545
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مسؾدماهلل

ماظؼؾققبقة  .546

عقتم-علفدماظرمحةم

ماحلقصقنيمإدارةمبـفامأول

مأمحدماظلقدمسؾدماهللمحمؿد

دعدماظلقدمدعدمحمؿدم -1

 سؿارة

داعحمإبراػقؿمسؾدماحلؿقدم -2

مإبراػقؿ

معصطػكمسزبمرزقمسزبمذربامشربم-اظرضا اظؼؾققبقة  .547

أمحدمسؾدماجلقدمسؾدماظػؿاحم

مؼقدػ

548.  
 اظؼؾققبقة

 
ماحلصةم-سزبةماظدؼرى

مذرؼػمحملـماظلقد

ماظلقدممحديماظلقدمإبراػقؿ امحدمجاللمذدؼدم

مإبراػقؿ

مذربامشربم–اظؿؼقىم اظؼؾققبقة  .549

حمؿقدمسؾكمسؾدماظغـكم

محلـ

أمحدمحمؿقدمحمؿدمأبقم-1

مدامل

مذرؼػمساذقرمدعدحمؿدمم-2

مامحدمادعدمدقدمدقدماخلاغؽةم–باللم اظؼؾققبقة  .551

إبراػقؿمحلنيمصؾقكمسؾدم

ماحلؿقد

 اظؼؾققبقة  .551
اظشفقدمامحدمبؾقغم

ماخلصقص

سؾدماهللمحمؿدماظلقدم

مسؾدماظعال

مامحدمصفؿكمطاعؾمعـصقر

مغاجكماظلقدمسقدمسقدةماخلاغؽةمم-سؾكماظشاعك اظؼؾققبقة  .552

إبراػقؿمحمؿدمسؾدماحلؿقدم-1

مأمحد

محمؿدمغؾقؾماظلقدماظربظسم-2

 اظؼؾققبقة  .553
غقرماإلدالممحفازىممذربام

مشرب

حمؿدمسالءمسؾدماظعؾقؿمسؾدم

مادلطؾب

موجقفمذؾؾكمأمحد-1

أمحدمسؾدماظؾطقػمسؾدمم-2

ماظرازقمأبقمزؼد

 اظؼؾققبقة  .554
اجملؿعمماإلدالعلمذربام

مذرق

محمؿدمصالحمحمؿدماظػرارجكمإدالممسؾدماظصؾقرمجادو

مرعضانمسؾدماظػؿاحمسؾدماظعزؼزداعحمحمؿدمسؾدممذربامشربمم-اهلدىمواظـقرم اظؼؾققبقة  .555
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ماحلؿقدمحمؿد

 اظؼؾققبقة  .556
اظعؾقرماحلكمم-بـكمػاذؿم

ماألول

سؿادممحدمحمؿدم

معـصقر

مخاظدمامحدمامحدمرعضان

ماظؼؾققبقة  .557

ذربامم-اظـقرماحملؿدىم

مذرق

مأميـمدعقدمصابرماظلقدمعـصقرمحمؿدمأبقمسؾدماظرؤف

558.  

م

م

ماظؼؾققبقة

مادللفدماظؾقريمبرذقم

أعريممجالمحمؿدمامحدم

ماحلقيف

محمؿدمسؾدماهللمدؾقؿانمصؿحماهلل

559.  
سربممم-علفدماظرمحةم

ماخلؾقة

مذعؾانمحمؿدمذعؾانمسطقةمخمؿارمامحدمحمؿدماظػران

مضؾققب-علفدماظؾـفاويم  .561

ذقؿةمحلانمحمؿدم

ماظؼؾققبك

وجقفمسؾدماظعزؼزمإبراػقؿمأبقم

مادلؽارم

561.  
احلكمم–أوالدمضرشامم

ماظـاغلماظعؾقر

مصارسمخاظدمحمؿدممحادمأمحدممجالمأمحد

 

562.  

 األضصر

 

 االضصر–ماظزؼـقفم–اإلدرؼللم
حمؿدمسؾدماظرحقؿمسؾدم

 اظظاػر

مأمحدمرضامحمؿدماظلقد-1

 ممدوحمسطقؿقمحمؿد-2

 آدممحلـمحمؿدمسؾك اظطقدم–اظشقخمساعرم  .563
مؼلريمسؾدماظعزؼزمخضري-1

 اظضقيأمحدمسؾدماظلؿارم-2

 حاعدمأمحدمحمؿقد ادـام–اجملؾقةم  .564
مرجبمجادماظؽرؼؿمحمؿقد-1

 أمحدمجابرمحلـ-2

 سؾدماظصؾقرمحمؿدمأمحد اظؼرغفم–صارؿةماظزػراءم  .565
مسؿرمسؾلمدقد-1

 صالحمغقرمسؾدماظعال-2

 سؾلمحمؿدمغصر اظؼرغفم-عؼامماظشقخماظطقب  .566
محلانمحلنيمأمحد-1

 بؽرمأبقماحلفاجمحلبماهلل-2

مسؾكمخضرىمإبراػقؿماظؼرغفم–اظػاروقمسؿرم  .567

محمؿدمسؾدماظراضكمحمؿد-1

ماحلفاجمسؾكمحمؿقد-2
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محلـمحمؿدمحلـمآدمماألضصرم–اظعؿقؼم  .568

مسؾدماظرمحـمأبقماحلفاج-1

مإدالممحلـمسؾك-2

معصطػكمأمحدمأعنيماألضصرم-صارؿةماظزػراءم  .569

مضـاوىماظرذقديمادلفدي-1

مؼقدػمحمؿدمسؾدماظعزؼز-2

محمؿدمذقاتمحمؿقدماألضصرم-اظشرضلماظرمحةم  .571

مسؾدماهللمدقدمأمحد-1

مسؾدماظرحقؿمدقدمأمحد-2

مأمحدمذرضاويمحلاغلماظؽرغؽم–ادلأعقنم  .571

محلـمسؾدماظؽرؼؿمحلـ-1

معفؿديمدقدمأمحد-2

محمؿدمحمؿقدمأمحدماظؾقاضقةم–اظشقخمجابرم  .572

مأمحدمأعنيمأمحد-1

محمؿدمأمحدمحمؿدمخؾقػة-2

مرفمحمؿدمسؾدماظغينماظؼرؼاماظـؿلام–اجلاععم  .573

مدعدمحمؿدممحزة-1

مسؾدماظطقػماظلقدمحلـ-2

محلـمبشاريمدؾقؿانمترسةماظـصرم-طقعريم–اظؽؾريم  .574

مسؾدماظعارلمحمؿقدمرف-1

مسؾدماظداؼؿمحمؿدمبدر-2

ممحادهمسؾدماظقػابمسؾكمطقعري–أبقمبؽرماظصدؼؼم  .575

محمؿدمسؾدماحلؽقؿمدؾطان-1

مطؿالمسؾاسمحػين-2

مأمحدماألعريمعصطػكمأصػقنم–اظعؿقؼم  .576

مأمحدماظلقدمأمحد-1

محمؿدماظؾقـلماظصادق-2

577.  

 االضصر

بـدرممم-صالحماظدؼـم

ماألضصر

محمؿدمسؾلمحمؿدمسؾلمحمؿدمحـدضفاماحلـػل

ماظطاػرمحمؿدمؼقدػماظطقدم–نعماظعؿدةم  .578

مسؾدماهللمدقدمصادقم-1

محمؿدمأمحدمسراضلم-2

محمؿدمحمؿقدمعصطػكمأرعـتم–اظعؿقؼم  .579

مصادقمحمؿقدمخؾقؾم-1

مصراجمحلاغلمحمؿد -1

مأداعةمجابرمسؾدماظرحقؿمادـام–اظعؿقؼم  .581

مأبقماحللـمجادماظـقبلم-1

مسقؼسمحمؿدمإبراػقؿم-2
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581.  
م-علفدمجزؼرةماظؾعرياتم

ماظؼرغة

مسؾدماظصؾقرمحمؿدمأمحد

محمؿدمخضريمإبراػقؿم-1

ماحلفاجمحمؿقدمرفم-2

582.  

ماألضصر

م-اظؼؾؾلم-اظعؿريعلفدم

ماظؼرغة

مرعضانمأمحدمسؾدادلعؾقد

 أداعةمجابرمسؾداظراضل -1

مؼادرمغاجلموػبماهلل-2

583.  
-علفدماظلقدةمزؼـبم

مباظؼرؼا

ماظلقدمأمحدمخؾقؾ

أمحدمسؾلمسؾدماظداؼؿم -1

 أمحد

عصطػكمسؾلمحمؿدم -2

مأمحد

ماألضصرم-باظؽقؿان–اظعؿقؼم  .584

أبقماحلفاجمسؾدماظرضلم

مأمحد

 حمؿدمطاعؾمأمحدمزؼان -1

اظضقيمحمؿدمأبقم -2

ماجملد

مأمحدمسؾدماظؽرؼؿماظطاػرمباظػؿاتقح-علفدمآلمحيلم  .585

سؾدمادلـعؿمسؾدماظؽرؼؿم -1

 اظطاػر

مؼلريممحدغاهللممأمحد -2

محمؿقدمسؾدماحلؿقدمحاعدماظطقدماظؼرؼشابمبادلرؼس  .586

حمؿدمخضريمأمحدم -1

 ضقػ

أبقماحللـماظشاذظلم -2

مػاذؿ

مأمحدمحلـمأمحدماظزؼـقةم-أمحدمسؾدماهلادي  .587

 محقدمصابرمحمؿقد -1

محلنيمحمؿدمحلني -2

محمؿقدمسؾكمأمحدمإبراػقؿمإدـام-باظدؼراحللـم  .588

أمحدمسدماحلؿقدم -1

 حمؿد

مسؾكمحمؿقدمسؾل -2

محمرممسؾدماهللمحمؿدمأمحدم-إدـا-اظعؿقؼماظشغب  .589

اظطقبمحمؿدمسؾلمجادم -1

 اظرب

مأمحدمظطػلمحمؿد -2
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مامحدمدقدمحلـماظعؿقؼمارعـتماحلقط  .591

 اظـقبكمابراػقؿمسؾك -1

مأمحدمحلـمسؾل -2

591.  

ماألضصر

ماظعؿقؼمادلعالمإدـا

جادماظؽرؼؿمسؾدمطؿالم

ماحلاطؿ

 أمحدمحمؿدمسؾدماهلل -1

مغصرمخريمغصر -2

مسؾدماحلؿقدمأمحدمسقضماظزاوؼةماظؾقضاءمادـا  .592

 محادةمتقصقؼمعفران -1

محمؿقدمأبقماظعؾادل -2

مسقادماظشقاتمحلـمحمؿدماهلدىماحلؿرةمدوممادـا  .593

عصطػكماظلقدمسؾدم -1

 اظداؼؿ

مسؾدماهللمحمؿدمحمؿقد -2

ماظشعراويماظشغبمادـا  .594

غقبلمسؾدمسؾدماحلؿقدم

ماجلؾقؾ

 رعضاممإبراػقؿمحمؿد -1

محمؿدمأمحدمسؾل -2

595.  
أبقمصرشؾماحلؿقداتمذرقم

مادـا

مأمحدمحمؿقدمسؾلمحمؿد

 دقدمسؾلمحمؿدمسؿر -1

مجادمأمحدمعقدك -2

مسؾدماظلؾؾاممصراجمسؾلماألضصرم-احللقـاتمطقعريم  .596

أبقماظؼادؿمبؽريم -1

 حمؿقد

مخقسمإدرؼسمسؾدم -2

ماحلؿقد

محفاجمحلنيحمؿدمماظـقرمنعماظطارفماظؼرغة  .597

أمحدمحمؿقدمحمؿدم -1

 سقض

مبدويمسؾدماظؾادطمأمحد -2

598.  

ماألضصر

محلنيمظطػلمسؾكمخؾقػةماظرمحـمماظعقاؼدمأصػقن

مإبراػقؿمدؾقؿمحمؿقد-1

محمؿقدمسؾدماظعظقؿمسؾل -3

ماحللـمسؾكمحمؿدمحمؿدماحلؿقداتم–آلماظؾقتم  .599

مإبراػقؿماألعريمحمؿدمصاحل-1

مؼقدػمسؾدماحلؾقؿمؼقدػ-2

ماظـقبلمسؾكمأمحدماظؾعرياتماظؼرغةم–اظعؿقؼم  .611

سؾدماظرحقؿمحمؿدمسؾدم-1

ماظلالم
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مدعقدماظـقبلمسقض-2

محمؿدماظضقىمصاحلماظؽرغؽم–أبقماجلقدم  .611

مذقاتمحمؿقدمدقد-1

حمؿدمسؾدماظرؤوفمحمؿدم-2

مععؿقق

612.  

ماألضصر

مأمحدمسؾدمادلعؾقدمرعضانماظعؿريمضؾؾلماظؼرغة

 أداعةمجابرمسؾدماظراضل -1

مؼادرمغاجلموػبماهلل -2

مأمحدمحمؿقدمإبراػقؿمإدـام–علفدماخلـم  .613

سؾدماظعارلمسؾلمسؾدم -1

 اجلؾقؾ

معصطػكمسؾدمادلـعؿمحمؿد -2

مإدالممحلـمسؾلماألضصرم-باظعقامية–اظعؿقؼم  .614

سؾدماظرمحـمأبقم -1

 احلفاج

محلـمحمؿدمحلـمآدم -2

615.  
-أصػقنمم-أبقمذقات

ماألضصر

محمؿدماظلقدمأمحدمحمؿد

 ؼقدػماظصغلمصفؿل -1

سؿرمعصطػكمسؾدم -2

ماظقػاب

 

616.  

 ادلـقا

 حمؿدمسؿرمسؾداجلؾقؾ ادلـقام-دقدغاممحزة
مضرغلمغاجحمضرغل.-1

 حلـمحمؿدمزؼدان-2

617.  
أوضافمم-سؾداظؾاضلمحلـ

 دروه
 أبقماظقصامدعدمسؾدماظعزؼز

مأمحدمحمؿدمسؾكمأمحد-1

 حمؿقدمعصطػكمسؾدماظعؾقؿ-2

 عطايم–مأبقمبؽر  .618
حمؿقدمسؾدماظرحقؿمسؾدم

 اظصؿد

م

حمؿدمسؾدماظلؿقعمحلـم-1

 محادة

619.  
ادلـقام–صالحماظدؼـم

 اجلدؼدة

سؾدماظرمحـمصؿقلمسؾدم

 اظؽرؼؿ

مجابرمدقدمسؾداظعزؼز-1

 أذرفمتقغلمدقدمأمحد-2

حمؿدمعصطػلمحمؿقدم-1 أمحدمذعؾانمأمحدمحلنيأبقمم–عؿقظلمسؾدمادلؼصقدم  .611
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مأمحد. ضرضاص

 

611.  
بينمم–سؿرمبـماخلطابم

 سؾقد
 ؼادرمسؾدماحلؽقؿمإبراػقؿ

معصطػكمحـػلمحمؿقد.-1

 إبراػقؿمجادمإبراػقؿمحمؿد-2

 حمؿقدمسؾدماحلػقظمحمؿد دؼرعقاسم–اظؽؾريم  .612
مدقدمسؾدماظرازقمسؾك.-1

 خاظدمسؿرمحمؿدمسؿر-2

 دجلام–سؾادماظرمحـم  .613
أمحدمعصطػكمسؾدماظصؾقرم

 سؾدماظعال

إبراػقؿمأمحدمحمؿدم-1

معفران.

 سؾدماظعالمثابتمسؾكمسؾك-2

 اهللسؾدماهللمحمؿقدمسؾدم دؼرعقاس-اظـصرمم  .614

سؾدماظرحقؿمصفؿلمسؾدم-1

ماظرحقؿ.

 عصطػكمصرشؾلمصدضل.-2

615.  

 ادلـقا

 

مأمحدمصؿقلمسؾدماظظاػرمادلـقام–اظػقظلم

محمؿدمعـازعمررافم-1

حمؿدمحمؿقدمإبراػقؿمم-2

معدؼـ

مبينمعزارم–أبقمصقامماظغربلم  .616

حمؿدمسؾدماحلؿقدمسقلكم

مأبقمراظب

محمؿقدمحلـمسؾلم-1

سؿادماظدؼـمسطقةمسؾدمم-2

ماظقػاب

مبينمعزارم–اظؿؼقيم  .617

عصطػكمحمؿدمأمحدم

محمؿد

مإبراػقؿمعصطػكمصؿحماظؾابم-1

618.  
أبقمم–أبقماظقزؼدماظؾلطاعلم

مضرضاص

دقدمسؾدماظعالمحمؿقدم

محمؿد

مسؾكمدقدمررافم-1

محمؿقدمدقدمررافم-2

مدؾقؿمحمؿدمسؿرمعـصقرمادلـقام-دروهم–اظؽؾريم  .619

مأمحدمجربمطؿال.م-1

مسالءمحمؿدمسؾداظرحقؿ.م-2

621.  
بينمم–اجلؿعقةماظشرسقةم

 سؾقد
 أمحدممجعةمحلـماظشرؼػ

مممدوحمخؾػمحلني-1

 خؾقؾمدقدمخؾقؾ-2
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محمؿقدمدعدمسؾدماحلػقظمعؾقيم–سؾادماظرمحـمم .621

مإبراػقؿمرذدىمسؾدماظرمحـ-1

مسالءمحمؿقدمؼقدػ-2

م

محمؿدمحيقكمسؾدماحلؿقدمعؾقىم-اممضؿصمم–اظرمحةمم .622

حمؿدمسؾدماحلؿقدمرجبم-1

مصاحل

محؾؿلرعضانمراضلم-2

معقدكمدعدمخؾقػةمعؾقىم-ضصرمػقرمم–احلؽاممم .623

مرجبمصقزىمحمؿد-1

حمؿدمرعضانمحمؿدم-2

مسؾداظقػاب

 

624.  

 اظشرضقة

 أمحدمحمؿقدماظلقدمحمؿد اظغـاميةمباظـؿروط

مإدالممأمحدماظلقدمإبراػقؿ.-1

حمػقزمإبراػقؿمحمؿقدم-2

 سؾل.

625.  
عـماظعاذرم39عجم-اظلالمم

 رعضان
 خمؿارمساؼدماظزػري

مسرابلمسؾداظعزؼز.وحقدم-1

أمحدمسؾدادلؾؽمأمحدم-2

 سؾداحلؽقؿ

 غادرمحمؿدمسؾداحلؾقؿمسؾل بأوالدمصؼرم-اظـقر  .626
محلاغنيمؼادنيمحلاغني.-1

 عصطػكمحمؿدمسؾداظلالم.-2

627.  

ماظشرضقة

مرفمأمحدمجاللمإبراػقؿ ػفقا-اظؽؾريم

محلـمسؾداهللمخارر.-1

 حمؿقدماظلقدمحمؿدمداود.-2

م-أغشاصماظرعؾم-اظؽؾري  .628

وظقدمحمؿدمسؾداظرمحـم

معفدي

مغاجلمأمحدمحمؿقد-1

اظلقدمإبراػقؿمإبراػقؿمم.-2

 أمحد

مسرصةمحمؿدماظلقدمحمؿدماإلبراػؿقة-حؾؿلم  .629

مرفمحمؿدمسؾلمإبراػقؿ-1

محمؿدمسؾلمإبراػقؿ-2

محمؿدمذعؾانمصرجمخؾقػةم-1محمؿدمصفؿلمإبراػقؿمدؼربمنؿمم–اظػؿحمم  .631
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مصربيمسؾدماجملقدمبلققغكم-2

631.  

 اظشرضقة

محمؿدمسؾدماظرمحـمجقدةمعشؿقلماظلقق-اظشقاعـةم

مععاذمأمحدمحمؿدمغدى-1

محمؿدمجادمسؾدماظػؿاح-2

632.  
أطراشمم-احلاجمصربي

مدؼربمنؿ

مصربيمسؾدماجملقدمبلققغل

محمؿدمصفؿلمإبراػقؿ-1

متاعرمأمحدمحػـاوي-2

مأمحدمأعنيمحمؿدمدؼربمنؿم-اظؿقحقد  .633

محمؿدمسقدمأعنيمحمؿد-1

محمؿدمحمؿدمصدضل-2

مأمحدمحمؿقدماظلقدمحمؿدماظـؿروطم-اظغـامية  .634

مإدالممأمحدماظلقدمإبراػقؿ-1

محمػقزمإبراػقؿمحمؿقد-2

مأغشاصمبؾؾقس-اظؽؾريم  .635

وظقدمحمؿدمسؾدماظرمحـم

معفدي

مغاجلمأمحدمحمؿقد-1

ماظلقدمإبراػقؿمإبراػقؿ-2

636.  
اظلعدؼـمم-اظػؿحماإلدالعل

معـقاماظؼؿح

عاػرمسؾدماظظاػرمأمحدم

محمؿقد

ماظغػارمحمؿدمسؾدماظغػارسؾدم-1

مػاغلمسؾدماهللمسؾدماظلؿقع-2

637.  
أبقمم-عمأبقمحلني-اظؽؾريم

مطؾريمشرب

محلـمرعضانمحلـماظلقد

مأمحدمحلنيمعصطػك-1

مسطقةمحمؿدمسطقةمعصطػك-2

638.  

 اظشرضقة

أبقمم-سزبةمرحيان-رحيانم

مطؾريمشرب

موائؾمحمؿدماظلقدمسطقة

محمؿدمحمؿقدمحمؿد-1

مسؾدماظلؿقعمػاذؿمبرسل-2

مأذرفمحمؿد-1معـصقرمحمؿدمسؾدمادلـعؿمطػرمصؼرم-اجملاػد  .639

ممجالمسؾدماظؾطقػمحلـمطػرمصؼر-اظؽؾريم  .641

مسؾدماظؾادطمصقزيمإمساسقؾ-1

محلـمحلـمحمؿدمأمحد-2

مطػرمصؼرم-اظـفضةماظصغري  .641

اظلقدمحمؿدمدؾقؿانم

ماظؾقراوي

مصالحمسؾلمحمؿقدماظشربقين-1

مأعؾماظلقدمحمؿدمدؾقؿان-2

642.  
عـشأةمرضقانمأبقم-اظعقاؼدةم

مطؾريمشرب

مسارػمحمؿدمإعاممحلـ

محمؿقدمحمؿدمسؾدماظرحقؿ-1

مأمحدمسطقةمحمؿدمسطقة-2

643.  
أبقمطؾريم-غزظةمخقالم-اظـقرم

مشرب

محمؿدمحمؿدمحمؿديمسؾل

مأمحدمحمؿدمحلنيمأمحد-1

محمؿدمسؾدماهللمسؾقد-2
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644.  
م-عصطػكماظشـازوي

ماظزرزورؼةمأبقمطؾريممشرب

مأمحدماظشقاتمحمؿدماظلقد

إبراػقؿمإمساسقؾمسؾدم-1

ماظرمحـ

مأمحدمإمساسقؾمأمحدمدامل-2

645.  

 اظشرضقة

مأمحدمحفازيمحمؿدمداملمبؾؾقسم-بريسؿارةم-اظرصاسك

محمؿدمحلنيمحمؿدمإبراػقؿ-1

موصقؼممسريمحمؿقدمحمؿد-2

محمؿدمسؾدماظرمحـمنؿمبؾؾؾقسم-داداتمضرؼش  .646

مأغسمأبقماجملدمسؾدماظؾطقػ-1

امحدمسؾدمادلفقؿـمسؾدمم-2

ماجملقد

موحقدمسرابكمسؾدماظعزؼزماظعاذرم39ؿعمجم-اظلالم  .647

مامحدمسؾدادلاظؽمامحد-1

محمؿدمنقبمابقماظػؿقح-2

محاعدمامحدمحمؿدمحلـماظؼـاؼاتم-ابقمدـةماظـكاس  .648

محمؿدمسؾكمحمؿدمسؾك-1

امحدمحؾؿكمحمؿدم-2

معصطػك

ماظعاذرم44ؿعجمم-اظرمحـ  .649

سؾدماظؾطقػمابراػقؿمسؾدم

ماظؾطقػ

مدؾقؿانمدعدماظديامحدم-1

ماغسمسؾدمادلـعؿمسؿرمحلـ-2

 

651.  

 مشالمدقـاء

 

ذرقمم-سؿرمبـماخلطابم

 اظعرؼش

حمؿقدمأمحدمطؿالم

 اهلؾؾاوي

محمؿقدمثروتمسؾداظعظقؿ-1

 وظقدمأمحدمأبقماحلدؼد-2

 أذرفمأمحدماظغرؼب رعاغة-بؾاظقزامم-اظؽؾري  .651

معردلمحمؿدمعردل-1

إبراػقؿمسؾداظرمحـم-2

 إمساسقؾ

 صربيمعصطػكمعصطػك اظشقخمزوؼدم-اظؽقثر  .652

صالحماظدؼـمسؾدماهللمسؾدم-1

مربف

سؾداظعزؼزمسؾدماظغينمسؾدم-2

 اظعزؼز

محمؿقدمحمؿدمدالعة-1 إبراػقؿمصالحمطاعؾبؽرمم-باخلربةم–اظؿعؿريم  .653
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 سؾداظـاصرمسؾدادلـعؿمسؾل-2 اظعؾد

 عـصقرمإبراػقؿمإبراػقؿ رعاغةم-بربعةم–ماظرمحـ  .654
مإؼفابمسؾلمخؾقؾ-1

 حمؿقدمسؾدادلاظؽمحمؿد-2

مبشريمخبقتمسطقفماظعرؼشم-اظـصرمم  .655

إبراػقؿمسؾدماظرمحـم-1

مإبراػقؿ

سؾدماهللمحمؿدمدعدماظدؼـم-2

ماظطقار

656.  
م-اجملؿعماإلدالعلم

مادللاسقد

مصالحمأمحدمحمؿدماهلادي

حمؿدماظؽقالغلمحمؿدمسؾدم-1

ماظعال

ماظصؾاحلمحمؿدماظصؾاحل-2

657.  
م-أبقمبؽرماظصدؼؼم

ماظػقاخرؼة

مأمحدمداملمصقان

مجاللممخقسمأبقمعلؾؿ-1

مإمساسقؾمسؾدمادلـعؿمدقد-2

ماظعرؼشم–اظؼرعاغلم  .658

أمحدماظلقدمإمساسقؾم

ماظؼؾقين

محمؿدمأبقماظقزؼدماظغؾاذل-1

موظقدمأمحدمأبقماحلدؼد-2

مسؾدماحلؾقؿمسؾكمػاذؿمبؽرماظعؾدم–احملطةم  .659

مسؾدماهللمحمؿدماظلقدمأمحد-1

مدؾقؿمسؾكمإبراػقؿم-2

661.  

مدقـاءمشالم

علفدمآلمخقؼطرمذرقم

ماظعرؼش

مسؾداهللممحديمأمحدمحلنيموائؾمسؾلمسؾداحمللـ

661.  
اظزػقرمشربمم-علفدماظـقر

ماظعرؼش

محمؿدماظلقدمحمؿدمصرجمحمؿقدمثروتمسؾداظعظقؿ

662.  
شربمم-علفدماظصقابة

ماظعرؼش

مأمحدمسؾدهمسؾلمسقض

حمؿدمحمؿدمسؾداحلؿقدمم-1

مأمحد

حمؿدمحمؿدمسؾداظلالممم-2

موػؾف

ماظؿقحقدمبؽرماظعؾدمعلفد  .663

حمؿدممجالمسؾداظؾطقػم

محمؿد

اظؿفاعلمحمؿقدمحمؿدم-1

ماظؿفاعل
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 الصباحية

 اسم احملفظني  بالفرتة املسائية

حمؿدمصربيماظششؿاويمم-2

مذؾيب

664.  
بؽرمم-علفدماظصػاموادلروة

ماظعؾد

محمؿدمدعقدمإبراػقؿ

مأمحدمسؾلمسقض-1

محمؿقدمصؿقلمحمؿقدمػزاع-2

665.  
م-علفدمأبقمبؽرماظصدؼؼ

مبؽرماظعؾد

محمؿقدمأمحدمصؤاد

محمؿدمأمحدمصؤاد-1

مدؾلم-2

مسؾلمإبراػقؿممم

666.  

 

مذرقماظعرؼشم-علفدماظغػار

أمحدمرعضانمحمؿدمأبقم

مراظب

مسؾدماهللمذعؾانمسؾدماحلؽؿمدامل

مسؾدماهللمدؾقؿانماظطاػرمدؾقؿان

667.  
ذرقمم-علفدماظربطةم

ماظعرؼش

محمؿدمصقزيمسؾققةمحمؿدمسؾدماحلؿقدمسؿر

ماحللـةم–اظرمحـم  .668

سصاممحمؿدماهلادىمسؾدم

مادلؼصقد

مدؾقؿانماظطاػرمدؾقؿانمسؾدماهلل

مجماػدموحقدمجماػد

 

669.  

 بقردعقد

حلمم-علفدماظؽرؼؿم

 ادلـاخمبؾقردعقد
 حمؿدمحلـماظزسرتي

مإدالممحمؿدمحمؿدمسؿاذة-1

سؾدماظرمحـمصفؿلمأبقم-2

 اظعـني

671.  
حلمم-علفدماظرزاقم

ماظزػقر

مسؾدماظرمحـمسصاممسؾده

حمؿدمأمحدمسؾلمم-1

ماجلقػري

مؼقدػماحللقينمؼقدػم-2

671.  
م-علفدماظرمحةممعدردة

محلماظشرقممبقردعقد

محمؿدماظغرؼبماظلعدغك

محمؿدمصالحمصرجم-1

محمؿدمعلعدماظقفلم-2

672.  
إدارةممم–علفدماظروضةم

ماظضقاحل

أمحدمأغقسمسؾدماظعزؼزم

محمؿد

أمحدمسؾدماظعظقؿمسؾدمربفم-1

مسؾدماظعظقؿ

مأذرفمحمؿدمحؾؿلم-2

م
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673.  

م

م

م

مجـقبمدقـاء

 طرممحمؿدمسؾلمصراج-1 حلـمعـصقرمعـصقرمعربوك دػبم-اظػـار

 ذرمماظشقخ–ادلصطػكم  .674
حمؿقدمحلاغنيمحمؿدم

 حلاغني

حمؿدمرجبماظلقدم-1

مسؾداظداؼؿ

 اظلقدمؼقدػماظلقدمشقط-2

 دالعةمحمؿدمدالعةمدامل أبقمردؼس-زػراءم  .675
مدعقدمسؾداظعزؼزماظػاؼدي-1

 عاػرمحمؿدمزطلمحمؿد-2

مغظريمحمؿدماظلقدإبراػقؿمم-1محمؿدمذقؿفمسؾدماهللمحمؿدماظطقرم–بدرم  .676

مدؾقؿانمسؾدماهللمسؾكمحلـم-1مسؾكمراػرمإبراػقؿماظلقدمرأسمددرم–احللماظؼققمم  .677

678.  
ذرممم-اظلالمماجلدؼدم

ماظشقخ

مخاظدمسؾلمحمؿقدماظـادي-1محمؿقدمصالحمعصطػك

مذرمماظشقخم-غقرماإلدالمم  .679

أمحدمرعضانمحمؿقدم

ماخلضري

محمؿدمسـؿانمأمحدمحمؿد

681.  

 

بشرمممم-علفدماظصقابة

ماظشقخ

مأذرفمحلنيمسؾدماظـاصر

أمحدموحقدمحمؿقدم -1

 عرداش

أداعةمحمؿدمحمؿـدم -2

معصطػك

م

681.  
ذرممم-علفدماظصدؼؼم

ماظشقخ

حمؿدممحزةمحمؿدمسؾدم

ماظقػاب

محمؿدمعصطػكمبرطات -1

معلفدماظقاديمادلؼدس  .682

جادماحلؼمسؾدماظعارلمجادم

ماحلؼ

مطؿالمحمؿدمحمؿدمزشؾقل

 

683.  
اظقاديم

ماجلدؼد

م-اجملؿعماإلدالعك

ماخلارجة

ماذرفممحقدمحاعد

مرعضانمؼقدػمصاحل-1

محمؿقدمسؾدماظؾطقػمحفك-2

مسؾدماظقػابمحلـنيماحؿماخلارجةم–احلكماجلدؼدم  .684

 محدىمصؿقكمطاعؾ-1

محمؿدمرصعتمسؾدماجلقاد-2
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مطاعؾمسؾدماهللمسؾكممخقس-1مسؾكمدقدمسؾدماحلؿـمعقطم–اظشرضكم  .685

معدغكمحمؿدمعفدىدعدم-1مخاظدمحمؿدمحلنيمعقطم–خامتمادلردؾنيم  .686

مخؾقػةمدؼابمخؾقػةمبؾالطم–حمؿدمسقدم  .687

مسؾدهمدقدمسؾدماظعال1

م=حمؿقدمسؾدماهللمسرابك2

 اخلارجةم–ععاذم  .688
حمؿدمحلـمحمؿدمجادم

 اهلل

مسؾكمحلـمحمؿدمسؾدماهلل-1

 ابراػقؿمحمؿدمامحد-2

 صرؼدمدقدمحمؿدمجفالن اخلارجةم-احملابس  .689
محمؿدمغاصرمأمحدمأؼقبم-1

 سقضغاجكمأمحدم-2

 عاػرمسؾدماحلاصظممحقد اخلارجةم-ادلروةماظؼدؼؿ  .691
ممجالمؼقغسمسؾدماظؼادر-1

 حمؿدمأبقماظقصامأمحد-2

 حمؿدمحلنيمسؾداحلؿقد اخلارجةم-اظؾلاتنيماظؽؾريم  .691
مامحدمحمؿدمدامل-1

 دعقدمحلـمحمؿد-2

 امحدمسابدمحمؿدمجربؼؾ-1 حمؿدمأمحدمدقدمإبراػقؿ باظػراصرةم-اظؿؼلقؿم  .692

 عصطػكمحمؿقدمسؾدماهلل-1 صرجمصابرمحمؿد اظؼصرم-اظؼصرسزبم  .693

 حلنيممحزةمحمؿدمسؿر-1 أمحدمسؾكمدقد ادلعصرةم-زعزم  .694

695.  

اظقاديم

 اجلدؼد

-علفدماظلقدمغػقلةمم

مباخلارجف

محلـمحمؿدمصاحلمسزاظدؼـمحلـنيمأمحد

ممحديمسقضمسؾلمأمحدمحمؿدمإمساسقؾمآدممباخلارجة-علفدماظؿقحقدم  .696

697.  
م-علفدادلالحظني

مباخلارجة

محمؿدمسؾداحمللـمعصطػكمأمحدمحمؿدمخؾػمسزاز

مصابرمحمؿدمصاحلمذرؼػمخضرمحمؿدمحمؿدمباظؼصرم-علفدماظرمحـ  .698

مباظعقؼـةم-ادللفدماظؽؾري  .699

أمحدمعفديمأمحدمسشؿم

ماهلل

موظقدمحلينمسؾداهللمأمحد

711.  
علفدمصالحماظدؼـم

مباخلارجف

معصطػكمدقدمسؾلمحمؿدمغاجلمأمحدمأمحدمسقض

مسؾداظرمحـمخؾقيمحمؿد-1مدعدمؼقدػمسؾدهمبؽرمباخلارجفم-األغصارعلفدم  .711
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مأمحدمسؿرمسؾداهللمآدمم-2

712.  
م-علفدمجـةماظـعقؿ

مباخلارجف

محمؿقدمسؾداظؾطقػمحفل

محلنيمحمؿدمصاحل-1

صالحمسؾداحلاصظمحمؿدم-2

مآدم

مأميـمصؤادمأمحدمسؿرمباخلارجف-علفدماالدؿؼاعةم  .713

محمؿدمدعقدمؼقغس-1

مسؾداجلقادمحمؿدمررصعت-2

714.  
م-ادللفدماظعـؿاغل

مباظراذدة

محلـمسؾداهللمصاضؾمسؾداهلل

مصالحمسؾداهللمصاضؾمسؾداهلل-1

مصالحمأبقماحللـمسؿرانم-2

715.  
-بأمسـتم-علفدماظشالؼؾةم

ماخلارجة

مرصاسلمحمؿدمأمحدمدقد

مسؾلمدقدمحمؿدمعردل-1

محمؿدمذقاتمدقدمسؾداهلل-2

 

716.  

م

 دعقاط

 صؿقلمصؿقلمسؾقد دعقاط-اظؾقر
مػاغلمسـرتماظلؾاسل-1

 أذرفمحمؿدمرعضان-2

 حمؿقدمراػرماظؼط دعقاط-عقدكمبققعل  .717
محمؿدمعلعدمبربقر-1

 سؾدهمسؾدماحلؿقدماظشفابل-2

 حمؿدمذعؾانمربقعمإبراػقؿ دعقاط-ادلطريم-اظرمحـ  .718
محمؿدمصؿقلمسؾداظػؿاح-1

 اظلقدمسؾلماظغؾاذل-2

 حمؿدمسؾداظؾطقػمسؿارة دعقاط-باخلقارةم-اظؽؾري  .719
محمؿدمحلـمعصطػكمذقؿف-1

 عصطػكمحمؿدمأبقمغقارق-2

 صؿقلمصاحلمأبقمسؿاذة سزبةماظربج-اظرؼدي  .711
مأغقرمممدوحمررابقة-1

 حمؿدممخقسماظشفاوي-2

 سارػمسقضمحبريي دعقاط-سؾداظػؿاح  .711
مأمحدمأمحدماظصقاد-1

 غعقؿممسريماظصقاد-2

 حمؿدمدعقدمسؾدهمدعقد برأسماظرب33  .712
مخاظدمجابرماظدؼب-1

 أمحدمسؾلمععروف-2

محمؿقدمحاعدمأبقماظـفا-1 سؾداظرمحـمداملمخؾقػة باظؾلؿانم-اظرمحةمواظشؾاب  .713
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 حمؿدمادلردلماظعؿري-2

 اظلقدمداداتمسرصة اظروضة-اظغربل  .714
مأمحدماظشربقينمذؾيب-1

 حمؿدممحديمدامل-2

 حلـمسؾداظؼادرمعشعؾ اظزرضة-اظؽؾريم  .715
محازممسؾلمسؾداظػؿاح-1

 علؾؿغصرمحمؿدمأبقم-2

مأمحدمحمؿدمسؾدماهللمجقدهمطػرماظؾطقخم–اظؽؾريم  .716

مسؿرمرجبمسؾدماحلؽقؿ-1

موائؾماظلقدمسؾدماظػؿاح-2

محمؿدمعلعدماحلدؼديمطػرماظؾطقخم–غصرماإلدالمم  .717

مسـؿانمصؿقلمجؾؾ-1

مسـؿانمأمحدمػاذؿ-2

718.  
م–مبدعقاطماجلدؼدةمم-ادلعز

مطػرماظؾطقخ

حلامماظدؼـمأمحدمسؾدم

ماظعظقؿ

ماظعظقؿمعؾقحةأمحدمسؾدم-1

مدعدمسؾدماجلابرمسؾدماجملقد-2

محمؿدمسؾدماظػؿاحماظؿؾؾاغلمصاردؽقرم-اظعؾدم  .719

مإبراػقؿمحمؿدماألسصر-1

محمؿدمعـصقرمدؾقؿان-2

مطػرمدعدم–اجلدؼدم  .721

سؾدماظرازقمداعلمسؾدم

ماظرازق

محمؿدمسؾدماظعالماظؾلارل-1

محمؿدمحؾؿدمأبقماظـفا-2

721.  
عقتمم-ادللفدماظؽؾري

ماخلقظلماظزرضا

مرزقمزطلمذرود

 حلـمسؾدماظؼادرمعشعؾ -1

داعلمزطلمإبراػقؿم -2

مذرود

722.  
دعقاطماجلدؼدةممم-اظـصر

مطػرماظؾطقخ

مأمحدمسؾدماظؾطقػمراشب

 سـؿانمأمحدمػاذؿ -1

أمحدمحمؿدمسؾدماهللم -2

مجقدة

مصؽريماظلقدمسشقشماظزرضام-اظؽؾريمم  .723

مرضامحمؿدمسؾكمسؾدماظؼادر-1

مأمحدمسطقةمذاػني-2

مدعقاط  .724

م-مدؾقؿانعلفدمأبقماظعزم

مطػرمدعد

مخطابمسؾدماظرحقؿمخطاب

إبراػقؿمحمؿدمإبراػقؿم-1

ماألسصر

محمؿدمعـصقرمحاعدمدؾقؿان-2
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مأمحدمإبراػقؿمحمؿدمبرطاتمرأسماظربم77علفدم  .725

مراضلمحمؿدماظؿابعل-1

أمحدمدقديمأمحدمحمؿدم-2

مإبراػقؿ

726.  
أوضافمم-اظرحاعـةمم-اظرمحة

ماظروضة

حمؿدممحديمسؾدماحلؾقؿم

مدامل

 حمؿدمسؾلمصقامأغقسم -1

مممدوحمغعؿانماظلقدمخػاجة -2

مدعقاط  .727

ماظعاذرمعـمرعضانمعلفدم

إدارةمأوضافمم-اظلؾاظة

مدعقاط

سؾداظرمحـمسادلمحمؿدم

محلـ

مزطرؼامصؿقلمحلـنيمأمحدم-1

مسـؿانمحمؿدمحمؿدمأمحدم-2

مدعقاط  .728

إدارةمم-علفدمسؾداظغين

مأوضافمدعقاط

محمؿقدمتقصقؼماظزغاتل

مخاظدمحمؿدمحمؿدماظلقدم-1

مأمحدمأداعةمحمؿدمادلؿقظلم-2

مدعقاط  .729

رؾؾمإدارةمأوضافمم–اظؽؾريم

مدعقاط

محلانماظلقدمحمؿد

محمؿدمسؾكمسؾدمادلـعؿمشاظل-1

مرزقمسؾدماجملقدمرزق-2

مدعقاط  .731

اظشقخمم-علفدماظػؿح

مضرشاممإدارةمأوضافمدعقاط

حمؿدمسقضمسقضم

مادلقايف

أمحدممحديمدـدمسؾدم-1

ماظغين

محمؿدمحلـمذػقؼمضـدؼؾ-2

731.  

مدعقاط

معلفدمأبقمذقاشماظروضة

عصطػكمحمؿدمحمؿدم

محقاس

محمؿدمصدضلمحمؿدمؼادني-1

مأمحدمغصرمصؿقلمسؾلمعلفدماألعـاءمطػرماظؾطقخ  .732

محمؿدمسزتمدقؼؾؿمخؾقؾ-1

م

مغاصرماظلروماظروضة  .733

مجالمسؾكمؼقدػمحمؿدم

مصقاض

مإبراػقؿمأمحدمأمحد-1

مأمحدمسزؼزمحمؿدمحمؿد-2

ممجعةماظشرباويمأمحدمأبقماظرجالمحمؿدمدداتمأوالدمخؾػمماظروضة  .734

مسؾدماظرمحـمسؾلماهلـداويمحمؿدمعاػرمغؾقفماظغزاظلمعلفدماظرمحةمباظزرضا  .735

مدعقاط  .736

طػرمم-اجملؿعماالدالعك

ماظؾطقخ

حمؿدمدعدمحمؿدم

ماجلؿعقص

مامحدمحمؿدممامحدمسؾدماظؽرؼؿ

مسؾدمادلـعؿمحمؿدمسؾكمػاغكحمؿدمسؾدماهللمحمؿدممطػرمدعد-حقضماظـعـاعممدعقاط  .737
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مسؾدماظقػاب

738.  

م

م

مدعقاط

مدعقاطم-علفدماإلدؿادم

غصرممجالمابقمزؼدم

محفازي

محيلمسؾدماظعزؼزماظؾدوي

مدعقاط-علفدماظزسػراغكم  .739

حمؿدماظغـاممسؾكم

ماظؾدوى

حمؿدمسؾدماظػؿاحمسؾدماظؼادرم

مرعؿة

مسفقةم-اظرمحةم  .741

حمؿدماظغـاممسؾكم

ماظؾدوى

مذعؾانمصرجماهللمحمؿدمأمحد

أبقممصؾقكمحلـمصؾقك

مذعقشع

م

741.  

معردكمعطروح

مسؾلمحاعدمحمؿقدمدؾقؿانممبطروحمم-األصراد

مسؾلمسؾدمربفمسؾدماظغػار-1

مسزتمحمؿدمصفقؿ-2

محمؿدمأغقرمحمؿدمإمساسقؾمعطروحم-احلرعني  .742

 حمؿدمرضامرذادماظؾلققغل -1

محمؿدمعػرحمسؾل -2

م

محازممحلينمعصطػكمحلـماظلقدمحمؿدمإبراػقؿمسؾلماإلعاممعاظؽمشربمعطروحم  .743

مسؾدماظرمحـمصربيمعؿقظلماظلقدةمسائشةمشربمعطروحمعردكمعطروح  .744

مسؾدماظغينمخؾقؾمسؾدماظغين-1

معصطػكمخؾقؾمإبراػقؿم-2

م

745.  

ماظؾقرماألمحر

م

مسؾدماظؾادطمسـؿانمأمحدم-1مسؾدماظؾادطمسؾدماهللمحلنيماظغردضةم-اظؿقحقدم

محمؿقدحلامماظدؼـم -1ممجعةمحمؿدمسؾدماجملقدماظغردضةم-اظشؾانمادللؾؿنيم  .746

مأمحدمسـؿانمحمؿدمدعقدماظغردضةم-صارؿةماظزػراءم  .747

محمؿدمحلـكمسؾدماظعؾقؿم-1

ماألغصاريمخؾػماهللمحمؿدم-2

محمؿدمأبقماظؼادؿمسؾدماحلؿقدمـــــــــــــــــــــــــــــماظغردضةم-ماخلاظدؼـ  .748

ماظغردضةم-ادلدؼـةمادلـقرة  .749

رضامػؿامماظلقدمحمؿدم

ماظـفار

ماظشاررحمؿدمحاعدمأمحدم

محمؿقدمحمؿدمعصطػكمحمؿدمجربؼؾمسؾداظعالمحالؼبم-علفدماظؿقبة  .751
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محمؿدمأمحدمحمؿدمسـؿانمعصطػكمإبراػقؿمضؾقصمأبقمرعادم-ادلرطزماإلدالعلم  .751

752.  
اظؼدؼؿمم-ادلرطزماإلدالعل

مذالتني

محمؿدمحمؿدمسؾداظرمحـمعصطػكمحمؿقدمحلني

مذالتنيم-معلفدماإلخالص  .753

عصطػكمأمحدمحمؿدم

ماظؿقغل

محمؿدمحمؿدمسؾدادلغقث

754.  
ادلرطزماإلدالعلماجلدؼدم

مذالتني

حمؿقدمأمحدمحمؿدم

مسؾداظاله

مسؾلمأمحدمسؾلمحمؿد

مرعضانمرجبمحمؿدمسؾداظؽرؼؿمحمؿدمأبقمضقػمباظؼصري-علفدماظلـقدلم  .755

مدالمخؾػماهللمداملمضقاءماظدؼـماظلقدماظدؼبمدػاجام-اخلاظدؼـم  .756

محمؿدمأبقماظؼادؿمسؾداحلؿقدمحمؿدأمحدمحؾؿلممدػاجام-علفدمأبقمبؽرم  .757

758.  
علفدممحزةمبـم

مشارب-سؾدادلطؾب

مسؾداظالهممحديمحمؿدمسؾلمداعحمذقضلمعزؼد

مرأسمشاربم–علفدممحزةمماظؾقرماالمحر  .759

داعحمذقضلمعزؼدمسؾدم

ماظغين

مسؾدماالهممحديمحمؿدمسؾك

761.  

ماظؾقرماألمحر

م–علفدماظؿقبةماجلدؼدم

مرأسمشارب

حمؿدمجربؼؾمسؾدماظعالم

محلقب

محمؿقدمحمؿدمعصطػك

مأبقمرعادم–ادلرطزماإلدالعلم  .761

عصطػكمإبراػقؿمضؾقصلم

محمؿد

محمؿدمأمحدمحمؿدمسـؿان

762.  
م-ادلرطزماإلدالعلم

ماظشالتني

عصطػكمحمؿقدمحلنيم

مسؾك

محمؿدمحمؿدمسؾدماظرحقؿ

ماظشالتنيم-اإلخالص  .763

عصطػكمأمحدمحمؿدم

 اظؿقغل
 حمؿدمحمؿدمسؾدادلغقث

مرعضانمرجبمحمؿدممتاممسؾداظؽرؼؿممأبقضقػمسـؿان اظؼصريم-اظلـقدل  .764

 صاحلممجالمؼسمأمحدمحمؿدمحمؿقدمحمؿدمحازمماظغردضةم-بالل  .765

ماظغردضةم-اظقلر  .766

سؾداظرمحـمحمؿدمدقدم

ماظطاػر

 سؾداهللمحمؿدمحمؿقدمحلـ
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مسؾداحلؿقدمحمؿدمسؾداحلؿقدماظشعراويمسؾداظعالمعرادماظغردضة-اظؿؼقى  .767

ماظؼصريم-اظرمحة  .768

خؾػمأبقمدرؼعمأمحدم

مخؾقػة

مأمحدمحمؿدمأبقمسؿرةمدؼاب-1

ماظؼصري-اظصػقة  .769

أمحدمإعاممحمؿدم

مسؾداظؾطقػ

ممحداهللماظـؿرمأبقماجملدم-1

مخاظدمأمحدمسؾداحلؽقؿم-2

مدؾقؿمبفـسمدؾقؿمبفـسماظشالتنيم-مجعقن  .771

حمؿدمحمؿدمادلؾؼبمصقصؾمم-1

مأمحد

م

ماظؼصري-احلؿقضاتماجلدؼدم  .771

حلنيمحمؿقدمإمساسقؾم

مأمحد

محلاممإبراػقؿمحلـمسؾل

ماظشالتني-اظلالمم  .772

ععؿزمسؾداظػؿاحمحمؿدم

مإمساسقؾ

م

م

773.  

ماظلقؼس

م

محمؿدمإبراػقؿمسؾكمعردكماألربعنيم-خاظدمبـماظقظقد

مأمحدمسؾدماهللمراشبم-1

ممسريمأمحدماظلؿانم-2

ماحللنيمرفمحلنيماألربعنيم-اظصداضةم  .774

مأمحدمحمؿدمزشؾقلم-1

محلـمسؾدماهللمعطاوعم-2

موؼدةممحدانموؼدةمراػرمرعضانمسؾدماظرازقمصقصؾم–ادلدؼـةم  .775

مأمحدمسؾدماهللمراشبمحمؿدمادلؿقظلمدعدماظلقؼسم–اظغرؼبم  .776

محمؿدمسؾدماظرمحـمدقدمأمحدمدقدمأمحدمحاعدماجلـاؼـم–اإلعاعنيم  .777

محمؿدمسؾلمحمؿقدمحمؿدمأمحدمأبقمحاعدمحلنيماظلقؼسم-علفدمأبقماظؾقػ  .778

779.  
علفدممحزةمبـمسؾدم

مصقصؾم-ادلطؾبمم

مأغسمحمؿدماهلاديمأمحدمغاصرمشرؼبمحمؿدمسؾل

مسطقةمسؾدماظػؿاحمسطقةمصقصؾم-مسؾدماهللمصاحل  .781

حمؿدمأمحدمسؾدماجلقادم

مإمساسقؾ
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ماظلقؼسم-سؿرمبـماخلطاب  .781

حمؿقدمسطقةماهللمحمؿدم

محلاغني

مإبراػقؿمسؾدماهللمراشبمحمؿقد

محمؿدمإبراػقؿمسؾدهمرعضانماحللنيمرفمحلنيماألربعنيمم-ماحملػقزة  .782

م

783.  

مدقػاج

مرفمسؾدماظؽرؼؿمحمؿدمدقػاجم-احلؼ

محمؿدمؼقدػمبدريم-1

مسزوزمسؾدماهللمحمؿدم-2

محمؿقدماظلقدمحمؿقدمدقػاجم-اظؼطبم  .784

موظقدمسؾدماظالهمأمحد-1

مسؾدماظرمحـمحلـمحمؿد-2

مععؿزمػرؼدمحـػلمدقػاجم-اظزػراءم  .785

ممجالمحمؿدمأمحدمذقكقن-1

مػشاممحمؿدمحلني-2

محمؿدمسؾلمحمؿدمأبقمدوحمدقػاجم-اظشؾانم  .786

 مجالمسؿارمحلـ -1

مسؿارمحلنيمأمحد -2

مػاذؿمسؾدماظرمحـمحمؿد-1مغاجلمحمؿدمسؾدماظؾطقػمدقػاجم-باللمبـمرباحم  .787

مخاظدماظلقدمجاللمدقػاجم-اظرمحـم  .788

حمؿقدمسؾدماحلؿقدم-1

مإمساسقؾ

محمؿقدمحلنيمسؾدماظاله-1محمؿقدمغاديمحمؿدمادلراشةم-اظعدلم  .789

مسؾدماظعالمصرشؾمحمػقز-1موظقدمحمؿدمأمحدمجاععمادلراشةم-احلاطؿماظؽؾريم  .791

791.  
م-اظـقرماجلزازرةمم–اظػؿحم

مادلراشة

مسرصةمطاعؾمعغربل

محمؿدمسؾدهمصالح-1

مسؾدماظرؤوفمحمؿقدمسؾدماهلل-2

792.  
داحؾمم–احلاجمإبراػقؿم

مرفطا

محمؿقدماظلقدمسؾدماظرؤوف

مسؾدماظرؤوفحمؿقدمضاحلم-1

خؾػمسؾدمادلـعؿمسؾدم-2

ماظؽرؼؿ

مأمخقؿم–طؿالماظدؼـم  .793

حلاغنيمرعضانمسؾدم

ماظؾطقػ

محمؿقدمسؾدماحلؿقدمسؾدماهلل

محلـمسرصةمصاحل-1مأمحدمسؾدماظعظقؿمحمؿقدمأمخقؿماظزوكم–اظشقخمخضرم  .794

مأبقماحللـمإبراػقؿمحمؿدمداضؾؿفم-اظعؿريم  .795

حمؿقدمسؾدماهلاديمسؾدم-1

ماجملقد

ضؾقصمأمحدمعصطػكم-2

مإبراػقؿ

مسالءمأمحدمحلـمادلراشةم–اظؽؾريم  .796

محمؿدمذرفماظدؼـ-1

مسؿرمعصطػكمحمؿدمسؾل-2

مساعرمدرشاممأمحدمادلراشةم-آلمخبقتم  .797

محمؿدماظلقدمعفران-1

ماظؿفاعلمػاذؿمحاصظ-2

مخاظدمصؿقلمحمؿدماظلقدمادلراشةم–اظؿقحقدم  .798

مسؾاسماظلقدمحمؿد-1

معـصقرمعصطػكمعـصقر-2
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محمؿدمساذقرمحمؿدمادلراشةم-علاسدمآلم  .799

موظقدمسؾدماظراضلمحمؿد-1

مأبقمبؽرمسزتمحمؿد-2

مسارػمصالحماظدؼـمحمؿد-1محمؿدماظلقدمأبقماظعزمذطقرةم-أبقمسؾكم  .811

محمؿقدمحمؿدمحمؿقدمسؾك-1محلـمعفديمسؾلمذطقرةم-اظرضامواظـقرم  .811

مخاظدمخؾػمسؾدماحلؽؿمرفطام-آلمسؾقشم  .812

مبلاممأمحدمسؾل-1

مسؾاسمأمحدمحمؿدم-2

محلـمسؾدمادلـعؿمأمحد-1محمؿدمرصعتمغصرمذقاتمرؿام-أبقمشرؼبم  .813

مصابرمسؾدمادلقجقدمحمؿقدمدارماظلالمم–اظرمحـم  .814

محاعدمذرضاوىمسؾدماظػؿاح-1

ممحدمأمحدمحمؿدمرضقانم-2

موظقدمأمحدمحمؿد-1مطؿالمسؾدماظػؿاحمأمحدمعشطام–األذرافم  .815

816.  
سـقؾسمم–اظشقخمحمزمم

مجفقـة

مأمحدمإبراػقؿمأمحدمحلـ

محلـمررعانمخؾػمأمحد-1

ممدوحمأمحدمسؾدماهللم-2

مضؾقص

817.  

مدقػاج

مأذرفمحمؿدمحـؿقشمرفطام-آلممحدونم

 حمؿقدمحمؿدمسدوي -1

مغؾقؾمحمؿقدمحمؿد -2

مسـؿانمسؾدماحلؿقدمسـؿانمرفطام-آلماخلطقبم  .818

 إبراػقؿمحمؿدمبؽر -1

محلـمتقصقؼمدردؼر -2

محمؿقدمغقرماظؽؿال -1معصطػكمػاذؿماظلقدمادلراشة-إبراػقؿماظقظلم  .819

معصطػكمخؾقػةمأبقماظػضؾمرفطام-احلاجمسؾدماظعال  .811

 حمؿدمضاحلمشرؼب -1

مدقدمحلـمسـؿان -2

مرعضانمخؾػماهللمحمؿدمرفطام-اظشؾانمداحؾ  .811

 محديماظلقدمسطقة -1

عصطػكمضاحلمسؾدم -2

ماظرؤف

محمؿدمحمروسمأبقمزؼدمرفطا-اظؽؾريم  .812

 أمحدمسؾدماظعزؼزمأمحد -1

عصطػكمحمؿقدمحلبم -2

ماظـيب

813.  
مدقػاج

ذطقرةمم-اظشؾانمادللؾؿني

مجفقـة

ممجالمسؾدماظؾدؼعمسؾاس

 حمؿقدمدؾقؿمسؾاس -1

مصرجمأمحدمأمحد -2

 ؼادرمحمؿدمسؾدماظغػار -1ماظققدػلمسؾدماظقارثمعردلمجفقـةم-آلماظضؾع  .814
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مأمحدمحمؿدماخلضريي -2

815.  
اظطؾققاتمم-ادلؤدلة

مجفقـة

محمؿقدمصؿقلمأبقماظؾقؾ -1مصؿقحمحمؿدمأمحد

مأمخقؿم-اظعؿري  .816

اظدؼـممغقرماظدؼـمبفل -1

 األغصاري

م

ممحادةمحمؿدمسؾاس -2

مخاظدمؼادنيمسؾدماهللمرفطام-اظؿؼقىم  .817

 رجبمحمؿقدمأعني -1

مسؾلمسؾدماظرحقؿمحمؿد -2

مذعؾانمحمؿدمسؾلمضادؿماظؾقريمادلراشةم-اظضقاع  .818

 رعضانمسؾدماظلالممحمؿد -1

مرأصتمعصطػكمسارف -2

محمؿقدماظلقدممجالماظدؼـمادلراشةم-احلاجةمصاحلة  .819

مأمحدمحمؿدمأمحدمسؾل -1

محمؿقدمأمحدمحمؿد -2

محمؿقدمؼقدػمحمؿدمادلراشةم-اظرمحـ  .821

ماظلقدمحمؿدمعصطػك -1

مصرشؾمسؾلممجعة -2

مشربمرفطا-اظشفقدم  .821

حمؿدمسؾلمسؾدماظػؿاحمسؾدم

ماظرحقؿ

مسؿرومعرتضكمأمحد -1

مدقدمحلـمبدوي -2

محمؿدمأمحدمدؾقؿانمحمؿدمذعؾانمحمؿدمادلراشةم-أبقمخؾقؾ  .822

823.  
أبقمخؾقػةمم-حلـمظطػل

مجرجا

ماظرحقؿمعؿقظلحمؿقدمسؾدم

أمحدمسؾدماحلػقظمحلـمأبقم

محلني

م  .824

علفدمحمؿدمصدؼؼم

مادلـشأةمدقػاجم-ادلـشاوي

ماألعريمأبقماظلعقدمحمؿدمرفمثروتمحمؿدماظلقد

825.  

مدقػاج

ماظغؾرياتمسـؾقس

سؿرمحمؿدمحمؿدمسؾدم

ماظرمحـ

مقدماظلقدمحمؿدماظلقدحمؿ-1

محمؿقدماظلقدمحمؿقدمحمؿد-2

مإدالممصؿقلمسؾدماظرمحـ-1مسؾدماظعالمحمؿدمحمؿدمسؿرمبـماخلطابمجفقـة  .826

ماظؿقحقدمنعمراؼعمادلراشة  .827

أمحدماظلقدمصرشؾلمسؾدم

ماهلادي

مسؾدمادلؾؽمسؿرمسؾدمادلؾؽ
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م

828.  

ماإلمساسقؾقة

م

ماظلقدمحمؿدماظددقضلماإلمساسقؾقةم-اإلمساسقؾلم

أمحدمحمؿدماظلقدمم-1

ماظشقبؽل

مسؾدماحلػقظمذقاتفمعقدك-2

محمؿدمسؾدماظعالماميـماإلمساسقؾقةم-اظؿقحقدم  .829

مػقـؿمسؾدماهللمحمؿدم-1

معصؾاحمحمؿدمذؽرىم-2

831.  
م–سؿربـماخلطابم

ماالمساسؾقة

مأمحدمحمؿدمسقدة1محمؿدمحمؿدمسطقة

831.  
م–صارؿةماظزػراءم

ماالمساسؾقة

مسدوىمضقتشكماظلقدمصرشؾك

 عصطػكمسؾاسمحمؿد -1

مأمحدمحمؿدماظؼؾعل -2

832.  
اظؿؾمم-سؾكمبـمأبكمراظبمم

ماظؽؾري

سطقةمممحدىمسؾداظداؼؿ

مسقادة

مسؾدماحلؿقدمابراػقؿمامحدم-2

مإؼفابمحمؿدمسؾدماظعزؼز-1محمؿدمحمؿدمسؾدماظلؿارماالمساسؾقة-اظشقخمذرؼػم  .833

ماظشقخمزاؼدم-بدر  .834

حمؿدمامحدم -1

 دقؾؿان

م

مسؾدماظلؿقعمأمحدمحمؿدماظلقد

835.  
اظشقخمم-سؿرومبـماظعاص

مزاؼد

مسؾدماخلاظؼمسؾدماظلالممدعدمأمحدماظلقدمصالحماظدؼـ

836.  
أرضمم-غقرمادلالحل

ماجلؿعقات

محمؿدماظلقدمأبقمػاذؿمأمحدماظصادقمحمؿد

مأمحدمحمؿدمحمؿدمسؾلمسؾدماخلاظؼمغػقشةم2كمم-اظرمحـ  .837

838.  
م–بمظسؾكمبـمابكمرا

مسراذقةمعصر

مسؾدماحلؿقدمإبراػقؿمأمحد-1ممحديمسؾدماظداؼؿمسطقة

839.  
احملطةم-حمؿدماعنيم

ماجلدؼدة

مؾداهللامحدمحمؿدمس

 سؾكاظلقدمدقدمامحدم -1

مػاغكمداملمحمؿد-2

معصطػكمحمؿدمسؾدماجلقاد-1مأمحدمحمؿدماظلالويم2اظؽؾققم2كم-اظرمحـم  .841
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841.  
-مجمؿعمابقمسطقة

ماالمساسؾقة

مؼقدػمحمؿدمسؼقؾ-1مسالءمرعضانمسؾدماهلل

معؾاركمعـصقرمدؾقؿانماالمساسقؾقة-اظـصرماجلدؼدم  .842

أغسمغدػكمزطلمسؾدم-1

ماحلؿقد

م

843.  
–اخلؾػاءماظراذدؼـم

ماظؼصاصنيماظعقاؼضة

مابراػقؿمدؾقؿانمسؾدمادلعؾقدمخاظدماظلقدمسؾدماهلادى-

مأمحدمسؾدماظػؿاحمحمؿدمسؾلمحمؿدمذقاتفماظؿؾم–اظػؿحماظظاػرؼةم  .844

ماظلقدمحمؿدماظلقدمسؾدماظؾطقػمحمؿدماظلقدمسػقػلماظظاػرؼةم-اظـصرماألػؾلم  .845

مسؾدماهللمسؾكمامحدمزطرؼامحمؿقدمأمحدمتؾمأبقمحاعدم–اظػؿحم  .846

محمؿقدماظلقدمحمؿدمدؾقؿانمأمحدمعفديمتؾماظؾؾد–احلؿادهم  .847

848.  
-سؿرمبـماخلطابم

ماالمساسؾقة

مأمحدمحمؿدمحمؿقد1محمؿدمحمؿدمسطقةماظزؼين

849.  
اظغرابقةمم-اظـصرماجلدؼد

ماظؿؾماظؽؾري

مسزتمحلـمعقدكمسؾلمسؾدماظغينمإبراػقؿ

851.  

ماالمساسقؾقة

محمؿدمحلنيمسؾدماظرمحـمسؾدماظـاصرماظلقدمحمؿدماظصعاؼدة-ابقبؽرماظصدؼؼم

ماظؿؾماظؽؾريم-بردودة  .851

 أمحدمسؾدماظرمحـمحمؿد

م

صالحمسؾدمادلطؾبمسؾدم

مادلطؾب

852.  
اظؿؾمم-طػرماظشقخمسطقة

ماظؽؾري

ماظلقدمسؾدماظعالمابراػقؿمحمؿدمرذادمسؾدماظداؼؿ

محمؿدممجالمسؾدماظػؿاحماظؼصاصني-محادةمم-اظـقر  .853

 أمحدمبرطاتماظلقد -1

محلـمعصطػكمذقاتف -2

854.  
م-اظشفقدمجابرمابقمحؾقػة

ماظؿؾماظؽؾري

 عصطػكمرذادمرذدى

م

محمؿدمسؾدماحلؽقؿمسؾدماظػؿاح

محلـمدعدمحمؿقدمسزتمرؾؾةمحمؿدم-أبقمدعػان-اظؿقحقدم  .855
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ماظؾعاظقهماظؿؾماظؽؾري

856.  
م-علفدماظطؾؿؾات

ماظقابقراتماظؼصاصني

أمحدمسؾدماحلؽقؿمسؾدم

ماظػؿاح

محمؿدمأمحدمنؿ

857.  

م

اجلعارةمم-اهلدىمواإلميان

ماظؼصاصني

عصطػكمإمساسقؾمحمؿدم

مخؾقؾ

ماظلقدمإبراػقؿماظلقد

858.  
سزبةم-اظشفقدمرعضانم

محلنيمسقادةماظؼصاصني

مصالحمأمحدمسؾدماظلالممغاصرماظلقدمحمؿدمحلـ

859.  

م

م-أممحؾقب-اظـقرم

ماظؼصاصني

دعدمسؾدمادلطلمحمؿدم

مدعقد

مأمحدمحمؿدمطؿال

861.  
ضراجةمم-اظشفقدمدؾقؿان

ماظشروقماظؼصاصني

حمؿدمسؾدمحمؿقدمأمحدم

ماهلل

محمؿدمسؾلمحمؿدمسؾل

861.  
ادلغاربةمأمم-غقرماإلدالمم

مسزامماظؼصاصني

مبفاءماظلقدمسؾدماخلاظؼ

 سالءمصؿقلمحمؿدمسؾدماظغػار

م

862.  
باظلقؼداتمم-اظشفداء

ماحملؿلةماظؼصاصني

مسؿرومحمؿدمددقضلماظلقدمأمحدمسؾل

ماظلقدمأمحدمسؾلمحمؿدمأمحدمصابرماظقاديماألخضر-جـقػرم  .863

864.  

م

ممحدمدعقدمحمؿقدمسؾلمحمؿقدمسؾلمصاؼدم-اظضؾعقة–أبقمسرصقةم

865.  
أبقمم-أبقمسقادمم-اإلدراء

مدقؼرممصاؼد

مإبراػقؿمحلـمأمحد

م

محمؿدمذرؼػمسؾدماحلل

866.  

ماإلمساسقؾقة

محمؿدمسؾدماهللمداملمإمساسقؾماظلقدماظلقدماحملطةمصاؼد-سنيمشصنيم

مصابرمسؾلمأمحدمصاؼدم-سؾدمادلـعؿمرؼاض  .867

 حمؿدماظـؾقيحمؿدممحديم

م

محمؿدمسقلكمحمؿدمحمؿقدمأمحدماظلقدمصاؼدم-رحيةمصـارة  .868
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869.  
أبقمجازؼةمأبقمم-غقرماإلدالم

مصري

محمؿدموحقدمجماػدمسادلمحمؿدمراذد

871.  
أبقمم-غقرماإلدالممذعقب

مصري

محلنيماظلقدماحللقينمخمؿارمسؾدماظعزؼزمسؾققة

ماظرحقؿمسؾدماظػؿاحتاعرمسؾدممظطػلمسقدمسؾدماظػؿاحمأبقمصريم-اظعـؿؾؾلمواحد  .871

872.  
أبقمم-ادللؿؼؾؾ-اظؿقصقؼ

مصري

محمؿدمصؼرمحمؿدمحمؿدمسادلمسؾدماظغػار

مأمحدمػاغلمسؾدماظعظقؿمشرب-اظؿؼقىمماظؼـطرة  .873

 أمحدمحمؿدمإبراػقؿ -1

سؾدماحلؿقدمإمساسقؾمسؾدم -2

ماحلؿقد

874.  

ماإلمساسقؾقة

مسؾلمحلـمأبقمػاذؿماالمساسؾقة-احلؼم

 حمؿدمدعدمسؾدماظداؼؿ -1

ماهللأمحدمصؤادمسؾدم -2

محمؿدمحمؿدمسؾدماظلؿارماالمساسؾقة-اظشقخمزاؼدم  .875

 حمؿدمآؼةماهللمإمساسقؾ -1

محمؿدمسؾدماحلؽقؿمسؾل -2

876.  
م-اظؾاظعقةم-اظشفقدمدعد

ماظؿؾماظؽؾري

مدؾقؿانمحمؿدمحمؿقدمعصطػكمصؿقلمرف

877.  
تؾماظؾؾدم-غقرماظرمحـم

ماالمساسقؾقة

محمؿدماظلقدمحمؿدمحمؿدماظلقدمحمؿقد

878.  

ماإلمساسقؾقة

ادلـؾثمم-اظصدؼؼأبقمبؽرم

ماإلمساسؾقة

مأمحدمدعدمحمؿقد

 أمحدمحلاغقنيمرعضان -1

محمؿقدماظلقدمحلـقني -2

879.  
أبقمرزؼؼمم-اظرمحـ

ماإلمساسؾقة

مأمحدمحمؿدمحمؿدماظلقد

مذرؼػمجقدةمحمؿدماظلقد-1

مسؾلمأبقماظػؿقحمسؾدماظعزؼز-2

مأمحدمدعدمحمؿقدمضـطرةمشربم-اظرؼاح  .881

 أمحدمحمؿدمإبراػقؿمحمؿدم-1

إمساسقؾمسؾدممسؾدماحلؿقد-2

ماحلؿقد
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محمؿقدممسريمؼقدػمسؾدماظؼادرمحمؿقدممجالمسؾلمسؾلمباللمبـمرباحماالمساسقؾقة  .881

مأمحدمحلـكمإبراػقؿمحمؿدمعصطػكمحمؿقدماظؿؾماظصغريم–اظرمحـمماالمساسقؾقة  .882

م

م


