
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه 1443 ماعل فا7تعالل ا5دامتعا مت .-لا دجاسملاب فشك

ةقطنملا دجسملا مقر  دجسملا مسا   م 

نا()'&ا ابأ 883 س.م  عماج   1 

ىوغزا 26 س.م  عماج   2 

ىوغزا 511 س.م  رونلا عماج   3 

ىوغزا 878 س.م  يسیبكلا جاجع لآ ةعیبر جاجع عماج   4 

ىوغزا 1082 س.م  عماج   5 

ةديد:&ا ةطلسا 60 س.م   6 نامزلا نمحرلادبع دمحم عماج 

ةديد:&ا ةطلسا 952 س.م   7 سوديQلا هللادبع ميNاربإ ليعامسإ عماج 

ميVسلا ما 340 س.م  ناديبعلا عماج   8 

ميVسلا ما 612 س.م  عماج   9 

ميVسلا ما 868 س.م  عماج   10 

ميVسلا ما 1220 س.م  ھطلسا عماج   11 

_^ع لالص مأ 347 س.م  يdاث لآ نمحرلا دبع نب نسح خيشلا عماج   12 

_^ع لالص مأ 486 س.م  يdاث لآ دمحأ نب g&اف خيشلا عماج   13 

_^ع لالص مأ 631 س.م  بhشلا ميNاربإ دمحأ عماج   14 

_^ع لالص مأ 1222 س.م  عماج   15 

دمحم لالص مأ 316 س.م  عماج   16 

دمحم لالص مأ 484 س.م  ةعيkر نب لالN عماج   17 

دمحم لالص مأ 1310 س.م  يراوmلا دمحم تVب ةزوم عماج   18 

دمحم لالص مأ 1333 س.م  عماج   19 

ةي()بع مأ 264 س.م  عماج   20 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ه 1443 ماعل فا7تعالل ا5دامتعا مت .-لا دجاسملاب فشك

 

ةقطنملا دجسملا مقر  دجسملا مسا   م 

ةیریبع م 477 س.م أ عماج   21 

ابo& ما 24 س.م  ()o&ا عماج   22 

ابo& ما 1065 س.م  هللا دبع مpرم عماج   23 

ابo& ما 1303 س.م  يراصنالا ن)سح الم ديم'&ادبع  عماج   24 

tايع 605 س.م  عماج   25 

tايع 1234 س.م   26 يdاث لآ دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا عماج 

نارمع نب  53 س.م   27 يراوmلا راوط رصان ناطلس عماج 

نارمع نب 226 س.م  ورخف شyورد مساق ةشvاع عماج   28 

نارمع نب 233 س.م  عماج   29 

نارمع نب 238 س.م  ربا:&ا هللادبع رباج دمحم عماج   30 

نارمع نب 474 س.م   31   عماج 

رجاN {|ب  18 س.م   32   عماج 

رجاN {|ب 96 س.م   33   عماج 

رجاN {|ب 857 س.م  ةيميت نبا عماج   34 

ةردس وب 685 س.م   35 ةيطعلا هللادبع نب دلاخ عماج 

فولظ وب 418 س.م  حادحدلا وبأ عماج   36 

ةردس وب 17 س.م  نالبع عماج   37 

ةردس وب  875 س.م   38 يdاث لآ دمح نب دQف خيشلا عماج 

ةردس وب 1090 س.م  عماج   39 

ةلخنوب  933 س.م  ةيطعلا ���hع دمحم مpرم عماج   40 



 
 

 

 

 

 

 ه 1443 ماعل فا7تعالل ا5دامتعا مت .-لا دجاسملاب فشك
 

ةقطنملا دجسملا مقر  دجسملا مسا   م 

ةمامثلا 1121 س.م   41 خمصالا نسح ميNاربإ عماج 

ةمامثلا 1190 س.م   42 يدامعلا فpرش دمحم ليعامسإ عماج 

ديمثلا 647 س.م  ي�(�لا ي�رت ب:�م ي�رت عماج   43 

ةميجن ناpرج 949 س.م  مناغلا مناغ نسح عماج   44 

ةعيلج 1225 س.م  _�انملا ���hع نمحرلادبع عماج   45 

ةيليم:&ا 400 س.م   46 ةيمأ نب ناوفص عماج 

ةيخرملا مزح 939 س.م   47 يdاث لآ مساج دQف تVب ةزوم ةخيشلا عماج 

ةيخرملا مزح 1164 س.م  يداN وبأ عماج   48 

ةيخرملا مزح 1240 س.م  دنسملا رصان نب دمح عماج   49 

تايطpرo&ا 3 س.م  عماج   50 

تايطpرo&ا 55 س.م  يراوmلا لماز سhمخ نب دمحأ عماج   51 

تايطpرo&ا   137 س.م  {�عكلا دشار رصان عماج   52 

تايطpرo&ا 1019 س.م  {�يعنلا يدابلا دمحم رصان عماج   53 

تايطpرo&ا 1043 س.م  {�عكلا باطح رصان تVب ة'&اص عماج   54 

ةديد:&ا تافيلo&ا 994 س.م   55  عماج 

روo&ا 449 س.م  نافع نب نامثع عماج   56 

روo&ا 999 س.م  ش'� تVب بpVز عماج   57 

روo&ا 1015 س.م   58 يدنQملا ميNاربإ دعس ميNاربإ عماج 

روo&ا 1021 س.م  يدنQملا ير'�ا هللا دبع زpزعلا دبع ايN عماج   59 

روo&ا   1154 س.م  عماج   60 



 
 
 
 

 

 

 

 ه 1443 ماعل فا7تعالل ا5دامتعا مت .-لا دجاسملاب فشك
 

ةقطنملا دجسملا مقر  دجسملا مسا   م 

ةسoh&ا 11 س.م   61 يdاث لآ مساج نب دQف نب دوعس خيشلا عماج 

ةسoh&ا 589 س.م   62 عماج 

ليحد 975 س.م  _�انملا ���hع _^ع ���hع عماج   63 

ليحد 985 س.م  يراوmلا ماQ:&ا با�� ماQج لضاف عماج   64 

ليحد 1166 س.م  ()kزلا نب هللا دبع عماج   65 

ناخد 968 س.م   66 ناخد عماج 

ةنفدلا 1266 س.م   67 ةدابعلا راد عماج 

ة()خذلا 10 س.م  ة()خذلا عماج   68 

ة()خذلا 1210 س.م  يدنQملا نس'&ا ةعمج نب نسح نب _^ع عماج   69 

ميدقا ةضور 567 س.م   70 دQف نب مساج نب دمحأ عماج 

ميدقا ةضور 1270 س.م  عماج   71 

ةمام'&ا ةضور    70 س.م  عماج   72 

ةمام'&ا ةضور 646 س.م  يdاث لآ دمح نب رصان نب دQف خيشلا عماج   73 

ديد:&ا ناpرلا 25 س.م   74  عماج 

ديد:&ا ناpرلا 113 س.م   75 ناميإلا عماج 

ديد:&ا ناpرلا 678 س.م   76  عماج 

ديد:&ا ناpرلا 920 س.م  ناkرلا دلاخ رصان عماج   77 

ديد:&ا ناpرلا 954 س.م   78 يdاث لآ مساج زpزعلادبع نب دمحم خيشلا  عماج 

قيتعلا ناpرلا 795 س.م  ةملس ي¡أ نب ()Nز عماج   79 

قيتعلا ناpرلا   1224 س.م   80 يdاث لآ دمح نب رصان نب دلاخ خيشلا عماج 



 
 
 
 

 

 

 

 ه 1443 ماعل فا7تعالل ا5دامتعا مت .-لا دجاسملاب فشك
 

ةقطنملا دجسملا مقر  دجسملا مسا   م 

دسلا 178 س.م   81  عماج 

دسلا 180 س.م   82 عماج 

دسلا 900 س.م  عdاملا زpزعلادبع دمحم عماج   83 

ةمسhمس 1202 س.م  دمحم تVب مpرم عماج   84 

نادوسلا 676 س.م  يدpوسلا دمحم نب دمحأ عماج   85 

نادوسلا 943 س.م   86 _£ي¢سلا ي�رت نب هللا دبع عماج 

نادوسلا 1301 س.م   87  عماج 

ةينا'¤لا 36 س.م  ةينا'¤لا عماج   88 

ةينا'¤لا 1155 س.م  يdاوQشلا نافيش'&ا رصان نب رفسم عماج   89 

لامشلا 426 س.م   90 كلام مامإلا عماج 

ةماo¦لا 1102 س.م  يdاث لآ مساج _^ع دمحأ نب ي�رت خيشلا عماج   91 

بعلا 1188 س.م  يdاث لآ دQف نب مساج نب دمحأ خيشلا عماج   92 

بعلا 1237 س.م  {�يعنلا _§اف:&ا رصان ديعس عماج   93 

ةpزpزعلا ا 534 س.م   94  عماج 

ةpزpزعلا 611 س.م   95 يراصنالا _^ع نب ميحرلا دبع نب دمحم عماج 

ةpزpزعلا 767 س.م   96  عماج 

ةpزpزعلا 1000 س.م  يدpوسلا _^ع نب ناطلس تVب ةصح عماج   97 

ةpزpزعلا 1230 س.م   98 عdاملا نمحرلا دبع نب فيطللا دبع عماج 

ةpروطعلا 382 س.م  ةمادق نب ناوفص عماج   99 

̈ة)نع 777 س.م   100 ()مع نب بعصم عماج 



 

 

 
 

 

 

 ه 1443 ماعل فا7تعالل ا5دامتعا مت .-لا دجاسملاب فشك

 
ةقطنملا دجسملا مقر  دجسملا مسا   م 

̈ة)نع 862 س.م   101 يدpوسلا رصان نب ناطلس تVب ة()نم عماج 

̈ة)نع 939 س.م   102 عماج 

دلاخ ن)ع 846 س.م  بhسملا نب ديعس عماج   103 

دلاخ ن)ع 950 س.م   104 يdاث لآ دمحأ نب دلاخ نب دمح خيشلا عماج 

دلاخ ن)ع 1177 س.م  يمالسإلا زكرملا عماج   105 

دلاخ ن)ع 1200 س.م   106 يdاث لآ (ªج نب _^ع نب (ªج خيشلا عماج 

دلاخ ن)ع 1278 س.م   107  عماج 

نانس ن)ع 974 س.م  _»pرملا سhمخ ةعمج نب دشار نب دمحأ عماج   108 

ديد:&ا مناغلا 352 س.م  يروثلا نايفس عماج   109 

ةفارغلا 256 س.م   110 يdاث لآ دمحم نب ديع خيشلا عماج 

ةفارغلا 260 س.م  يdاث لآ يdاث دمحأ نب _^ع خيشلا عماج   111 

ةفارغلا 558 س.م   112  عماج 

ةفارغلا 733 س.م  كلام نب بعك عماج   113 

ةفارغلا 1161 س.م  يdاث لآ مساق نب لصيف خيشلا عماج   114 

ناpرلا ةفارغ 1117 س.م   115 يdاث لآ دلاخ تVب ةخيش ةخيشلا عماج 

ناpرلا ةفارغ 1183 س.م   116  عماج 

ةpرpوغلا 218 س.م  ةpرpوغلا عماج   117 

بيل� جpرف 804 س.م   118 ركب ي¡أ تVب ةشvاع ن)نمؤملا مأ عماج 

بhبعل 222 س.م  يdاث لآ (ªج نب مساج تVب ةضور ةخيشلا عماج   119 

بhبعل 1277 س.م   120  عماج 



 
 
 
 

 
 

 ه 1443 ماعل فا7تعالل ا5دامتعا مت .-لا دجاسملاب فشك

 

 

ةقطنملا دجسملا مقر  دجسملا مسا   م 
 121 عماج 1297س.م بhبعل

 122 عماج 576س.م ةطقللا

 123 عماج 679س.م ةطقللا

 124 يdاث لآ دوعس نب _^ع تVب ةزوم ةخيشلا عماج 221س.م ةيفيطقل

 125 عماج 1266س.م ةيفيطقل

 126 عdاملا دمح دمحم عماج 29س.م ليسوللا

 127 نايفس ي¡أ تVب ةلمر عماج 239س.م ج.خ.م

 p«_ 128رملا سhمخ ةعمج دشار نب دمحأ عماج 240س.م ج.خ.م

 129 ءارNزلا ةمطاف عماج 537س.م ج.خ.م

 130 باطo&ا نب رمع عماج 700س.م ج.خ.م

 131 كلام نب ةقارس عماج 243س.م ش.خ.م

 132 عماج 245س.م ش.خ.م

 133 دلpوخ تVب ةجيدخ عماج 828س.م ش.خ.م

 134 يدpوسلا ةفيلخ نب دمحم تVب ةشvاع عماج 1030س.م ةج()حم

 135 عماج 1156س.م ةج()حم

 136  عماج 95س.م خpرم

 137 يdاث لآ دمحألا ةفيلخ نب دمحأ خيشلا عماج 1223س.م خpرم

 138 عماج 116س.م ةليسملا

 139 ونا� دمحم فسوي نب دمحم عماج 548س.م ةليسملا

 140 يدامعلا {|غلادبع هللادبع ةشvاع عماج 28س.م راطملا



 
 
 
 
 

 

 

 ه 1443 ماعل فا7تعالل ا5دامتعا مت .-لا دجاسملاب فشك

 

ةقطنملا دجسملا مقر  دجسملا مسا   م 
راطملا  104 س.  141 رديح هللادبع نمحرلادبع هللادبع عماج م

راطملا 396 س.م   142   عماج 

راطملا 665 س.م   143   عماج 

راطملا 745 س.م   144  عماج 

ضارعملا 159 س.م   145  عماج 

ضارعملا 1001 س.م   146 يdاث لآ دمحألا دمحأ دلاخ تVب دونعلا ةخيشلا عماج 

ضارعملا 1257 س.م   147  عماج 

ةرومعملا 46 س.م  دعس لآ دجام دعس عماج   148 

ةرومعملا 78 س.م   149  عماج 

_§امشلا  رذيعم 770 س.م   150 ذاعم نب دعس عماج 

_§امشلا  رذيعم 844 س.م  ناقرفلا عماج   151 

_§امشلا  رذيعم 858 س.م  رمع نب هللادبع عماج   152 

ي¡ون:&ا رذيعم 315 س.م  عماج   153 

ي¡ون:&ا رذيعم 655 س.م   154  عماج 

ي¡ون:&ا رذيعم 662 س.م   155  عماج 

ي¡ون:&ا رذيعم 918 س.م   156  عماج 

ي¡ون:&ا رذيعم 919 س.م  نادقنلا دوعس عماج   157 

ي¡ون:&ا رذيعم 1098 س.م   158  عماج 

ي¡ون:&ا رذيعم 1180 س.م  فوع نب نمحرلادبع عماج   159 

ةل̈ي)عم 1201 س.م   160  عماج 



 

 

 

 

 

 

 ه 1443 ماعل فا7تعالل ا5دامتعا مت .-لا دجاسملاب فشك

 

ةقطنملا دجسملا مقر  دجسملا مسا   م 
()صانملا 839 س.م   161 حتافلا دمحم عماج 

رصنلا 181 س.م   162 رضنلا نب سdأ عماج 

رصنلا 837 س.م   163   عماج 

dةجيع 100 س.م   164 يdاملسملا _^ع نب _^ع عماج 

dةجيع 1144 س.م  يdاث لآ مساج تVب ةرون عماج   165 

dةجيع 886 س.م   166 لبج نب ذاعم عماج 

لالQلا 50 س.م   167   عماج 

لالQلا 52 س.م  ریملا دمحأ دمحم عماج   168 

لالQلا 744 س.م  {¹ح تVب ةيفص عماج   169 

ةبجولا 274 س.م   170 عماج 

ةبجولا 1231 س.م  اھنع هللا يضر ةبتع تنب دنھ عماج   171 

ةبجولا 1295 س.م  عماج   172 

بعولا 942 س.م  عdاملا دمح دمحم عماج   173 

بعولا 1221 س.م  يdاث لآ دمح نب رصان خيشلا عماج   174 

ةركولا 490 س.م   175 بلطملادبع نب ةزمح عماج 

ةركولا 675 س.م   176  عماج 

ةركولا 1055 س.م  يdاث لآ نمحرلادبعلا نسح دمحم خيشلا عماج   177 

ةركولا 1104 س.م   178 ن)ميثعلا g&اص دمحم خيشلا عماج 

ةركولا 1138 س.م  دیضاعملا يلع ةفیلخ رماث عماج   179 

ةركولا 1189 س.م   180 ميNاربإ لآ فسوي دمحم تVب ةنمآ عماج 



 

 

 

 

 

 

 ه 1443 ماعل فا7تعالل ا5دامتعا مت .-لا دجاسملاب فشك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةقطنملا دجسملا مقر  دجسملا مسا   م 
ةركولا 1209 س.م   181 يراصنألا (ªنق عماج 

()كولا 339 س.م   182 ()كولا عماج 

()كولا 698 س.م  _£ي¢سلا ي�رت هللادبع ةفيلخ عماج   183 


