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  رَا يذًذ إتراْٛى انطعٛذ يذًٕد عطٛح  .69

  رَا يذًذ عٕض تطَٕٛٙ   .71

  رٔاٌ صثذٙ فرذٙ عهٙ زٚادج  .71

  رٔيٛصاء فرذٙ عثاش عاغٕر  .72

  رٚى عثذ انذهٛى يذًذ نطفٙ  .73

  رٚٓاو عثذانفراح تذٚر ضعذ انُجار  .74

  رٚٓاو عصاو زكرٚا عهٙ انكُاَٙ  .75

  رٚٓاو عهٙ يذًذ يذًذ انطٛذ  .76

  زٚاد ٔنٛذ ياْر انثططٕٚطٙ  .77

  ضارج انثٛهٙ عثذانعسٚس أدًذ  .78

  ضارج كًال يذًذ يرعٙ  .79

  ضارج يذًذ انطٛذ انثرْايٙ   .81

  تطَٕٛٙضارج َصر عثذانعسٚس   .81

  ضعاد رتٛع صانخ صانخ إتراْٛى  .82

  ضعذ ضاليح ضعذ يرضٙ عثذانعال  .83

  ضهًٗ يذًذ إتراْٛى أدًذ  .84

  ضهٕٖ يذًذ إتراْٛى عثذانثاقٙ إتراْٛى  .85

  ضًٛح كًال عهٙ أدًذ دجاج  .86

  ضٓاو عثاش إتراْٛى يٕضٗ يرعٙ  .87

  ضٓاو يُٛر فًٓٙ عثذانعسٚس ْاغى  .88

  جادهللاضٓر ضايخ  عثذانًطهة يذًذ   .89

  غرٔق خًٛص عثذانًقصٕد انخٕنٙ  .91

  غرٔق ٔنٛذ صالح عثذانطالو  .91

  غٓذ إتراْٛى يذًٕد ٕٚضف درٔٚع  .92

  غٓذ دًذ٘ فرج زْرج  .93

  غٓذ طارق كايم صانخ انطٛذ  .94

  غٓذ عثذانغفار كًال عثذ انغفار  .95

  غٓذ يذًذ عثذهللا تقٕظ   .96

  غٓذ يذًٕد عثذانذطٛة غٓأ٘  .97
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