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م1998 رياني 04 ـل فاوملا

 

:ةسائرلا

:نيديسلا ةدعاسمب ،انس ءاضعألا ربكأ ،دامآ ىفطصم ديسلا

يوضام ةديمحا-

شادوب رصان-

.)انس ءاضعألا رغصأ امهو(

.احابص نيثالثلا ةقيقدلاو رشع ةيداحلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفا

:ىلوألا ةيعيرشتلا ةرتفلا حاتتفا ميسارم

ميركلا نآرقلا ةحتاف ةوالت-

.ينطولا ديشنلا فزع-

،شادوب رصانو يوضام ةديمحا ناديسلا يعمو ،انس ءاضعألا ربكأ دامآ ىفطصم ديسلا انأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.انس ءاضعألا رغصأ امهو

ربكأ يتفصب اذهو ،ةمألا سلجمل ةيحاتتفالا ةسلجلا ةسائر ىلوتأ نأ يندعسي ،روتسدلا نم 113 ةداملل اقبط
.يوضام ةديمحا يليمز ىلإ ةملكلا ليحأو ،انس ءاضعألا

.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ةادانم يف نآلا عرشنو سيئرلا ديسلل اركش :يوضام ةديمحا ديسلا

ياب دمحأ ريشب - 1

دمحأ جاحلا هللا دبع ـ 2

رهاطلا يلع ـ 3

وصروقلا دمحم ـ 4



يزيقلا يلع ـ 5

دامآ ىفطصم ـ 6

فيرشوأ دوليملا ـ 7

يسينوأ روهز ـ 8

يبرعلا تيآ نارقم ـ 9

يودب رصان ـ 10

يعدارب يندم ـ 11

يحرارب قحلا دبع ـ 12

يمهارب فسوي ـ 13

يناكرب ديزوب ـ 14

حياسب مالعوب ـ 15

ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ـ 16

يريشب ىفطصم ـ 17

راكب رضخل ـ 18

جاحلب نيدلا لامج ـ 19

لولج جاحلا نب نمحرلا دبع ـ 20

يدهملب ىفطصم ـ 21

ينادرز بوهيملب ميرم ـ 22

روتيب نب دمحأ ـ 23

سليبح نب ةديعس ـ 24

ريصح نب مساقلب ـ 25

يليعامسا نب دمحم ـ 26

يراص نب دارم ـ 27

رماع نب ةسينأ ـ 28

ةيلاع نب دمحم ـ 29

ميركلا دبع نب ميركلا دبع ـ 30

فيرشلا يلع نب نيدلا رون ـ 31

دوعسم نب نامثع ـ 32



ملعم نب نيسح ـ 33

يجان نب دمحم ـ 34

ةجيعن نب لولج ـ 35

رعاو نب ميلس ـ 36

رعشلاوب مالسلا دبع ـ 37

ردينبوب حلاص ـ 38

شادوب رصان ـ 39

يرداوق رازوب دمحم ـ40

بوغزوب رهاطلا دمحم ـ 41

ةنيوزوب هللا دبع ـ 42

ةيحاسوب يسنوتلا ـ 43

يدالخ قانشوب دمحم يديس ـ 44

فوتنشوب يسونس ـ45

ريكشوب دمحم ـ 46

يخيشوب تينهمأ ـ 47

ةقيوطوب ةميلح نب ـ 48

ةبيطوب دمحم ـ 49

ةباغوب رامع ـ 50

سونرقوب ركبوب ـ 51

شابعكوب فيطللا دبع ـ 52

ةزعموب ريشب ـ 53

هيب ديعس ـ 54

يناجتلا كلاملا دبع ـ 55

ميمت ديمح ـ 56

رابج ديجملا دبع ـ 57

طيربج دمحم ـ 58

نومرج دمحم ـ 59

لافج نيسح ـ 60

يدوج نيسح ـ 61



لديج نيدلا نب ـ 62

يجاح نامثع ـ 63

يشيشح نيدباعلا نيز ـ 64

يصفح ةيرون ـ 65

يمامح مساقلب ـ 66

ودادمح راتخم ـ 67

شادمح رداقلا دبع ـ 68

ينادمح ليعامسا ـ 69

ينح ريكب ـ70

ةخاخ دمحم ـ 71

ةفيلخ رداقلا دبع ـ 72

رضيوخ رهاطلا ـ 73

شويرد ىفطصم ـ 74

نادند نمحرلا دبع ـ75

يقاود بيبح ـ 76

يعيبر ديشر ـ 77

يبيكر هللا دبع ـ 78

يواز يلاليجلا ـ 79

يريبز رهاطلا ـ 80

.ةمئاقلا ةيقب مامتإل شادوب يليمز ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو

.ةمئاقلا ةءارق لصاوأس نذإ ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :شادوب رصان ديسلا

يرارز نيدلا زع ـ 81

نامرز ميلس ـ 82

قاورز دمحأ ـ 83

يبيرز ريذن ـ 84

يطالز ةعمجوب ـ 85

يواوزرامع ـ 86

وزوز ديمحلا دبع ـ 87

يديعس رودق ـ 88



رموس رداقلا دبع ـ 89

يتش ةجوز ةزيو دمحم يس ـ 90

يلداش ايسآ ـ 91

طيرش نيمل ـ 92

خيش دمحأ ـ 93

خيش ناميلس ـ 94

ركيش روصنم ديعسلا ـ 95

يقيدص دمحأ ـ 96

حليوص ةعمجوب ـ 97

نيجاط دمحم ـ 98

بلاط هللا دبع ـ 99

بلاط فيرشلا دمحم - 100

ريهاط دمحم ـ 101

وقابرط دمحأ ـ 102

راطرط دمحأ ـ 103

ليوط ريشب ـ 104

دابع يبرعلا ـ 105

سابع فيرشلا دمحم ـ 106

ميحرلا دبع لامك ـ 107

ديبع ديشر ـ 108

ديبع ديجملا دبع ـ 109

ديبع ىفطصم ـ 110

يزع تباث نب ـ 111

يوالسع ىليلـ 112

يويلع دمحم ـ 113

يرمع مالعوب ـ 114

روميمع نيدلا يحم ـ 115

يدباوع رامع ـ 116

راخف ميهاربإ ـ 117



رينم وعدملا يطاق ريهز ـ 118

دياق حلاص ـ 119

ليلق رهاطلا ـ 120

يريمق دمحم ـ 121

ربينق يلاليجلا ـ 122

يفينق نيدلا حالص ـ 123

راوق رينم ـ 124

ةيمساوق روصنم ـ 125

يروق زيزعلا دبع ـ 126

يراهزل ديزوب ـ 127

يبارعل هللا دبع ـ 128

ةريوعل ظيفحلا دبع ـ 129

يزوزام رداقلا دبع ـ 130

حابصم يلاليج ـ 131

ينارم دمحأ ـ 132

نايرم رمع ـ 133

شاعزم نيمل دمحم ـ 134

شيغزم يديزوب ـ 135

يوضام ةديمحا ـ 136

ةلطاطم دمحأ ـ 137

ةيفياعم ديعس ـ 138

فورعم دمحم ـ 139

ةشماكم يتوغ ـ 140

يدهم رامع ـ 141

لماوه ليبن ـ 142

ثراو ةرقوب ـ 143

يحاي لامك دمحم ـ 144

،يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس



سلجم ءاضعأ ةيوضع تابثإ ةنجل ليكشت ةيلمع ىلإ لاقتنالا مكيلع حرتقأ ،روتسدلا نم 104ةداملل اقبط ،نآلاو
مت دق ةمئاق كانه نأ ودبي هنإف ،ةيوضعلا تابثإ ةنجل يأ ةنجللا هذه ليكشتب ةصاخلا تارواشملا ىلع ءانبو ،ةمألا
.ةنجللا هذه ءاضعأ ءامسأ ميدقت يوضام ةديمحا يليمز نم بلطأو ،اهيلع قافتالا

،اركش :يوضام ةديمحا ديسلا

تاديسلاو ةداسلا

رداقلا دبع ةفيلخ ـ 1

نامثع دوعسم نب ـ 2

دوليم فيرشوأ ـ 3

ةميلح نب ةقيوطوب ـ 4

بيبح يقاود ـ 5

مالسلا دبع رعشلا وب ـ 6

هللا دبع بلاط ـ 7

ميلس رعاو نب ـ 8

راتخم ودادمح ـ 9

دمحم ريهاط ـ 10

دمحأ خيش ـ 11

ايسآ يلداش ـ 12

ملعم نب نيسح ـ 13

ديجملا دبع رابج ـ 14

وصروقلا دمحم ـ 15

حليوص ةعمجوب ـ 16

فيرشلا دمحم بلاط ـ 17

سابع فيرشلا دمحم ـ 18

يوالسع ىليل ـ 19

دمحم يريمق ـ 20

مالعوب يرمع - 21

.اركش ...ديلا عفرب ،ةقفاوملل ةمئاقلا هذه مكيلع ضرعأ ،نذإ

هذه ءاضعأ ـ اعيمج مكمساب ـ ءىنهأ اذهلو ،قفاوم لكلاو اهيدايأ تعفر دق ةيبلغألا نإ لوقلا ىلإ يعاد ال هنأ دقتعأ
نيوكت ةرشابمل تاعامتجالا ةعاقب قاحتلالا ةنجللا هذه ءاضعأ نم بلطأو ،مهتمهم يف قيفوتلا مهل ىنمتأو ةنجللا
راهنلا فصتنم يف كلذو ،1998 رياني 05 نينثإلا ادغ ةينلع ةسلج يف انيلإ مدقيس يذلا ريرقتلا دادعإو ،ةنجللا بتكم



.هللا ءاش نإ

.ةعوفرم ةسلجلاو ةعاقلا هذه يف نيرضاحلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا

.الاوز نيثالثلا ةقيقدلاو رشع ةيناثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


