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ب

كراتحَسقًا

ذغع وعششوٌ دسجح151429ًعثاط عراس جثىسٌ عه1ٍ

أستع وشالشىٌ دسجح171734ًعثاط كاظى فاضم جىاد2

عثع وشالشىٌ دسجح191837ًعثاط يذًذ يطهة صانخ3

شالز وعششوٌ دسجح121123ًعثذ انشدًٍ ادًذ عثذ ادًذ4

شالشىٌ دسجح131730ًعثذ انشدًٍ عهٍ دغٍُ دًُذ5

عثع وعششوٌ دسجح131427ًعثذ انغالو عراس يذًىد يطهك6

شًاٍَ وعششوٌ دسجح141428ًعثذ انغالو غغاٌ جاتش هاد7ٌ

عثع وعششوٌ دسجح121527ًعثذ انصًذ دغٍُ عهٍ دغ8ٍُ

خًظ وعششوٌ دسجح121325ًعثذ انغٍُ عايٍ ععُذ دًذ9

10
 عثذ انقادس يذًىد يذًذ

خًُظ
خًظ وعششوٌ دسجح121325ً

عد وعششوٌ دسجح141226ًعثذ هللا جًعح سداو عهىا11ٌ

أستع وعششوٌ دسجح121224ًعثذ هللا عذَاٌ عثذ هُذ12ٌ

وادذ وشالشىٌ دسجح161531ًعثُش عانى يذًىد عثذ13

وادذ وعششوٌ دسجح101121ًعهٍ اعذ سضا يهذ14ٌ

15
 عهٍ انهادٌ هاشى جاعى

دغٍُ
ذغع وعششوٌ دسجح191029ً

ذغع وشالشىٌ دسجح192039ًعهٍ دقٍ اعًاعُم يذثىب16

شالز وشالشىٌ دسجح161733ًعهٍ سدُى صانخ عه17ٍ

عششوٌ دسجح101020ًعهٍ صاهذ غضثاٌ غُذا18ٌ

شًاٍَ وعششوٌ دسجح181028ًعهٍ ظاهش عهٍ ادًذ19

أستع وشالشىٌ دسجح181634ًعهٍ عثاط غفىسٌ دًُذ20

ذغع وشالشىٌ دسجح192039ًعهٍ يذغٍ ون21ٍ

شالشىٌ دسجح121830ًعهٍ يذًذ يُُهم كشَى22

شًاٍَ وعششوٌ دسجح131528ًعهُاء دغٍُ سدًاٌ دًُذ23

وادذ وعششوٌ دسجح101121ًعًش سشُذ دغ24ٍُ

شالشىٌ دسجح141630ًعًش عثاط عثىد أعًاعُم25
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خًظ وعششوٌ دسجح121325ًغضواٌ سعذ عثذ انًجُذ عهى26

وادذ وشالشىٌ دسجح171431ًغضواٌ كشَى وهُة شثاط27

شالشىٌ دسجح151530ًغفشاٌ صانخ يهذٌ صانخ28

وادذ وشالشىٌ دسجح151631ًغفشاٌ عايش فاضم ادًذ29

خًظ وشالشىٌ دسجح161935ًغفشاٌ يذًذ َاَف دًذ30

عثع وعششوٌ دسجح131427ًفاذٍ ذذغٍُ عهٍ شالل31

شالز وشالشىٌ دسجح141933ًفاضم جهُم َجى يذًىد32

ذغع وعششوٌ دسجح151429ًفاطًح ادًذ عهٍ جاعى33

شالز وشالشىٌ دسجح171633ًفاطًح عهٍ دًُذ اعًاعُم34

اشُاٌ وشالشىٌ دسجح171532ًفاطًح يذجىب هادٌ صانخ35

شًاٍَ وعششوٌ دسجح131528ًفاطًه دغٍُ كشَى داود36

أستع وشالشىٌ دسجح181634ًفشح ياصٌ صالح انذٍَ شىكد37

عد وشالشىٌ دسجح181836ًفضُهه فاضم شالل صذَا38ٌ

ذغع وعششوٌ دسجح141529ًقُصش عصًاٌ َصُف39

عثع وعششوٌ دسجح121527ًكاظى كايم كاظى يذًذ40

وادذ وشالشىٌ دسجح121931ًكايم فهذ كايم خهف41

عثع وشالشىٌ دسجح172037ًنًً داصو جاعى يذًذ42

شالز وشالشىٌ دسجح181533ًنًً َجى عثذ هللا دغ43ٍ

اشُاٌ وشالشىٌ دسجح171532ًيذًذ اتشاهُى خهُم اتشاهُى44

أستع وعششوٌ دسجح101424ًيذًذ دايذ يذًىد فاسط45

شالشىٌ دسجح131730ًيذًذ عايٍ فشداٌ اتشاهُى46

شالشىٌ دسجح151530ًيذًذ ععُذ دًىدٌ صتانح47

عد وعششوٌ دسجح121426ًيذًذ صكثاٌ صثش يطهك48

أستع وشالشىٌ دسجح171734ًيذًذ عاصٍ يىعً عه49ٍ

شالز وعششوٌ دسجح121123ًيذًذ عثاط جثاسج يذًىد50
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عششوٌ دسجح101020ًيذًذ عثاط دشاص خهف51

وادذ وشالشىٌ دسجح141731ًيذًذ عثذ االيُش خًُظ يذًذ52

53
 يذًذ عثذ انثاسٌ يصطاف

ادًذ
أستع وعششوٌ دسجح131124ً

اشُاٌ وشالشىٌ دسجح161632ًيذًذ فاضم شهاب أدًذ54

عد وعششوٌ دسجح161026ًيذًذ فؤاد دًذ دًىد55

شالشىٌ دسجح141630ًيذًذ قاعى يذًىد كاظى56

عد وعششوٌ دسجح131326ًيذًذ يُصىس سشُذ دثُة57

شًاٍَ وعششوٌ دسجح111728ًيذًذ َهاد يذًذ عهًا58ٌ

عثع وعششوٌ دسجح121527ًيذًذ هضتش ادًذ يذًىد59

أستع وعششوٌ دسجح101424ًيخهذ عذَاٌ اعًاعُم عثُا60ٌ

شالز وشالشىٌ دسجح151833ًيشذضً عاسف ادًذ خًُظ61

وادذ وشالشىٌ دسجح161531ًيشوج يهُذ عهٍ ذاَه62

وادذ وشالشىٌ دسجح161531ًيشَى جاعى يذًذ دغى63ٌ

عثع وشالشىٌ دسجح191837ًيشَى دغٍ َصُف جاعى64

شالز وشالشىٌ دسجح161733ًيشَى دقٍ دغٍُ عه65ٍ

ذغع وعششوٌ دسجح121729ًيشَى دُذس عثذ انىهاب َاع66ٍُ

اشُاٌ وشالشىٌ دسجح171532ًيشَى عُغً صوساب67

شًاٍَ وعششوٌ دسجح141428ًيشَى قذطاٌ َعقىب شهاب68

أستع وعششوٌ دسجح101424ًيصطفً  َذًُ عهٍ يذًذ69

يصطفً عهٍ دغ70ٍُ

عثع وشالشىٌ دسجح191837ًيصطفً عهٍ غٍُ َاصش71

عثع وعششوٌ دسجح141327ًيصطفً يذًذ جاعى عثذ72

أستع وعششوٌ دسجح121224ًيصطفً يظهش دغٍُ يخهف73

ذغع وعششوٌ دسجح161329ًيظفش يىفق رَاب يذًذ74

شالز وشالشىٌ دسجح151833ًيها َاعٍُ كشَى كاظى75
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أستع وعششوٌ دسجح101424ًيهُذ يذًذ عثذ انشدًٍ دًُذ76

عد وعششوٌ دسجح131326ًيىعً دغٍ دًىد خضُش77

عثع وعششوٌ دسجح121527ًيؤَذ صانخ يجُذ يغُش78

شالشىٌ دسجح161430ًيُغى عادل نطُف خهُم79

شالز وعششوٌ دسجح101323ًَثأ ادًذ َجى عثذ هللا80

اشُاٌ وشالشىٌ دسجح171532ًَثأ يصًُ عضَض عهىا81ٌ

أستع وشالشىٌ دسجح161834ًَغشٍَ اتشاهُى عهٍ نطُف82

شالشىٌ دسجح171330ًَعًح فاَق رَاب غفىس83ٌ

شًاٍَ وعششوٌ دسجح141428ًَعًه عثذ انجثاس يجُذ عثذ هللا84

اشُاٌ وشالشىٌ دسجح171532ًَىس سعذ عثذ جاعى85

شالز وشالشىٌ دسجح151833ًَىس ععُذ صَذاٌ خهف86

عد وعششوٌ دسجح121426ًهاجش جعفش عثذ انُث87ٍ

شالشىٌ دسجح151530ًهانه عهٍ سشاد جعفش88

أستع وشالشىٌ دسجح181634ًهذي ععذ عثذ جاعى89

وادذ وشالشىٌ دسجح151631ًهذي يهُذ يجُذ دًُذ90

وادذ وشالشىٌ دسجح181331ًهذَش سشُذ دغ91ٍُ

عد وشالشىٌ دسجح162036ًهذَش يُعى طه يذًىد92

عد وعششوٌ دسجح131326ًهًاو عذَاٌ عشب ضاهش93

أستع وشالشىٌ دسجح171734ًوسود خانذ دغٍ عهىا94ٌ

عثع وعششوٌ دسجح131427ًوطثاٌ سدُى شاكش ادًذ95

شالشىٌ دسجح161430ًوفاء اعًاعُم عذَاٌ يذًىد96

وادذ وعششوٌ دسجح101121ًونُذ خانذ عثىد َجى97

خًظ وعششوٌ دسجح141125ًونُذ خانذ فائق َىس98ٌ

شالشىٌ دسجح171330ًَاعٍُ يذًذ َاعٍُ اتشاهُى99
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