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3 
خانذ فاضم عثذ 

 انحظٍُ يظزهذ

سَُة يىطً عثذ 

 يهذٌ

سَُة احظاٌ عطُه 

 عُاع

ضحً عثذ االيُز 

 عثذ انحظٍُ يىطً

فاطًح خُزٌ كاظى  طعذ عهٍ كاظى حظٍ

 جُاد

7 
دعاء عادل يحًذ 

 َىطف

سَُح رشُذ عثذ 

 انحًُذ كاظى

طجاد عالء حظٍُ 

 يحًذ

ضحً عطُح حظٍُ 

 عثذ هللا

عهٍ يهذٌ َىَض 

 حظٍ

فاطًح شاكز حظٍُ 

 ثايز

3 
رَاو ونُذ كاظى 

 يحًذ

طايز رَاض 

 عثاص عثذ انحًشج

طُف حُذر رحُى 

 نفهىف

ضحً عهٍ عثذ 

 انحظٍُ عثذ

ٌ اتزاهُى عهٍ هاد

 حظٍُ

فاطًح فخز انذٍَ 

 يحًذ جزجُض

4  
طجً حًشج يحًذ 

 حظٍُ

شجٍ ونُذ عثذ 

 انىاحذ عثُذ

عثاص فاضم عثذ 

 انشهزج سغُز

عًار طهُى حظٍ 

 عهىاٌ

فزح عهٍ يحًذ 

 عىدج

5 
سهزاء حظٍ 

 عاشىر طعًه

طجً َعُى تزكٍ 

 عثذ

شهذ رداو جُثىو 

 عطُح

عثذ هللا فاهى حظٍ 

 عافص

 انعانٍ عثذ غفزاٌ

  حظىٌ خزيىع

قاطى عثذ انحظٍُ 

 هادٌ طاهز

6 
سهزاء صارو 

 فُصم حًُذ

طزي طتار جثار 

 عهٍ

 رشُذ جاتز شهالء

  عثُذ

عالء خهُم صعُة 

 جهىٌ

فاطًح كزَى خهُف 

 ههُم

كىثز فهذ عىاد 

 عطُه

4 
سهزاء عثذ االيُز 

 حظٍ طىادٌ

طعاد جاطى راضٍ 

 َعًه

ضُاء يحًذ عثُض 

 جظىو

كاثزٍَ طاجذ كزَى  عهٍ شهُذ ثايز عايز

 عثذ

يحًذ عثذ انعشَش 

 حُذر حظٍُ

4 
سهزاء عشَش 

 عطُح جعُز

شهذ شاكز جاتز 

 يحُظٍ

طارق رساق كاظى 

 حظىٍَ

عهٍ كزَذٌ يانك 

 طثظ

كزار حظٍُ يطز 

 خشى

يحًذ َجاح نفته 

 عظكز

9 
سهزاء فؤاد 

 خضُز عثاص

صالح طهُى 

 حطحىط عجُم

عثاص تزكٍ عظم 

 كصُز

عًار عثاص ثًار 

 حًذ

عىَذ كاظى  كزار

 جثار

يزتضً اصُعُصع 

 عثذ خُُاب

30 
ضحً رحُى طاهز  

 يظهى

عثاص َعًه جىاد 

 قاطى

غُذاء طايٍ حظٍُ 

 طُُذ

نُث جىاد كاظى 

 جعفز

يزتضً طعًُح 

 عُذاٌ واجذ

33 
سهزاء يهذٌ 

 فزحاٌ عذاب

ضحً عايز فُصم 

 ارسوقٍ

عهٍ حاتى شاكز 

 حًادٌ

غُذاء فاهى حًُذ 

 عثاص

يحًذ يحًىد جاطى 

 عثادٌ

يزوج عثاص خضُز 

 عثاص

  


