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القصيص الصناعية الثانيةطلحة بن الزبري539

القصيص الصناعية الثانيةأبو بكر الصديق )رىض الله عنه(540

القصيص الصناعية الثالثةاملتقني541

القصيص الصناعية الثالثةسعيد أحمد نارص لوتاه542

وادي الصفا الثانيةنادية بنت سعيد بن عيل الشاميس543

وادي الصفا الثانيةالحسيني 544

وادي الصفا الخامسةعائشة أم املؤمنني )ريض الله عنها(545

وادي الصفا السادسةالرحمن546

وادي الصفا السابعةالشكور547

وادي الصفا السابعةمجمع ليان548
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