
 األضى ت

 عبدهللا ابراْٛى يحًٕد حطٍ  .1

 حًادِاحًد جٕاد درب   .2

 احًد حطٍٛ حًٛد حطٍٛ  .3

 احًد حشاظ ٚاضٍٛ كبٛطٙ  .4

 احًد عبد انرحًٍ عٛداٌ اجدع  .5

 احًد عبد انقادر يطهك صانح  .6

 اركاٌ يجٛد حطٍ حًد  .7

 اركاٌ دمحم جاضى خهٛم  .8

 ارٚاو صانح عطّٛ عهٙ  .9

 اٚالف َٕر٘ بشٛر حًٛد  .11

 بارق يجبم عبد انرزاق حطٍ  .11

 باٌ خهف حًد عبدهللا  .12

 بشٛر خهف دمحم حًاد٘  .13

 جًال عبد انرحًٍ يحًٕد احًد  .14

 

 حاد٘ حًد حاد٘ عبدهللا  .15

 

 حطاو خهف حًد عبدهللا  .16

 خهف حطٍ حًٛد يحًٕد  .17

 رافع حطٍ عهٙ غثٕاٌ  .18

 يطهك فرحاٌرافع حطٍ   .19

 رائد دمحم جاجاٌ جاضى  .21

 

 رحًّ عسٚس دمحم خهف  .21

 رداد حطٍٛ عهٙ ابراْٛى  .22

 

 زْٛر حطٍٛ عبد خهف  .23

 زُٚا عبدهللا عٛطٗ جاضى  .24

 

 د دمحم عبدًضارِ اح  .25

 ضانى عبد صانح جاضى  .26

 ضايٙ دمحم عهٙ غثٕاٌ  .27

 ضعد يٕضٗ خهف دنًٛٙ  .28

 صانح فتحٙ ُْد٘ عبدهللا  .29

 عبدهللاطاْر عهٙ عبد   .31

 

 عايرِ عبدهللا صانح حطٍٛ  .31

 عبد انجبار َجى عطّٛ صانح  .32

 

 عبد انكرٚى حطٍٛ صانح حًٕد  .33

 عبد ضانى عهٙ جٕٚد  .34

 



 عبدهللا جًال كاظى جٕاد  .35

 

 عدَاٌ عبد انباضظ طّ حًٕد٘  .36

 

 عد٘ زٚد جهعٕ حًٕد  .37

 

 عهٙ يحًٕد حطٍ دمحم  .38

 فاطًّ ضهًٛاٌ جًعّ حًد

 عًاد عبد عبدهللا عهٙ  .39

 عًاد يحًٕد ٚاضٍٛ دمحم  .41

 عًار جاضى دمحم عبار  .41

 عٓد حطٍ عهٕٛ٘ خهٛفّ  .42

 دحطٍٛ احً غاَى ُْد٘  .43

 فارش عبد دمحم حًٛد٘  .44

 فاضم ُْد٘ جدٔع عهٙ  .45

 دمحم زٚداٌ خهف حًد  .46

 دمحم فاضم درٔٚع نجٙ  .47

 دمحم يحًٕد حطٍ دمحم  .48

 دمحم ْالل يحًٕد فاضم  .49

 يحًٕد يطهك صانح دمحم  .51

 يصطفٗ اضًاعٛم جاضى دمحم  .51

 يصطفٗ يٛطر احًد ضهطاٌ  .52

 يعًر نطٛف كرد٘ احًد  .53

 يُٛر ضانى يحًٕد حًد  .54

 يٓد٘ خهف دمحم جٕٚد  .55

 يٕضٗ ْساع دمحم خهف  .56

 ًٛدحَادٚة رفاعٙ حطٍٛ   .57

 َاظى حطٍ عبد انًجٛد دمحم  .58

 انًجٛد دمحمَاظى حطٍ عبد   .59

 َبٛم عهٙ عبد يرٚص  .61

 َٕاف صبار اضًاعٛم حطٍ  .61

 عبد انكرٚى َصٛفْدٖ عبد انٓاد٘   .62

 ُْد ضايٙ حًاد ضانى  .63

 ٚاضر حطٍ ضرحاٌ غضباٌ  .64

 ٚاضٍٛ طّ عطكر ضهطاٌ  .65

 ٚطرٖ تركٙ يبرد عبٕد  .66

 ٕٚضف احًد ضهًٛاٌ ضهطاٌ  .67

 ٕٚضف رٚاض حطٍٛ احًد  .68

 َٕٚص يحًٕد طعًّ كٕخاٌ  .69

 


