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 48 ادًد لاطع  يذًٕد  عثدهللا  .2

 38 ارجٕاٌ طهٕاٌ رػٛد ريضاٌ  .3

 38 اركاٌ طارق عهٕاٌ دظٍٛ  .4

 30 عثدانذًٛداطزاء عثدانٓاد٘ يذًد   .5

 49 اطًاء ْٛثى عثدانغُٙ عثدهللا  .6

 48 دذٚفّ جًال خٛزهللا رػٛد  .7

 50 دٕر يٕفك عثدانكزٚى  َٕٚض  .8
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 20 طجٗ دارث عثدانًطهة يذًد  .05
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 43 انشْزِ خشعمْدٖ فتاح عثد   .42

 02 ْدٚز  طهٕو  ادًد  طّ  .43

 49 ُْد رائد  َجى دًد  .44

 59 ّْ ٔار  ػٕاٌ طاْز  دظٍٛ  .45
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