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1 
رفم دظٍ طهٛى 

 دظٍ

تٍُٛ دظٍ فزج 

 طٕاد٘

يٛايٙ اطعذ كزٚى 

 فهٛخ

رائذ جٛاد ُْٛذ٘ 

 شزٚة

ادًذ كاظى شزٚف 

 غاٚة

سْزاء طهًاٌ 

 رْٛف دهٕ

2 
سْزاء صالح 

 عكار دظٍٛ

تغزٚذ َاصز دظٍٛ 

 كاظى

يٛعاد عهٙ كطزاٌ 

 عثٛذ

راَٛا يذًذ جاٚش 

 يانك

اطزاء ٚذٛٗ َٕر 

 طهًاٌ

سْزاء صادق 

 دٌُٕ يخٕر

3 
سْزاء عهٙ ْاد٘ 

 فهٛخ

 صثاح دظٍُٛ

  عهٙ يذًذ جاطى

َٕر فزاص تزكٙ 

 نفتّ

ردًّ قاطى ٚاطٍٛ 

 خضٛز

ايم دظٍٛ داجى 

 جعٕد

سْزاء صانخ عثٛذ 

 جثار

4 
سْزاء كاظى اطٕد 

 كاظى

دظٍٛ جاطى جاتز 

 عهٙ

ْانّ دظٍٛ كاظى 

 يشجم

رطم تذظٍٛ دظٌٕ 

 َاصز

تٓاء صانخ ْاشى 

 جزٕٚ

سْزاء طاغٕخ 

 ستانح عثذ

5 
سْزاء ْاد٘ عثذ 

 راْٙ

دُاٌ يجٛذ عثذ 

 يٓذ٘

 كاظى عهٙ ْثح

  سيار

رطم عهٙ طانة 

 دظٍٛ

يذًذ سْزاء كاظى  تقٗ كزٚى ْاد٘ عثذ

 اطًاعٛم

6 
سُٚة طعذٌٔ 

 عهٕٛ٘ يذًذ

دٍُٛ ثايز كاظى 

 عاٚش

ٔطٍ دظٍٛ عثذ 

 عذاب

رغذج راضٙ ْاد٘ 

 خُٛطم

دظاو يذًذ جاطى 

 َاجٙ

سْزاء كزٚى كاظى 

 دطذٕط

7 
طجٗ يٓذ٘ عهٙ 

 يذًذ

دٍُٛ راطى عٕدِ 

 جثز

ٔنٛذ صفاء عثذ 

 انذظٍٛ نفتّ

رقٛح عهٙ دًشج 

 يجٕٓل

دظٍٛ جاتز يذًذ 

 سغٛز

سْزاء يٛز٘  جاطى 

 دظٍ

8 
طزٖ دظٍ طايٙ 

 عزٚثٙ

دٍُٛ يذًذ عثذ 

 انٓاد٘ عثذ انعثاص

إطتثزق كزٚى دًٕد 

 ٔسٚز

سْزاء تاطى جٓاد 

 عشٚش

دظٍٛ عايز كزٚى 

 دًشج

 غشا٘ َٕر٘ سْزاء

  يذًذ

9 
يصطفٗ خهٛم 

 اتزاْٛى شزٚف

دٕراء قاٚذ كهف 

 عطٛح

ادًذ جثار جذٔع 

 عثاص

سْزاء جعفز دًشج 

 راْٙ

فز عهٙ دظٍٛ يظا

 شاَٙ

سٍٚ انعاتذٍٚ يفٛذ 

 تاقز دظٌٕ

11 
خهذٌٔ طانة  

 دٕٚاٌ غفهّ

ادًذ رعذ دظاٌ 

 عهٙ

سْزاء جٕاد يذظٍ 

 راضٙ

دٛذر عٕدج دظٍ 

 كشٕاخ

سُٚة دٛذر دظٍ 

 جاطى

11  
دعاء اتزاْٛى سٚذاٌ 

 صثز

ادًذ طالو رساق 

 دظٌٕ

سْزاء خضز عثٛض 

 دًٛذ٘

دٛذر كايم جثز 

 رٔدٙ

سُٚة عطّٛ كاظى 

 دظٍ

 


