
انُرُجحانثانث اجرًاعخ

َاجخادًذ فاخر عُطً ضهًا1ٌ

َاجخإضرثرق جثار جىاد عه2ٍ

َاجخأطُاف عهٍ عثذ انردًٍ دط3ٍ

يكًمأالء يانك عثذ انردُى ضًذ4

َاجخأيال َىَص خهف يجُذ5

َاجخأياٍَ ضعذ ضانى ادًذ6

َاجخأَح خًاش دطٍُ ضهًا7ٌ

َاجخأًَاٌ ضهًاٌ يطرود ههىش8

َاجخأًَاٌ عثذ انعسَس كرَى صانخ9

َاجختشري دافع يذًذ عه10ٍ

يكًمدطٍُ ردُى عثُص دثُة11

يكًمرشا فاضم عهٍ ضانى12

يكًمرغذ دطٍُ عهىا13ٌ

يكًمزهراء خهف زاَر عاجة14

َاجخضارج أكرو عهٍ عثذهللا15

يكًمضارج طانة جاضى ضهًا16ٌ

َاجخضذر جهُم دطٍ جغُم17

َاجخضًاح صثرٌ تجاٌ عثذهللا18

َاجخضُف ضًُر كرَى يذًذ19

يكًمعالء يذًىد عىَذ كاظى20

َاجخغفراٌ ضعذٌ جاضى دًىد21ٌ

يكًمفاضم جثار فاضم عثاش22

َاجخيرواٌ ادًذ ضهًاٌ جاضى23

َاجخيُُاء دطٍ جاضى زوَذ24

َاجخَىر عهٍ جاضى كىد25

َاجخهذَم زَذاٌ يسعم شطة26

َاجخوضاو جًعح عهٍ دطى27ٌ

يكًموضٍ كرَى َعًح عثذ األياو28

انُرُجحانثانث خذيح خ

َاجخإضرثرق إضًاعُم وفر ضُذا1ٌ

َاجخأضُم عهٍ نعُثٍ جثارج2

يكًمإشراق إَاد ضعُذ دايذ3

َاجختاٌ عذَاٌ ضًُر دط4ٍُ



َاجخجهاد صثار يهذٌ فارش5

يكًم100/دٍُُ طارق عثذ يذًىد 6

َاجخدالل فاضم عثاش جاضى7

يكًمرؤي دطٍُ عهٍ دالوج8

َاجخرؤي خهُم إتراهُى يذًذ9

َاجخرَى صالح يهذٌ عثىد10

َاجخرَهاو ضعذ عثذ انًطهة عثذ انًهذ11ٌ

يكًم100/زَُح دُذر عثذ انًذطٍ عثذ انرزاق12

َاجخضارج ضعذ هادٌ هىت13ٍ

َاجخضارج صفاء إتراهُى وهاب14

َاجخضعاد لاضى دطٍُ دذَذ15

َاجخضُذش عهٍ فاضم كاظى16

َاجخشهذ عثذ انردُى عثذ انجثار ادًذ17

يكًمطهعد دطٍُ أيٍُ دًى18

َاجخعثاش غائة رضا يذًذ19

َاجخغطاٌ عهٍ دطٍُ عثذ20

َاجخلصٍ داذى هادٌ فاضم21

َاجخنُث هشاو ضهًاٌ يجُذ22

يكًمنُُح طانة فاضم يضع23ٍ

َاجخيرَى خسعم يذًذ فهذ24

َاجخيُادج يذًىد يذًذ تشُر25

يكًميُُا يذًذ يذٍ انذٍَ عثذهللا26

يكًمَادَح فىزٌ فرُخاٌ ضردا27ٌ

يكًمهانح إتراهُى يشعم خُسرا28ٌ

َاجخهذي نُث تذر َجى29

َاجخوجذاٌ عهٍ يذًىد إتراهُى30

النتيجةانثانثح اَثرو–   اضى انطانة  خ

يكًمإتراهُى دطٍُ فرداٌ دط1ٍ

َاجخادًذ زكٍ كايم كرَى2

يكًمأضراء داود كاظى ضهطا3ٌ

يكًمإَُاش يذًذ جاضى4

يكًمإَهاب عهٍ داود ضهًا5ٌ

َاجخجُاٌ عهٍ عثذ وان6ٍ

َاجخدطٍ ياجذ يذًذ عه7ٍ



َاجخدُذر ثاير دًىد جاتر8

َاجخدُذر عثذ انطرار خهف عثذهللا9

يكًمدُذر يهذٌ فرداٌ جارهللا10

َاجخرَا لاضى يذًذ خضُر11

يكًمضارج كرَى دًُذ فردا12ٌ

يكًمضريذ يسهر دعُر كرَى13

يكًمضالو كاظى دًىد ريهه14

َاجخضىزاٌ ضانى داود ضهًُا15ٌ

َاجخطارق ضًُر يذٍ انذٍَ ادًذ16

َاجخعهٍ جاتر عثذ جاضى17

يكًمعهٍ عثذ انردًٍ صذاو عثذ18

يكًمعهٍ عثذ كاظى عه19ٍ

يكًمفُفُاٌ إتراهُى رزَج يخهف20

يكًم100/ لصٍ داذى َاَف فرداٌ 21

َاجخنُث عهىاٌ كافٍ دط22ٍُ

يكًم100/ياجذ َاَف ضانى جاضى 23

يكًميرواٌ كاظى عثذ دان24ٍ

يكًميصطفً عثذ األيُر خضر عًرا25ٌ

يكًمَاطك يجُذ عُذ صانخ26

يكًمَطرٍَ عثذ انرضا يىضً اتىدُى27ٌ

َاجخود عثذ انكرَى دطٍ عثاش28

يكًمَاضًٍُ ضهًاٌ يذًىد دط29ٍُ

يكًمَاضًٍُ َاضٍُ خهف جًُم30


