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 َاجخ تذروش انتذًُم اضًاء صانخ هادٌ عثذ انذًسج ) تذًُم ( 1

 َاجخ تذروش انتذًُم ايال عثذ انطجاد كرَى ظاهر ) تذًُم ( 2

 َاجخ تذروش انتذًُم تثارك تطُى تهُثص ) تذًُم ( 3

 َاجخ تذروش انتذًُم دىراء َىضف كرَى ) تذًُم ( 4

 َاجخ تذروش انتذًُم دطٍُ عذَاٌ ردُى عثذ عهٍ ) تذًُم ( 5

 َاجخ تذروش انتذًُم دطٍُ َاظى عًراٌ ) تذًُم ( 6

 َاجخ تذروش انتذًُم زهرج عثذ انخانق عثاش ) تذًُم ( 7

 ُمَاجخ تقرار تذرش انتذً ضًُح جثار رشى كسار ) تذًُم ( 8

 َاجخ تذروش انتذًُم عهٍ جًُم دًُذٌ كاظى ) تذًُم ( 9

 َاجخ تذروش انتذًُم عهٍ جىاد كاظى اتى انهُم ) تذًُم ( 11

 َاجخ تذروش انتذًُم عال يذًذ هاشى ) تذًُم ( 11
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 َاجخ تذروش انتذًُم ونُذ خانذ خهُف ) تذًُم (  12

 تذًُمَاجخ تقرار تذرش ان داود يذًذ ضهًاٌ ) تذًُم ( 13

 َاجخ تذروش انتذًُم خطاب ادًذ ضهًاٌ ) تذًُم ( 14

 َاجخ تذروش انتذًُم دطٍ عُطً دطٍ ) يذًم ( 15

 


