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:مه ةبلطلاو
مقرلا بلاطلا مسا

1 ةمMس دومحم
2 سيعد ةراس
3 سيعدا ميرم
4 فسوي وبا ةماما
5 ةماش وبا مارم
6 ةدلMش لاما
7 رمع وبا مينست
8 يبجرلا ءارسا
9 ةرماخم سدنس
10 ريغزلا سدنس
11 ةنونف وبا ةيا
12 يسبعلا ىنبل
13 ةنينس وبا ةبه
14 ةقرم دعسا
15 ينيره دمحم
16 ةيعر وبا انايد
17 خورين ىنبل
18 يويوعلا ةيقر
19 يدينجلا جيرا
20 ورمع زاريش
21 يوابرحلا ةورم
22 يوابرحلا انايد
23 ةشتنلا دهش
24 ةنواطعلا ةزمح
25 بهلس ءارب
26 ةنيابذ ىحض
27 يدينجلا ةورم
28 ناير وبا دوجس
29 تاقيرزا ليبسلس
30 بستحjا سانيا
31 يميمتلا نازر
32 نيدلا رصان مMسا
33 ةعجاون نازر
34 يطيوسلا راونا
35 ةعجاون دمحم
36 ةدواوع سيم
37 نونف راونا
38 كيود انول
39 دايع ةدجاس
40 يفافك دمحم
41 فيرشلا :نر
42 خورين ةيا
43 كيود دنه
44 شيرم ةبه
45 ةمساوقلا راوس
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