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 فهرس بالتاريخ القبطى

 

 صفحة المناسبة االسم التاريخ

ق26قس شهاداقيوح اقالمعمدانقنو ق2

ق30قاس شهادقلفقهقويوالدهاقنو ق7

ق34قق احةق25ديسقول قالبا اققنو ق7

ق36قاس شهادقواس   د قالوزي قنو ق11

ق74قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ةقنو ق12

ق123قنذكالقققلقجسدهقاس فاقو قنو ق15

ق23قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاءقنو ق21

ق39قاس شهادقس   هكب ياقو قويوقنو ق21

ق43قاس شهادقيول و قاألنفه ىقنو ق22

ق26ق شالةقالمالحقلزك ياق والدنهقيوح اقالمعمدانقنو ق26

اث اس و قال سولىققنو ق30

ق20البا ا

نذكالقااليةقالعظ مةقال ىقص عهاقال بق

قمعه

ق181

ق157قمجئقالقديسقالىقالديالقالم  يةقساوي  ق ط ي حقاقطاك ةق ا هق2

ق46قق احةق والقالطموهىق ا هق7

ق74قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ةق ا هق12

ق49قق احةقيوح اقالق   ق ا هق20

ق23قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاءق ا هق21

ق55قق احةققلويسق ا هق21

ق43قن  يسقك  س هقيول و قاألنفه ىق ا هق25

ق58قق احةقي  بقا ول وقوي  بق ا هق25

ق176قن  يسقك  س هقوظهولقجسدهقنسقال سولم ق ا هق30

ق216قققلقجسدهق لىقشطبقنادل قالشطبىقهانولق5

ق23قن  يسقك  س هاق دي قالم  تق جبلقنسقامقم يمقالعذلاءقهانولق6

ق64قاس شهادقج جسقاالس  دلبقهانولق7

ق172قن  يسقيولقك  سةقو ىق سمهقج جسقال بادوك قهانولق7

ق68قق احةقاءح ةقوالدةقالعذلقهانولق11

ق74قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ةقهانولق12

ق77قنذكالققجب ا  لقل  سقالمال  ةقهانولق13

ق80قاس شهادقم  اقالعجا بىقهانولق15
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ق197قن  يسقك  س هققوف قالسا  قهانولق16

ق83قنذكالقسمعانقالخ ازقهانولق17

ق216قن  يسقك  سةققنادل قالشطبىقهانولق20

ق131قن  يسقك  سةققنادل قالمش نىقانولهق20

ق23قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاءقهانولق21

ق89قاس شهادقنزمانقودم انقهانولق22

ق219قنذكال،قون  يسقك  س هاق  قطاك ةقمالي اقهانولق23

ق93قاس شهادقم نوليو قي وقس ف نقهانولق25

ق98قاس شهادق ط  ق انمقالشهداءقهانولق29

ق102قاس شهادقق م د ق ا اقلومااك قهانولق29

ق89قن  يسقك  س همقنزمانقودم انقهانولق30

ق23قد ولهاقاله  لقم يمقالعذلاءقك ه ق3

ق105قاس شهادق   الةقويول اقةقك ه ق8

ق110قق احةقصمو  لقالمع  فقك ه ق8

ق157قققلقجسدقساوي  ق ط ي حقاقطاك ةقك ه ق10

ق74قلقالشه بقال ذكاقم خا  لقل  سقالمال  ةقك ه ق12

ق114قنذكالقلافا  لقل  سقالمال  ةقك ه ق13

ق68قنذكالقحب هاقق العذلاءقم يمقح ةقوالدةقالعذلاءقك ه ق13

ق23قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاءقهانولق21

ق77قنذكالقون  يسقك  سةقجب ا  لقل  سقالمال  ةقك ه ق22

ق117قق احةقي  سقكاماقك ه ق25

ق123قهاد،قظهولقجسدهاس شقاس فاقو ق و ةق1

ق127قق احةقيوح اقاالقج  ىق و ةق4

ق165قن  يسقك  سةقمقاليو قال ب  ق و ةق8

ق74قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ةق و ةق12

ق131قاس شهادقنادل قالمش نىق و ةق12

ق136قاس شهادقدم اقةق و ةق13

ق139قق احةقم س مو قا وقدوماديو ق و ةق14

ق139قنذكال،قوق احةقدوماديو ق مو قودوماديو م سق و ةق17

ق23قق احةقم يمقالعذلاءق و ةق21

ق143قق احةقاقطوق و قال ب  ق و ةق22
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ق98قن  يسقك  سةق ط  ق انمقالشهداءقيمش  ق1

ق147قق احةق والقيولقالسوا قيمش  ق2

ق58قق احةقي ول وقا ول وقوي  بقيمش  ق5

ق152قشهادةقي اك  قويوح اقيمش  ق6

ق74قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ةق  يمشق12

ق158قق احةقساوي  ق ط ي حقاقطاك ةقيمش  ق14

ق23قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاءقيمش  ق21

ق26قنذكالقوجودقليسهقيوح اقالمعمدانقيمش  ق30

ق162قق احةق116ك  لسقالساد قالبا اققيمش  ق30

ق74قالشه بققال ذكالقم خا  لقل  سقالمال  ةق  مها ق12

ق166قوودةقمنقالم فىقمحقمقاليو قاالس  دلبققمقاليو قال ب  ق  مها ق13

ق23قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاءق  مها ق21

ق23قال ج ىق الزي ونقم يمقالعذلاءق  مها ق24

ق166قق احةقمقاليو قال ب  ق  مها ق27

ق74قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ةق  مودةق12

ق23قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاءق  مودةق21

ق173قاس شهادقج جسقال بادوك ق  مودةق23

ق176قاس شهادقم نسقال سولق  مودةق30

ق23قم الدقم يمقالعذلاءق ش سق1

اث اس و قال سولىقق ش سق7

ق20البا ا

ق181قق احة

ق136قن  يسقك  سةقدم اقةق ش سق12

ق74قلقالشه بقال ذكاقم خا  لقل  سقالمال  ةق ش سق12

ق184قق احةق ا وم و قابقالش كةق ش سق14

ق23قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاءق ش سق21

ق26قظهولقجسدقيوح اقالمعمدانقو ل شحق  وقةق2

ق172ق  اءقيولقك  سةقج جسقال بادوك ق  وقةق3

ق190قق احةقا  امقيسق قالف ومق  وقةق3

ق193قاس شهادقا اسخ  ونقالق   ىق  وقةق7

ق23قن  يسقك  سةقالعذلاءقالمع وفةق الم مةقم يمقالعذلاءق  وقةق8

ق93قققلقيو اءقم نوليو قي وقس ف نق  وقةق9
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ق74قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ةق  وقةق12

ق176قنس مقلفا قم نسقال سولق  وقةق15

ق80قظهولقجسدقون  يسقك  س هق م يو قم  اقالعجا بىق  وقةق15

ق197قق احةققوف قالسا  ق  وقةق16

ق176قوودةقلفا قم نسقال سولق  وقةق17

ق23ق  اءقيولقك  سةق مدي ةقف  بىقم يمقالعذلاءق  وقةق21

ق202قاس شهادقموسىقاألسودق  وقةق24

ق26قم الدقيوح اقالمعمدانق  وقةق30

ق152قققلقيو اءقي اك  قويوح اقي  بق4

ق208قق احةقش ودةقل  سقالم وحدينقي  بق7

ق211قق احةق  شوبقحب بقالمس  قي  بق8

ق74قال ذكالقالشه بقم خا  لقل  سقالمال  ةقي  بق12

ق172قاح القجسدهقالىقك  س هق م  قالقديمةقج جسقال بادوك قي  بق16

ق216قاس شهادقنادل قالشطبىقي  بق20

ق23قال ذكالقالشه بقم يمقالعذلاءقي  بق21

ق219قاس شهادقمالي اقي  بق23

ق222قاس شهادقي اقوبقي  بق24

ق93قن  يسقك  سةقم نوليو قي وقس ف نقي  بق25

ق226قق احةقيوس قال جالقي  بق26

ق143قن  يسقك  سةقيقطوق و قال ب  قمس بق4

ق105قن  يسقك  سةق   الةقمس بق8

ق74قال ذكالقالشه بقم خا  لقل  سقالمال  ةقمس بق12

ق23قصعودقجسدقم يمقالعذلاءقمس بق16

ق165ق وادةقالجسدقالىقدي هقمقاليو قال ب  قمس بق19

ق23قال ذكالقالشه بقم يمقالعذلاءقمس بق21

ق114قنذكالقلافا  لقل  سقالمال  ةقال س ئق3

ق230قق احةق  سومقالع يانقال س ئق5
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