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خ 

 

انُرُدح  اظى انطانة  خ  انُرُدح  اظى انطانة  

َاخسح هدي صانر يُشد  31يعُد ازًد ثائس يسًد  1

َاخسح تمساز َعس َىظف َسًُ  32َاخسح ايُح يسًىد عثد انعراز  2

يعُد اظايح اظًاعُم زعٍ  33َاخر اَماٌ عادل فهُر  3

َاخسح اَفال عثاض زعٍُ  34يعُدج تاٌ تسهاٌ خالل  4

َاخسح اياٍَ َاطك يسًد  35يعُدج تساء عثد انسعٍُ  5

يعُدج اَح ازًد َىزٌ  36َاخسح تشسي عثد انسعٍُ ازًد  6

َاخسح ذسذُم اتساهُى َاصس  37 َاخسحزُاٌ طانة عهُىٌ  7

َاخسح  زٍُُ ظافس زًُد  38 َاخسحدعاء عثد انكسَى عثىد  8

َاخسح زىزاء فؤاد خدادا  39 َاخسحزؤي زعٍُ فهُر  9

يعُد خاظى يسًد عثد   40 َاخسحزؤي طالل خًعح  10

يعُدج دعاء عهٍ كاظى  41 َاخسحزَا يسًد عثىد  11

 َاخسحدَُا ظايٍ  42 َاخسحشهساء صًُى عثد انعصَص  12

 َاخسحشَُح عثد انكسَى عثد  43زاظثح شهساء عثد خعاو  13

 َاخسحشَُح يُُس زعٍُ   44يعُدج شَُح عدَاٌ كاظى  14

َاخسح ظانٍ ياشٌ اَىز  45يعُد ظعىد خاند خضُس  15

َاخسح ظىظٍ يسًد عهٍ  46َاخسح شدٌ طازق صادق  16

يعُدج صفا عثد اندثاز زعٍُ   47يعُد صانر يهدٌ صانر  17

يعُدج ضسً عثد انسعٍُ خاتس  48َاخسح طُثح عثداهلل يسًىد  18

َاخسح عرزاء كسَى عهٍ   49يعُد عهٍ يسًىد كسَى  19

يعُد عهٍ يسًد عهىاٌ   50يعُد غصواٌ عهٍ اتساهُى  20

َاخر عهٍ يهدٌ صانر  51َاخسح فىش داود ظهًاٌ  21

يعُدج فسذ لسطاٌ زعٍُ  52َاخسح تمساز نًً لاظى داود   22

يعُد لُصس غانة يسعٍ   53َاخر يسًد لُط خهُم   23

يعُد يسًد خثاز عثد  54يعُد يسًد يسًىد شهاب   24

َاخر يسًد خاند َعًح  55يعُدج يسوج ازًد عثد  25

َاخر يسًد فؤاد يسًد  56َاخسح يسوج خًال يُاف   26

َاخسح يىج زافد عثد اندهُم  57َاخسح يًُ يُرز عثد انسشاق  27

َاخسح َاش ونٍ لستاٌ عهٍ  58َاخسح تمساز يُعس ياخد خهف  28

َاخسح تمساز َظُسج زعٍ عهىاٌ   59َاخسح يُالد يسًد داود  29

َاخسح َىز شاكس يسًد  60يعُدج َىز خثاز فسزاٌ  30

 

خ 

 

انُرُدح  اظى انطانة  خ  انُرُدح  اظى انطانة  

َاخسح هدَم شهُس خىاد  91َاخسح َاظًٍُ خاند زعٍُ  61

يعُد هُثى َثُم يدُد  92َاخسح افساذ فاَك خًعح  62

يعُدج  وزود ثايس زعٍُ   93َاخسح اَاخ يىفك نفرح  63

َاخسح وزود يطسود َدف   94َاخسح تشسي عثد انسزُى ظاهس   64

يعُد عهٍ هاشى يسًىد   95 (يؤخهح يادج )َاخسحتهمُط زايد خهىب  65

َاخسح اًَاٌ َىظف داود  96يعُد زعٍُ عهٍ زعٍُ   66

يعُد زعٍ كسَى عثُدج  97َاخسح زُاٌ يُصىز دنُاٌ  67

يعُد زَاض يسًد زعٍُ  98يعُد ذو انفماز يسُعٍ عثد  68



َاخر تمساز عادل ازًد عاتد  99َاخسح زظم داود ظهًاٌ   69

   100َاخر زفعد صادق كايم   70

   101يعُدج زَا شَاد طه  71

   102َاخسح زَهاو خاند خاظى   72

   103يعُدج شهسج طه عهٍ   73

   104َاخسح ظازج عثد انسضا يسًد  74

   105يعُدج ظسي ظايٍ َعًاٌ   75

   106يعُدج شهد فساض عثد انهطُف  76

   107َاخسح شهد ونُد ظسزاٌ   77

   108َاخسح شًُاء عثد انسضا هاشى  78

   109َاخسح شًُاء عهٍ خاند  79

   110َاخسح صاتسٍَ عهٍ زًُد  80

   111يعُد عادل فانر زعٍُ   81

   112َاخسح عثُس ازًد كاظى  82

   113َاخسح تمساز غفساٌ خًُم شاكس  83

   114َاخسح فاطًح شهُس خىاد   84

   115يعُدج فسذ يسًد اتساهُى  85

   116يعُد كاظى زشُد صانر   86

   117َاخسح يعاز زعٍُ عهٍ   87

   118يعُد يصطفً يسعٍ خثاز   88

   119َاخسح تمساز يُط عثد انهطُف عثد   89

   120يعُدج َعسٍَ عصَص عثُد   90

   121يعُدج هانح عثد انكسَى شداد  

 


