املتدرجني َٔ ايدفع ١ايثآَٖ1430 /1429 ١ـ
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رٜإ أمحد عبداهلل ايسرْٛقٞ

.63
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رٜإ ذلُد حصني ايعُٛدٟ

.67
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.191

َعتس عبدايرمحٔ ذلُد ايٓٗدٟ

.192

َعتس َٓؽٛر ذلفٛظ عبداحلل

.193

َٓؽٛر عً ٞحاَد ايعُرٟ

.194

َٓؽٛر عً ٞحصين ايػاَدٟ

.195

َٗتد ٣حصني شامل ايعطاط

.196

َٗٓد شعٝد حصٔ اهلباػ ايكخطاْٞ

.197

َٗٓد عبداملًو بابهر

.198

ْادر ؼاحل أمحد باجابر

.199

ْادر عبداهلل َع ًٞٝايصًٗٞ

.200

ْاؼر ذلُد عبداهلل ظعٝب

.201
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