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3 
ضفائز طايً جاتز 

 جذٔع

طٍف عهً عثذ 

 انكاظى َعًاٌ

ذًذ عثذ عهً ي

 انزساق عثٕد
 يذًذ جاطى جاتز

فزح طالو كاظى اتٕ 

 انٌٕخ
 َٕر داذى عطٍّ ذاٌّ

4 
عايز دظٍٍ طانة 

 يٕطى

ضذى راضً عثذهللا 

 غشاي
 عهً َاجً يعٍ راشذ

يذًذ ردٍى طاًْ 

 يزٌثً

فزقاٌ طايً يٕجذ 

 يخٕر
 ْثح شٍال عهً عاجم

 عثاص يطشز دظٍ 5
عثاص راشذ عهً 

 عثٍذ
 كزار دٍذر دظٍ جٕاد ذ عهً كاظى خضٍزيذً عهٍاء كفاح داٌخ

ْذٌم عثاص ْاشى 

 جٍاد

6 
عثذ االيٍز نذٌذ 

 كاظى

عثذ هللا كايم دًشج 

 كاظى

عهٍاء يذًذ عُاد 

 يٍٓذي
 يزٔج ثايز جًٍم طعذ

كزار ياجذ جًٍم 

 شًخً

ٌقٍٍ عهً يذظٍ 

 دأٔد

7 
عثذ انهح يذًذ 

 ريضاٌ

عهً راضً دزتً 

 يٕطى

غذٌز جعفز جاطى 

 يذًذ
 نٍث عهً صادة جًعح تهٍميزٌى يذًذ 

ٌٕطف ٌعقٕب دظٍٍ 

 يجٍذ

8 
عثذ هللا طعذ عثذ 

 انذظٍٍ يشعم

عهً يٕطى َاجً 

 طذراٌ

فاطًح ذزيٍ صهثً 

 يانخ

يصطفى اتزاٍْى ردًٍ 

 يخٍف

يذًذ جًٍم َاصز 

 دظٍٍ
 عهً دظٍ يطز

7 
عثذ هللا يذًذ جاطى 

 يذًذ

عهً َٕفم عثذ عهً 

 يذظٍ

فاطًح دظٍٍ عثذ 

 عثاص

يصطفى َجاح ردًٍ 

 جاطى

يذًذ دظٍٍ َجى 

 فارص
 ادًذ دظٍٍ تذر عثٕد

8 
عالء عثذ انذًشِ 

 طعٍذ دًٍشِ

غذٌز عًار طانى 

 يذًذ

فاطًّ عثذ انذظٍٍ 

 كاظى جاطى
 يزٌى جثار عكاب عطٍّ يُرظز عادل رداو دثض

ادًذ عٕاد غانً 

 دظٍ

9 
عهً ادًذ كاظى 

 دظٍٍ

غفزاٌ يكً جاطى 

 ٌاطٍٍ
 ٍفاطًّ عهً يزاد ايٍ

يٍظى عثاص كزٌى 

 دظٍٍ
 يصطفى جٍاد  ٍُْذي

اكزو داكى عاٌذ عثذ 

 هللا

32  
فاطًح دٍذر دًشج 

 راًْ

فاطًّ غًاص عاجم 

 عثذ
 َثأ خهٍم اتزاٍْى ادًذ

يُرظز دظٍٍ صثزي 

 يٕشُّ
 ايٍز ادًذ جثز جاطى

33  
كزٌى عثذ انكاظى عثذ 

 انذًشج دًٍذي

فاطًّ كاظى عثذ 

 انذًشِ عثٕد
 َصز هللا عاصى دظٍ

يُرظز عًاد ردٍى 

 دظٍ

ايٍز يذًذ خضٍز 

 عثٕد

 


