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 أمحد عدْإ أمحد محٛد٠  .6

أمحد حمُد أمحد احلزبٞ   .7

 أصا١َ جٛاد ايدربٞ  .8

 أصا١َ حمفٛظ َبارى باقالقٌ  .9

 اصالّ حمُد عبدٙ ايفالح  .10

 أْط راعد ٚاٖط احلزبٞ  .11
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 رانإ خايد مجٌٝ َزسا  .29
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 رٜإ عبد اهلل صزاج َٓدٚرٙ  .32
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 رٜإ فارٚم َري  .34

 سٜاد حاَد حضٝض ايعٜٛضٞ  .35

 صامل عًٞ عبد اهلل ايٓٗدٟ  .36

 صاَٞ َؾطف٢ حضٔ ٚادٟ  .37

 صًطإ حمُد صعٝد ايعُٛدٟ  .38

 صٌٗ َضفز عثُإ ايٓجار  .39
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