ّ االصِ
.1

إبزاٖ ِٝخايد ابزاٖ ِٝمياْٞ

.2

إبزاٖ ِٝعبد ايزمحٔ عبد اهلل مياْٞ

.3

أمحد بهز عً ٞايغٝخ

.4

أمحد مجاٍ محشَ ٠دْٞ

.5

أمحد عبد ايعشٜش بٚيداؼ َكِٝ

.6

أمحد عدْإ أمحد محٛد٠

.7

أمحد حمُد أمحد احلزبٞ

.8

أصاَ ١جٛاد ايدربٞ

.9

أصاَ ١حمفٛظ َبارى باقالقٌ

 .10اصالّ حمُد عبد ٙايفالح
 .11أْط راعد ٚاٖط احلزبٞ
 .12أمئ حضني حمُد عٛٝا٣
 .13بدر عبد اهلل حباب اجلعٝد
 .14بدر عبد اهلل عبد ايعشٜش بٔ صبتإ
 .15بدر عبد اهلل عُز صعٝد اخلٓبغٞ
 .16بضاّ حاَد عبد اهلل ايضفزٟ
 .17بهز عبد ايزح ِٝحمُد ْؾزاهلل
 .18تزن ٞعبد اهلل عُز ايبعضٞ
 .19حاسّ عثُإ حمُٛد ايؾٝين
 .20حضاّ عبد ايًطٝف عبد اهلل احلضاَٞ
 .21حضاّ َضزْ ٟاح ٞاحلزبٞ
 .22محش ٠خايد عبد ٙفٓٝػ
 .23محش ٠سن ٞمحش ٠حناظ
 .24خايد أمحد عُز باعٓفز
 .25خايد ؽاحل َضفز ايشٖزاْٞ
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 .26را٥د عٝض ٢محش ٠نزدٟ
 .27را٥ف حمُد حضٔ باَاْع
 .28رأفت حم ٞايد ٜٔناٌَ صًُٝإ
 .29رانإ خايد مجَ ٌٝزسا
 .30رعد ؽفٛإ عبد اهلل طٝب
 .31رٜإ عبد ايعشٜش ؽاحل احلزبٞ
 .32رٜإ عبد اهلل صزاج َٓدٚرٙ
 .33رٜإ عبد اهلل حمُد باْٜٛط
 .34رٜإ فارٚم َري
 .35سٜاد حاَد حضٝض ايعٜٛضٞ
 .36صامل عً ٞعبد اهلل ايٓٗدٟ
 .37صاََ ٞؾطف ٢حضٔ ٚادٟ
 .38صًطإ حمُد صعٝد ايعُٛدٟ
 .39صٌٗ َضفز عثُإ ايٓجار
 .40طالٍ عؾاّ عبد احلً ِٝاملُٝين
 .41طالٍ حمُد بالٍ ابزٜل
 .42ط٘ حمُٛد عباظ قارٟ
 .43عادٍ عً ٞعبد اهلل صٓهز
 .44عادٍ َعتٛم اصعد سَشَٞ
 .45عاَز رٜاض عبد ايعشٜش ايعكٌٝ
 .46عاَز عبد ايزمحٔ عٛض املغذٟٚ
 .47عبد اإلي٘ محد حاَد سٜين
 .48عبد اإلي٘ حمُد عبد ايهز ِٜخبارٟ
 .49عبد ايعشٜش مجعإ غزّ ايشٖزاْٞ
 .50عبد ايعشٜش حمُد محاد ايطًخٞ
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 .51عبد ايعشٜش حمُد صعٝد ايعُٛدٟ
 .52عبد ايكادر عبد املٓعِ عبد ايكادر عزب
 .53عبد ايهز ِٜأمحد حمُد صعٝد أنزّ
 .54عبد اهلل صامل ؽاحل بٔ حمفٛظ
 .55عبد اهلل صاَ ٞعبد ايكادر حٓبظاظ٘
 .56عبد اهلل طًعت عبد ايٖٛاب صٓد٣
 .57عبد اهلل عبد ايًطٝف عبد اهلل احلضاَٞ
 .58عبد اهلل عثُإ حاَد ايغاَدٟ
 .59عبد اهلل فٝؾٌ صعٝد ايعُٛدٟ
 .60عبد اهلل ٜٛصف عبد اهلل باصٛدإ
 .61عدْإ ٜعكٛب عً ٞعاعل
 .62عال ٤عبد ايٖٛاب عبد ايزمحٔ ْٛرٚيٞ
 .63عً ٞحمُد عً ٞباْاعُ١
 .64عُار عبد ايعشٜش حمُد احملُدٟ
 .65عُز حمُد عُز بٝو
 .66فٝؾٌ ؽاحل حمُد ايغاَدٟ
 .67فٝؾٌ حمُد محٝد احلٓٝطٞ
 .68يؤ ٟمجاٍ اَني ٜٛصف
َ .69اجد صعٝد حمُد افٓدٟ
َ .70اٖز صامل أمحد باصٝف
 .71حمُد إبزاٖ ِٝفزج ايٓٗدٟ
 .72حمُد أمحد ابزاٖ ِٝايضكاف
 .73حمُد آَني حمُد ايهزٜت
 .74حمُد حتضني حمُد حمُد حضني
 .75حمُد داخٌ باد ٟاحلزبٞ
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 .76حمُد صاملني أمحد بايغؾٕٛ
 .77حمُد عبد ايزؤٚف بغري بًٛي٘
 .78حمُد عبد ايزمحٔ أمحد َهاٟٚ
 .79حمُد عبد اهلل ضٝف اهلل ايهثريٟ
 .80حمُد عثُإ حمُد عً ٞخفاجٞ
 .81حمُد ممدٚح أمحد َؾطف٢
َ .82ؾطف ٢حضني صامل ايعطاظ
َ .83ؾطف ٢صاَ ٞعبد اهلل ابٛداٚٚد
َ .84عتش آَني حمُد ايهزٜت
َ .85عتش حمُد أٜٛب راضٞ
َ .86الى مسري َضًِ صامل ايددا
َٓٗ .87د عً ٞحمُٛد حضٔ
َٓٗ .88د فا٥ش حمُد َهٓاتٞ
َٓٗ .89د ٜٛصف ابزاٖ ِٝخبػ
ٖ .90ادٖ ٟالٍ صًُٝإ خدٜدٚظ
ٖ .91اْ ٢عُز صامل باخمري
ٚ .92ا ٌ٥أمحد حمُد ايشٖزاْٞ
ٚ .93ا ٌ٥ايزعٝد أمحد عُز
ٚ .94ا ٌ٥عبد ايًطٝف صعٝد ايعُٛدٟ
ٜ .95اصز ايعٝاع ٞؽادم فداد
ٜ .96اصز سن ٞمج ٌٝحجاسٟ
ٜ .97اصز عباظ عؾُت عانز
ٜ .98اصز عبد اهلاد ٟعُز األدَاٟٚ
ٜ .99اصز عً ٞحضني حمُد
ٜٛ .100صف َأَٜٛ ٕٛصف بٓجز
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