
 مجارملا تبث
 ع3

 .(ه 1784 قالوب ) ريعلا باتكب ىمسملا نودلخ نبا خيرات

 7 .(قالوب) نودلخ نبا ةمدقم
 . (ه 1:8" ) ةيلهألا ةعبطملا ( لماكلا ) ريثألا نبا خيرات

 (86:. هع هم. وربع ر رابسج ةعبط ( ىخمراتلا مسقلا ) ىريونلل برألا ةيان
 لع 8و؛. 815غ. 6عمممهله 1919)

 . عه 1889 ةيرصملا بتكلا راد ةعبط ) ىدنشقلقلل ىشعألا حبص

 . (ه 1799 قالوب ) ناكلخ نبال نايعألا تايفو

 . (ه ١799 قالوب ) ىتكلا ركاش نبإل تايفولا تاوف

 (ه 107 ةرهاقلا ) ىرقملل بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن
 . ( 1984 ةرهاقلا ) ىرقملل ضايع ىضاقلا رابخأ ىف ضايرلا راهزأ
 « ساف ةنيدم خيراتو برغملا كولم رابخأ ىف ساطرقلا ضورب برطملا سينألا

 1 (18141* ةلاسبأ ) جرين روت لراك ةيانعب روشنملا ىسافلا عرز ىنأ نبال

 . (سنوت عبط ) ةيشكارملا رابخألا ركذ ىف ةيشوملا لاحلا
 عققا» رئازخلا عبط ) ةينيرملا ةلودلا خيرات ىف ةينسلا ةريخذلا

 . (ه 1889 ةرهاقلا ) ىشكارملا دحاولا دبعل برغملا رابخأ صيخلت ىف بجعملا
 .(9865١1و 19404 ةئس ةرهاقلا ) بيطخلا نبإل ةطانرغ رابخأ ىف ةطاحإلا
 . ( 1١905 توربب عبط ) بيطخلا نبال مالعألا لامعأ
 . (ه 11" ) بيطخلا نبال ةيرصنلا ةلودلا خيرات ىف ةيردبلا ةمحللا

 فيض قوش روتكدلا ةيانعب روشنملا سلدنألا ديعس نبال برغملا ىلح ىف برغملا
 . ( 1948 ةرهاقلا )

 . (ه ١788 ةرهاقلا ) ناقاخ نب حتفلل نايقعلا دئالق

 . ( ةرهاقلا ةعماج ةعبط ) ىييرتنشلا ماسب نبال ةريزحلا لهأ نساحم ىف ةريخذلا
 نبال (ثلاثلا مسقلا ) برغملاو سلدنألا كولم رابخأ راصتخا ىف برغملا نايبلا
 - (1954-٠195١ناوطتب نسحلا ىالوم دهعم ةيانعب روشنملا ) ىشكارملا ىراذع
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 « 1908 ةنس رئازحلاب عوبطملا « بلطي امزعأ :باتكوأ ترموت نب دمحم باتك
 . رهس دلوج سانجإ قرشتسملا ةمالعلل ةيسنرف ةمدقم عم
 .ه 19408 ةنس رئازحلاب عوبطملا ( ترموت نبا ) ىدهملا مامإلا أطوم باتك
 ىنكملا ىجاهصلا ركب ىنأل نيدحوملا ةلود ءادتباو ترموت نبا ىدهملا رابخأ

 . (1518 سيراب ) لاسنفورب ىثيل ذاتسألا ةيانعب روشنمو « قذيبلاب
 .(ه 1189 سنوت ) ىشكرزلل ةيصفحلاو ةيدحوملا نيتلودلا خيرات
 . 154١( طابرلا ) لاسنقورب ىببل ذاتسألا ةيانعب روشنملا ةيدحوم لئاسر عومجم
 . (ه 17:5 ةرهاقلا ) ىوالسلل ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسإلا

 . ( سنوت عبط ) رانيد نبال سنوتو ةيقيرفإ رابخأ ىف سنؤملا
 ىنأل كلاملاو كلاسملا باتك نم قتشملا « برغملاو ةيقيرفإ دالب ركذ ىف برغملا

 . ( نالس ىد ةعبط ) ىركبلا ديبع
 قاتشملا ةهزن باتك نم قتشملا سلدنألاو رصمو نادوسلا ضرأو برغملا فصو

 . ( ىزود ةعبط ) ىسيردإلل

 ةيانعب روشنملا ىريمحلا معنملا دبع نبإل ( سلدنألا ةريزج ةفص ) راطعملا ضورلا
 . ( 1980 ةرهاقلا ) لاسنقورب قيل ذاتسألا
 ةعماج ) لولغز دعس روتكدلا ةيانعب روشنملا راصمألا بئاجع ىن راصبتسالا

 . ( 1988 ةيردنكسإلا

 ةيمسرلا ةعبطملا ةيانعب ةعوبطملا ( دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ) ىناتجتلا ةلحر
 . 1948/8 سنوتب

 . ( 1488 ةرهاقلا )راصن نيسح روتكدلا ةيانعب ةروشنملا ريبج نبا ةلحر
 . (ه 1781/ ةرهاقلا) نيتلودلا خيرات ف نيتضورلا

 لايشلا نيدللا لامح روتكدلا ةيانعب روشنملا بويأ ىنب رابخأ ىف بوركلا جرفم
 . ( 1981" ةرهاقلا )

 نوراه مالسلا دبع ذاتسألا ةيانعب ةروشنملا تلصلا ىنأ نبإل ةيرصملا ةلاسرلا
 19681١(. ةرهاقلا )

 ( 1564 ةرهاقلا ) ىسنلبلا ةيحد نبل برغملا لهأ راعشأ نم برطملا
 دهعملا عبط ) لاسنقورب ذاتسألا ةيانعب ةروشنملا ةيسملا ىف نودبع نبا ةلاسر

 ٠ ( ةرهاقلاب ىسخرفلا
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 .(ها101 ةرهاقلا) ىبطرقلا مزح نبال لحنلاو ءاوهألاو للملا قى لّصفلا
 ..( لصفلا » باتك شماه ىلع روشنملا « ىناتسربشلل لحنلاو للملا

  (ه 9.*١ ةرهاقلا ) ىلازغلا دماح ىنأل لالضلا نم ذقنملا
 188١(. ىزود ةعبط ) رابألا نبال ءاريسلا ةلحلا باتك

 . ( 1588 ةرهاقلا عبط ) لاوكشب نبال ةلصلا باتك
 ةيسلدنألا ةبتكملا نمضو « 1١1955( ةرهاقلا عبط )رابألا نبال ةلككتلا باتك
 . (ا4م5 ديردم)

 . (ةيسادنألا ةبتكملا نمض )رابألا نبال قدصلا ىلع ىأ ىضاقلا باعضأ ىف مجعلا
 . ( ةيسلدنألا ةبتكملا نمض ) ىبضلل سلدنألا لهأ لاجر خيرات ىف سمتلملا ةيغب
 . (1981/ رئازحلا ) لاسنورب ذاتسألا ةيانعب روشنملا ريبزلا نبال ةلصلا ةلص باتك
 . ( ه 1378 رئازحلا ) ىيرغلا سايعلا ىلأل ةياردلا ناونع
 (ه9١:"8ساف ) ةيفاعلا نأ نبال ساف ةنيدع < مالعألا نملح نميف سابتقالا ةوذج
 . عه 175 ةرهاقلا ) ىطفقلا نيدلا لاول ءامكحلا رابخأب ءالعلا رابخأ

 . ( 1488 ةيبرعلا ةحرتلا ) خايشأل نيدحوملاو نيطبارملا دهع ىق سلدنألا خيرات .
 195٠( ةرهاقلا) نانع هللا دبع دم ىطبارملا حتفلا ىبح اهمايق ذنم فئاوطلا لود
 . 04 ةرماقا ) نانع هللا دبع دمحمل نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةيان
 . (18951 ةرهاقلا ) نانع هللا دبع دمحم ةيقابلا ةيسلدنألا راث آلا
 . ( نماثلاو عباسلا نادلحما ) ديردع ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص

 ةطوطخملا رداصملا

 هاندقع ىذلا لصفلا ىف باتكلا اذه نم لوألامسقلا ةيادب ىف انلوانت نأ قبس
 انركذو اهم انعفتناو اهلعاندمتعا ىأ لأ ةطوطخما رداصملا هأ«رداصملا نعئايب»ناونعب

 . تبثلا اذهىف اهركذ راركتل ةجاح ىرنال اذلو . اهدوجو نكامأو « اهفاصوأ

 1. ©هلعممو : 2ءءملعمعأ3 ا 0 لع 105 ةلصم1قم/10ع5 ع»
 عومدقم (22:28023 1899) .

 مملروعمم فمتعم 0عمعمقل, 20. لاء طزلدل (1120110 1956) .
 الاقعادمو : كتوامرلو 0ءمعتقأ لع 65م3 .

 5ةملهزول : طنواورلو لع 155 هعربعو لع تهقاتلاو زر لع اعود
 علورعع : طتوامءلو لع اد5 ه؟علممك هلال عمق

 طيعممتعمم اانقتادستنسا (ظكمتمو 5382303 الما. اا/).
 تديمممتونع اهئامع لعف ظهذؤ لع تةقاللاع
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 لل. اهاانعمأع : !لواممعأق 0ءعمعتدا لع عومممت

 4. 2ع 105 80و : 1ءماعمو ةةنانأؤنعو لع اذ ؟ععمصوستوأم (![ ل 1893)

 اظل. ةاسممعأ : طلوامعلو لع اهو 11ه2ةنقطأو لع 85مم (813010 1896)

 طمصق 8هلوسعو : اواوم1200هرعو زن 0ءقعبهلاءم5و ةتؤطأوعم ٠ ظوممقماعو

(1898 813010) 

 ١[ ةلاقستتت : !اوامماو لع عومومو ز' لع 11 جوعاقم 6قمةقعاو

 (8ةمءعامصم 1900)

 4ع 23 ممدمعم زن ظنعمأعو : 8هوونعزو لوامملعم لع 15 2هستمقعاة»

 اذاةصتأق عم اذ5 ا!ذاوو 8دلعوبعع (طوهلصو 1888)

 مير الثالعو : [هو معربعو لع ؟ةتاقك (112ل14 1926)

 0. هدلعمعتو رب 31. ةاقعفم : 115ءعاعمعو لع عدا انل5 8 1ءا>ءلم5و ةءقطعو

1916 812010) 

 ةط. اطدتو : الولعملق ةنوطع (ا/ةلاعمعأد 1901)

 ل١٠0 0ةومدع ؟عصتمم : طاتوامعتو لع (اس د ا/اندانا 3 (2ةمدعم2و 1903)

 قع طساعأ ةلتعممسلد : طاوامرتو 2كهاتاتعم لعا !سهمععتم قاصمطقلع (1ءاسقت

(1957 

 قآل. اقتعدصسلد : 185 0:ةهلعو 8دأهلاة5 لع 15 ؟ءعمهوانأ5أ2 (8120:10 1956)

 ل. 000221642 : اهق همونأوأقؤ لع طعممسلم !!! عم فةهلهلانءعأو

(1946 8/1230:14) 

 15. لع 135 ©ةعأهدم : 5بتلاو قلصمطقلع زن اناللصمو ةقمك لع زان

 الاانكانا 233 (8120:10 1951)

 آه 0:لعم لع تولد 203 (تأنلد0 هعوا 1959)

 ةذل- ةصلهلانو : 2عاباوأد لع ا35 عوءانعاقك لع عواسلأم5 ةعقطعو لع 14
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 لل. ةسقعأ : 5امرأ5 لعأ ةاسدناسومأ لأ 51ءكاذذ (عزععممع 1867)

 18. 02م2 : اوامأنع لعو لأمانذانلإ ل:عومدعمع (اعنلعم 1932)

 1[. »معرب : هعطغعرعطعو دبع !"طزومزمع ءا اناا ةلنتع لع 1عومتعمع

 معملتمسأ ١غ مهمزبعم ةعع (ا عالعم 188])

 4زاععل 8عءا : اعد 8عممس 0طقمتم (6ةعأؤ 1903)

 4 1انا16 : عع اذاوس ذص ةامتوعم نضل ةطعملاذمل (8ءعءاتنص 1885)

 ل١ 6هالدطعم : ةلهتعمادلتعم جبع !عممتستوو لع ماسمطولعم 8ءسبعونمو

 (2. لع, المعع. 0عءوعاا. 1887)

 1١ 0هالعاطعم : اع اتارع لع ةلمطقسمعل ذطص 1هنسعتأ (ةاععم 1903)ب آماعم-

 لن ءالمم

 دل. ةاشلاعم : 8ءئامقعع جدع 6ءوعطتءطأع لعد ا قعمالا طعم ةيقطعع


