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  َاجخطانى جًٛم ادًذ خهف    .39

  َاجخطّ ػاٍْٛ عارف دظٍٛ    .40

عثذ انكزٚى ثاتد يذًذ   .41

عهٙ  

  َاجخ

  َاجخ تمزارعهٙ جًال ادًذ   .42

 َاجخ عهٙ دًٛذ فارص خًٛض    .43

  َاجخعهٙ صانخ يٓذ٘ جهٕب    .44

  َاجخعهٙ صالح كزٚى   .45

 َاجخ عهٙ يرعة يذًٕد يطز    .46

  َاجخعًز عثذ انكزٚى اطًاعٛم   .47

  َاجخياْز دًٛذ دًذ   .48

  َاجخيذًذ جًال عهٙ خاٌ   .49

  َاجخيذًذ طايٙ يذًذ طهًاٌ   .50

  َاجخيذًذ طانة جاطى لاطى    .51

  َاجخيذًذ كاظى دظٌٕ    .52

  َاجخيصطفٗ ريضاٌ ْٛالٌ    .53

  َاجخيصطفٗ ػالل دثٛة   .54

  َاجخ تمزاريعًز سٚذ عهٙ    .55

  َاجخادًذ دٛذر يشْز يثارن   .56

  َاجخادًذ رػٛذ صانخ    .57

  َاجخادًذ ػٓاب ادًذ    .58

  َاجخادًذ صانخ عٛذاٌ    .59

  َاجخاػزف يذًذ اتزاْٛى    .60

  َاجذحأالء طهًاٌ جٓاٌ تخغ   .61

  َاجذحاٚح َصٛف جاطى    .62

  َاجخاٚظز عهٙ دظٍٛ طعٛذ    .63

  َاجخاٚٓاٌ عذَاٌ نطٛف    .64

  َاجذحتؼزٖ دظٕفٙ صفز    .65

  َاجخدظٍٛ طعذٌٔ يذًٕد    .66

  َاجخ تمزاردًٛذ يجٛذ عثاص دًٛذ    .67

  َاجذحدُاٌ تاطى خضٛز    .68

  َاجخدٛذر دظٍٛ ادًذ   .69

  راطةرافذ يٓذ٘ صانخ   .70

  َاجذحسْزاء عذَاٌ يذظٍ    .71

  َاجذحسْزاء كُعاٌ غٛذاٌ    .72

  َاجذحسُٚة ْاد٘ يخٛف   .73

  َاجذحطذز يجٛذ تذر َٕار    .74

  َاجذح تمزارضذٗ عادل اتزاْٛى    .75

  َاجخعثذ انذظٍٛ خانذ ذزكاٌ    .76

  َاجخعثًاٌ ػاكز يذًٕد    .77

  َاجخعهٙ أيٛز َاصز عثاص   .78

  َاجخعًز خانذ دظٍٛ فٛصم    .79

  َاجخ تمزارعًز طّ خهف َؼًٙ    .80

  َاجخعًز عثذ انكزٚى يذًذ    .81



 
 

   

  َاجخعًز يثارن خضٛز    .82

  َاجذحلذص يظٓز عثذ انكزٚى    .83

  َاجخ تمزاركزار يذًٕد ايٛز يجٛذ    .84

يذًذ عثذ انزدٛى   .85

اطًاعٛم كاظى  

  َاجخ

  َاجخٔطاو طّ ادًذ    .86

  َاجخ تمزارادًذ داذى عثذ عثاص   .87

  َاجخادًذ يشْز جٓف    .88

  َاجخ تمزاردظٍ يٕفك ٚاطٍٛ   .89

  َاجخدظٍٛ يذظٍ صكثاٌ    .90

  َاجخطعذ خهٛم اتزاْٛى    .91

  َاجخعصاو داذى دإَن   .92
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