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3 
يرذضٗ عٛسٗ 

 جثر دسٍٛ

يرٔج يذًذ دسٍ 

 صثاح

اٚاخ عهٙ صفر 

 رسٕل

َٕر دهٛى صانخ 

 غاٚة

رٔاء عهٙ كاظى  

 صادة

ٚعقٕب  ٚعقٕب دًٛذ

 عثذ

3 

يٛايٍٛ صانخ 

 ترْاٌ يرزِ

يرٚى جاسى 

يصطفٗ عثذ 

 انْٕاب

تثُٛح دًٛذ دسٍ 

 جثار

زْراء يذًذ كاظى  َٕر راْٙ عثذ جاسى

 دًٕد

دٕراء سًٛر 

 يذًذعهٙ ْاد٘

2 
ْثح ضٛاء يٕسٗ 

 يذًذ دسٍ

يعرس سالو يجٛذ 

 دًٛذ

دسٍ ْاد٘ شاكر 

 عثذ

َٕر صالح ادًذ 

 دسٍٛ

زْراء َثٛم كاظى 

 دسٍٛ

 

8 
يُار كرٚى عثذ  

 انرضا كظٕو

 عجٛم تاسى دسٍٛ

  عٕض 

َٕر عثذ انكاظى عثٛذ 

 عًراٌ

زُٚة سعذ صكة 

 عثذ

 

5 
ْذٖ عٛسٗ 

 شًراٌ عثذ

يُال طالل دسٌٕ 

 جادر

دسٍٛ عثاش 

 ْالل خضٛر

َٕر عهٙ يٓذ٘ 

 راضٙ

سجاد عثذ هللا 

 شثالٔ٘ عثذ

 

6 
ْشاو شعالٌ 

 جذٕٚل عٕاد

َادٍٚ جاتر فهٛخ 

 دسٍ

دٍُٛ عهٙ دًذ 

 ٕدعث

ْذٖ دًسج كاظى 

 عهٙ

عاير عثذ انذسٍٛ 

 عثذ انًٛح كرٚى

 

4 
ادًذ جرٕٚ عثذ 

 عًراٌ

َثأ عذَاٌ دًٛذ 

 صُافٙ

دعاء عذَاٌ 

 شذْاٌ دسٌٕ

ْذٖ عثذ انذسٍٛ 

 يٕسٗ عثذ انذسٍ

عثاش عهٙ دثٛة 

 ثاتد

 

4 
 جثار ردٛى ادًذ

  ظاْر

َجٕد فٛصم عثذ 

 انسرار شٍُٛ

 عٛال كرٚى دعاء

  دسٍٛ

ْذٚر سرداٌ شًراٌ 

 عُاد

عهٙ اتراْٛى جاسى 

 دسٍٛ

 

9 
ادًذ عاير جٕاد 

 اتراْٛى

َسرٍٚ يذًذ عثذ 

 انذسٍ دًٛذ٘

دعاء يذًذ جثر 

 ساجد

ْذٚم قاسى يذًذ عثذ 

 انهح

عهٙ ياجذ كرٚى 

 َعًّ

 

30  
َٕر انٓذٖ سعٛذ 

 عثذ جٕدج

رشا سرار َجى 

 عثذ

ٔرٔد فهٛخ دسٍ 

 شًخٙ

غسٔاٌ فرداٌ شاكر 

 عثذ انذسٍٛ

 

33 
اصانح عهٙ فُجاٌ 

 كاظى

َٕر دسٍ كرٚى عثذ 

 انذسٍٛ

رفم دًسج َاٚف 

 دٔٚخ

ٔساو دسٍٛ ياضٙ 

 فرْٕد

فاطًح عثذ ْالل 

 دسٍٛ

 

 


