قىائى خسٌجً قعى انهغت االَكهٍصٌت نهعُت اندزاظٍت  2011 -2010اندوز االول
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االسم الرباعي
كىثس ابساهٍى عباض يذًد
دعاء َصسث زؼٍد بذس
شهساء دًصة باوة كاظى
زغد َاظى دعٍٍ ظعدي
هانت ظايس ٌىظف ابساهٍى
شيٍ صانخ عطٍت ذهب
يها يهدي صانخ كاظى
نٍهى عبد اهلل ادًد يهدي
دٍٍُ يكً هاؼى يذً
هسٌٍ غاشي يذًد
اَىاز عباض قاظى عهً
يٍط اكسو يهدي ادًد
َىف اكسو عبد انهطٍف
ازٌج عبدانسدًٍ يُصىز عبدانصادب
فاطًت نٍث َاجً عبدانًجٍد
َىز دعٍ جبس ؼهٍبت
ظىظٍ عبد انًهك يهدي عًاغ
صفا ظًٍس ظتاز يذًد
فسح عدَاٌ جاظى يهدي
هدٌم فازض يذًد عازف
يٍالد ظًٍس عصٌص شٌٍ
ظىشاٌ عبد االيٍس نعٍبً عهٍىي
ادًد َىزي يذم دًادي
زٌاو عًاد عصث يذًد
عرزاء ٌاظٍٍ طه
ؼهد عبد انذعٍٍ خضس عباض
نٍُت يذًد عبد انسدًٍ
َىز يذًد ٌاظٍٍ عبد انذعٍٍ
دىزاء طه عبد انسشاق نٍهى
زاٍَت فهًً يذًد صانخ
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االسم الرباعي
اشهاز اظًاعٍم يذًىد
جعفس يذًد عهً عبىد ٍَسوش
يصطفى يذًد زؼٍد عباض
ظازة عبد انكسٌى يهدي عباض
َىز زعد ٌذٍى عبد انهطٍف
دٌُا ادعاٌ اظًاعٍم صانخ
اَىاز بهاء عبد انذعٍٍ جبىزي
فسح عبد انصهسة جباز ععاف
يها بؽٍس ابساهٍى انطٍف
ظهى قذطاٌ دداو اكطٍػ
َصس دايد ظانى جبس
ٍَساٌ عصاو ؼاكس اظًاعٍم
دٍدز يذًد يذًد دعٍ عهً
شهساء جًال دعٍ عهً
اظًاء يظفس فاضم ؼاكس
ظهى ظهٍم َجى عبد
عًس ظُاٌ ابساهٍى يذًد
فاطًت دًٍد ؼاكس يذًىد
زٌاو يذًىد عهىاٌ صانخ
يستضى جًعت اظًاعٍم ونً
عهً عدَاٌ دنف دعىٌ
َهاد اخضٍسعباض دعٍٍ
َىزا هالل يعهى هاؼى
شٌُت عهً يذًد عهً
عال اَصٍف جاظى ادًد
زظم فساث دٍدز يذًد
هًاو ابساهٍى عفىث
َعسٌٍ عبد انصادب يهدي
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