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 خ

لسى َظى انًعهىياخ 

انذاسىتُح / نغح 

 2إَكهُشَح 

لسى انىسائظ 

انًرعددج / يعانجح 

 صىخ

لسى َظى انًعهىياخ 

انذاسىتُح / نغح 

 2إَكهُشَح 

لسى انىسائظ انًرعددج 

 / يعانجح صىخ

لسى انىسائظ 

انًرعددج / انهغح 

 2االَكهُشَح

9 
سهزاء جاسى يذًد 

 راضٍ

يها راسى كاظى 

 دسٍ

دسٍ سارج صانخ 

 شُاوج
 عًار دًُد رساق تُدر

اترساو شاكز دسٍُ 

 عهُىٌ

2 
سهزاء سضُز هاشى 

 كاظى

َثزاص فاضم اتى 

 طزَز ذانٍ
 غدَز جاسى كاظى سجً لاسى عثد ياجد

اترهال يهدٌ يذًد 

 عثد انمادر

3 
سهزاء سعد عثد 

 انىادد دسٍ

َدي ادًد سفُز 

 عثد انشهزج

شهثاء َىرٌ يذًد 

 فزداٌ

فاطًح دسٍ يذًد 

 سضز

ادًد عثاص دًشج 

 عثد انسُد

4 
سهزاء عهٍ تزهاٌ 

 يعارس

َغى يُدَم شهاب 

 يشكىر

شهد عذاب  دسٍ 

 جاسى
 ادًد عهٍ سانى يطز كزار دُدر صادة

5 
سهزاء ياسٌ دداو 

 السو

َىر دُدر كزَى 

 عثد يسهى

عثاص دسٍ جاسى 

 عثد هللا

يذًد عثد عهٍ 

 شُشىل
 ادًد عهٍ فزج جثز

6 
سهزاء يذًد جاسى 

 يذًد

َم عهٍ طزهُم هد

 يشكىر

عذراء صالح هادٌ 

 دًُد

يزذضً دسٍُ عثاص 

 عثد

اصُم عثد االيُز 

 عثد انذسٍ عزان

7 
سهزاء َهاد كاظى 

 يُاح

يذًد َىسف 

 يجُد

عذراء َاص سضز 

 عثاص

يصطفً يذًد جىاد 

 جاسى يذًد

اطُاف صثاح عثد 

 عطُح

8 
سَُة دسٍ عثد 

 انذسٍُ صزار
 ادًد ذىفُك َاجٍ

عفاف غساٌ عهٍ 

 دسٍُ
 يُرظز فاضم سضُز

او انثٍُُ سالو جاتز 

 صانخ

9 
سَُة صانخ يهدٌ 

 ادًد

ادًد دايد عثد 

 عهٍ 

عهٍ تهاء عثد انشهزج 

 َىسف
 

ايايح فاضم دسىٍَ 

 دسٍُ

 سَُة عهٍ عثد دسٍُ 92
ادًد عثد انزدًٍ 

 عثاص

عهٍ دسٍُ سغُز 

 دًشج
 

ايُح دًد عىدج 

 دسٍُ

99 
سَُة َىياص عهُىٌ 

 صوَا

دًشج فهُخ دسٍ 

 دشوَز 

عهٍ سرار دسٍُ عثد 

 هللا
 

تٍُُ عثد انذسٍُ 

 هاشى جاسى

 


