
اطى انطانة خاطى انطانة خ

طهاد عهٍ عثُذ كاظى33اطزاء ػهاب غانة خضز1

طُف عًزاٌ طهًاٌ يىط34ًاَاخ دكًد جهىب طعىد2

عثذ انعثاص طرار يجُذ عثذ عه35ٍاَح ادًذ دظٍ كاظى3

عذراء داسو دظٍ عثىد36دظٍ عهٍ نطُف دظ4ٍُ

عشخ فانخ دظٍُ خهف37دظٍُ صالح عثذ االيُزَعًح5

عهٍ دظٍُ عثذ دظ38ٍ(و)دًشج رضا يخُف دروَغ6

عهٍ دظٍُ عهُىٌ عثذ39دٍُُ عادل دمحم عثذ عى7ٌ

عهٍ ػاكز َىَض ػًخ40ٍدعاء فالح عثذ انذظٍ كصُخ8

فالح داجى كزَغ عُذا41ٌرلُح دمحم عثذ دمحم9

(و)فهذ عثاص واجذ عه42ٍسٍَ انعاتذٍَ طانى عثذ ريُض10

كزار خضُز عثاص كاظى43سٍَ انعاتذٍَ عًاد دًُذ يجُذ11

كزار وهاب عذَاٌ دمحم44سَُة يظهى دظٍ كاطع 12

يجرثً دُذر عهٍ جثز45 (ر)طجاد جثار عثذ انهادٌ جثار13

دمحم فزداٌ عصىاد دَىا46ٌعثاص ػاكز عثاص عه14ٍ

يزذضً ادًذ جثز طهًا47ٌعمُم عثاص عهٍ كاظى15

يُرظز لاطى عثذ األيُز إتزاهُى48عهٍ كزَى عثذ انكاظى جاطى16

يُُز خضُز عثذ صانخ49(و)كاظى دظٍُ كاظى وَاص17

ذثارن عهٍ كزَى 50دمحم ظافز دمحم يخُهف18

يذًىد جاطى دمحم يذًىد19

يُرظز عصاو كاظى دمحم عه20ٍ

يهذٌ صالح يهذٌ َاج21ٍ

َثا كزَى طاَة عُُذ22

َىر فاضم عثذ انشهزج دظ23ٍ

وداد ادَة دظٍ عز24ٍَ

ايُز دظٍ عثذ انشهزج جاطى25

اترهال عثذ انذظٍُ عثاص عثذ هللا26

تُهاٌ دظٍُ َعًح هاػى27

دظٍُ عًار عثذ انهادٌ غان28ٍ

سهزاء ادًذ هاػى جعفز29

سهزاء يذًىد كؼاع عثذ عى30ٌ

سَُة هاػى دظٍ سَذا31ٌ

طهٍُُ هاػى دًذ دًىد32
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لظى انرمُُاخ انًذَُح

انًعهذ انرمٍُ كزتالء



اطى انطانة خ

ادًذ طهُى عثذ انذظ1ٍُ

اطزاء دمحم عثذ سَذ 2

اَاد ردُى خذاو 3

أطايح عهٍ دًُذ4

دظٍُ دُذر عثذ انذظٍُ 5

دظٍُ غانة دمحم6

رطم دُذر عثذ خهُفه7

روي دُذر عثذ األيُز 8

سهزاء هادٌ يهذ9ٌ

طُف انذٍَ عهٍ صانخ10

ػفاء دظٍُ عثاص11

صادق ثايز صادق12

صالح كزَى هادٌ 13

عهٍ دًشج طىادٌ 14

عهٍ عايز جهُم 15

عهٍ عايز عثذ انذظ16ٍ

عهٍ عثذ األيُز جثار17

عهٍ عًار جثار 18

فاطًح فائك دمحم19

فاطًح ياجذ جىاد20

لاطى لُض إتزاهُى21

نطُف دُذر نطُف22

ياسٌ إطًاعُم صانخ23

دمحم عاَذ دًىد 24

دمحم َاجخ دمحم 25

دمحم َىفم دمحم 26

يصطفً جًُم عه27ٍ

يصطفً يكٍ دمحم دظ28ٍ

َثأ عثذ انذظٍُ تعُىٌ 29

َاطز عًار جثار 30

َىطف ادًذ طعذ31

                  انًعهذ انرمٍُ كزتالء

                لظى انرمُُاخ انًذَُح
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