
 B/  صثاحٍ انثاٍَ

 

             اطى انطانة خ

          18 11 8 االء طارق عاَذ  .1

          31 18 13 اًَار َاطز َىطف * .2

          32 18 14 اَُظه خطاب خهف  .3

          24 13 11 حُاٌ عثذ انزحًٍ عاَذ  .4

          37 19 18 رطم جظاو شًض  .5

          28 13 15 سٍَ انعاتذٍَ عثذانجثار خُزٌ  .6

          26 13 13 طالو عذَاٌ عهىاٌ  .7

          26 12 14 صفا خهُم اتزاهُى  .8

          46 24 22 عثذهللا َجى عثذهللا عثذ  .9

             عش انذٍَ عثذ انكزَى احًذ/يؤجم  .11

          21 13 8 فاطًح خهُفح َذا  .11

          45 22 23 فاطًح ظافز يذحٍ  .12

          46 22 24 فاطًح يحًىد عُذاٌ  .13

          34 21 13 هللا طحاب لصٍ شالل عثذ  .14

          29 15 14 كايم رجة يخهف عجُم  .15

             / يؤجمانحهُى َاطٍُ كزاو عثذ  .16

          14 7 7 نثًُ ستُز اتزاهُى  .17

          35 17 18 نًً كُعاٌ خضُز  .18

          37 19 18 هللا نُث رعذ َجى عثذ  .19

          31 15 15 هللا يثًُ خهُفح يحًىد عثذ  .21

          29 17 12 دمحم احًذ جاطى دمحم  .21

          32 17 15 دمحم احًذ خهف ريضاٌ  .22

             )يؤجم(دمحم جًعح فزج  .23

          33 21 12 دمحم شًض انذٍَ فاضم احًذ  .24

          43 22 21 دمحم َجى عهٍ دمحم  .25

          18 8 11 نطُفدمحم َعًاٌ   .26

          43 21 22 هللا حًىد يزواٌ عذَاٌ عثذ  .27

          16 9 7 يزوج جالل احًذ   .28

          35 18 17 يزَى ثايز حًى حظاٍَ  .29

             يزَى ثايز يذحٍ فُصم  .31

          36 19 17 يصطفً اطًاعُم خهف  .31

          47 24 23 يٍ تاطم عهىٌ  .32

          17 11 7  عهٍَذوج َاجٍ   .33

          32 16 16 َذي صثاح يهذٌ  .34

          49 24 25 َحًُ دمحم عثاص  .35



 B/  صثاحٍ انثاٍَ

 

          41 21 21 َىطف عثذ االيُز حظٍ  .36

          zero / / / راطثهاَالف فزاص فائك  .37

          zero / / /  =طُف عجُم شُحاٌ  .38

          zero / / / =عثذ انجثار خُزو كزدٌ  .39

          zero / / /   =  عثذهللا تُاخ كزَى  .41

          zero / / /  =عذراء حًذٌ َجُة  .41

          32 17 15 / =فاطًه يصطفً عثذ انظالو  .42

          zero / / /  = ياهز َىياٌ عهٍ  .43

          zero / / /  =   دمحم َىَض حًذ  .44

          17 8 9 /  = هُىف حًُذ احًذ  .45

          25 12 13 /   =   هُا حًذاٌ دمحم  .46

47.               

48.               

49.               


