
 

  ٖـ1432/1433اخلسجيني َٔ ايدفع١ احلادٟ عػس٠  

 

 اضِ ايطايب ّ

 شٜد أبٛإبساِٖٝ أمحد ؾدق١  1

 إبساِٖٝ عبدايسمحٔ ذلُد َدْٞ  2

 إبساِٖٝ عبدايطُٝع عبداجملٝد ايفسا  3

 عازف ذلُد إبساِٖٝ فٛشٟ  4

 أمحد تسنٞ أمحد ايػاَدٟ  5

 أمحد محٝد محدإ ايؿخفٞ  6
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