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اهكطٍاجملٌ٘عاضٍ اهطاهبت
اهوػٞ االُلوٚص662ٞٙفادٕٙ حمٌد جاضٍ ابسا1ٍٚٓ
اهوػٞ االُلوٚص661ِٞٙٓد مسري ٗضني كى ًا2ًٛ
اهوػٞ االُلوٚص660ٞٙٓدٙس كسٍٙ عبد عو3ٛ
اهوػٞ االُلوٚص654ًٞٙؤًى ثاًس فوٚح حط4ّ
اهوػٞ االُلوٚص634ٞٙح٘زا١ قاضٍ حطّ عبد اهلاد5ٜ
اهوػٞ االُلوٚص632ٞٙصفا ضاجد ٓاغٍ حمٌد6
اهوػٞ االُلوٚص629ٞٙشِٙب عدُاْ ٓادٜ حطني7
اهوػٞ االُلوٚص626ٞٙضِا١ فسج ًصطفٟ مخٚظ8
اهوػٞ االُلوٚص625ٞٙضخس اهطٚف حمٌد جدٗع9

اهوػٞ االُلوٚص623ٞٙدعا١ خوٚفٞ داٗد عبد10
اهوػٞ االُلوٚص618ًٞٙٚطٍ فالح محٚد غل٘ز11
اهوػٞ االُلوٚص616ُٞٙبأ قاضٍ ًرزٜ ًاض12ٛ
اهوػٞ االُلوٚص616ٞٙتبازن بلس عبد اهطتاز حمٌ٘د13
اهوػٞ االُلوٚص616ٞٙتبازن حاًد حمطّ جاض14ٍ
اهوػٞ االُلوٚص616ٞٙٓاجس عوٛ عبداالًري ٙ٘ضف15
اهوػٞ االُلوٚص614ًٞٙٚظ عبد اهسشاق خضري عباع16
اهوػٞ االُلوٚص613ًٞٙسٍٙ حمٌد صاحل غٔاب17
اهوػٞ االُلوٚص610ٞٙطازق زمحاْ حمٌ٘د حطني18
اهوػٞ االُلوٚص610ٞٙاِٙاع عوٛ فٚصى ابسا19ٍٚٓ
اهوػٞ االُلوٚص607ٞٙاضسا١ فاضى عطٕٚ محٚد20
اهوػٞ االُلوٚص607ٞٙزإُٚ جٚاد ابسآٍٚ جمو21ٛ
اهوػٞ االُلوٚص607ٞٙتاجٕ عدُاْ حمٌد ضوٌا22ْ
اهوػٞ االُلوٚص607ٞٙفادٙٞ محٚد زغٚد امحد23
اهوػٞ االُلوٚص606ٞٙزقٕٚ زجب ًسٙس ًٔٚد24ٜ
اهوػٞ االُلوٚص605ٞٙدٙاُا حٚدز عباع عو٘ا25ْ
اهوػٞ االُلوٚص603ٞٙٗداد حمٌد كاظٍ ج٘اد26
اهوػٞ االُلوٚص603ٞٙفاطٌٕ قدٗزٜ حطني عو٘ا27ْ
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اهوػٞ االُلوٚص601ٞٙفاطٌٞ خاهد جاضٍ زشٗق28ٛ
اهوػٞ االُلوٚص601ٞٙغٚالْ ٗهلاْ خصعى ضوٌا29ْ
اهوػٞ االُلوٚص599ٞٙاٙالف بسٓاْ مسني زح30ٍٚ
اهوػٞ االُلوٚص598ٞٙزفى ًٚطاْ غاكس مح٘د31ٜ
اهوػٞ االُلوٚص596ٞٙكٚفٚٞ عوٛ حطني عو32ٛ
اهوػٞ االُلوٚص596ُٞٙسجظ ٓاغٍ زغٚد خوف33
اهوػٞ االُلوٚص595ٞٙضبأ عوٛ حمٌ٘د عبد34
اهوػٞ االُلوٚص595ٞٙشِٕٙ حطني حمٌد خوف35
اهوػٞ االُلوٚص595ٞٙزقٕٚ زغٚد عبد حط36ّ
اهوػٞ االُلوٚص595ٞٙغٌٚا١ ضعد خصعى عبد37
اهوػٞ االُلوٚص594ٞٙفاطٌٕ ضامل طٕ ٙاضني38
اهوػٞ االُلوٚص594ٞٙزغد حطني عوٛ كٚطا39ْ
اهوػٞ االُلوٚص594ًٞٙسٍٙ حمٌد عٚطٟ عو40ٜ٘ٚ
اهوػٞ االُلوٚص594ٞٙغسٗق حطّ حيٟٚ حط41ّ
اهوػٞ االُلوٚص593ٞٙحمٌد كاظٍ حمٌ٘د جاض42ٍ
اهوػٞ االُلوٚص593ٞٙحطِا١ زاضٛ حطني محد43
اهوػٞ االُلوٚص593ٞٙحمٌد زمحاْ عبد امساعٚى44
اهوػٞ االُلوٚص592ٞٙضجٟ ابسآٍٚ حطني حمٌ٘د45
اهوػٞ االُلوٚص592ٞٙزُا عوٛ عبد امحد46
اهوػٞ االُلوٚص591ٞٙشِٙب حمٌد عبد اهطتاز ُصٚف47
اهوػٞ االُلوٚص591ٞٙقاضٍ فٚصى حطني ضامل48
اهوػٞ االُلوٚص590ٞٙٓد٠ ٗضاَ جاضٍ حمٌد49
اهوػٞ االُلوٚص589ٞٙزضى ثاًس حاٜٗ ضعد50
اهوػٞ االُلوٚص589ٞٙإٙ صالح داٗد حمٌد51
اهوػٞ االُلوٚص587ٞٙاًِٞ صلباْ حمطّ عبد52
اهوػٞ االُلوٚص587ٞٙشٓسا١ امساعٚى حطني حط53ّ
اهوػٞ االُلوٚص586ٞٙحطني حمٌد بٚيب عبد اهلل54
اهوػٞ االُلوٚص585ٞٙاٙٞ حمٛ ٙ٘ضف ضبيت55
اهوػٞ االُلوٚص585ٞٙزغد ًدحت عب٘د جاض56ٍ
اهوػٞ االُلوٚص584ٞٙاضسا١ عوٛ ضٌد عو57ٛ
اهوػٞ االُلوٚص584ٞٙعا٢ػٞ ُلٞ زغٚد حطني58
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اهوػٞ االُلوٚص583ٞٙٓبٞ عباع حمٌد حمٌ٘د59
اهوػٞ االُلوٚص583ٞٙشِٙب عوٛ حطني كاظ60ٍ
اهوػٞ االُلوٚص582ٞٙضازٝ ضسحاْ ذٙاب تا61ٕٙ
اهوػٞ االُلوٚص581ٞٙصفا١ كٌس عبد عو62ٛ
اهوػٞ االُلوٚص580ٞٙعبري عوٛ فسج خاطس63
اهوػٞ االُلوٚص579ٞٙعباع ٗضاَ عباع حطني64
اهوػٞ االُلوٚص578ٞٙٗطفا١ حطّ عبد اهلل حطني65
اهوػٞ االُلوٚص578ٞٙٓبٞ حمٌد عبد اجلباز حمٌد66
اهوػٞ االُلوٚص577ٞٙضازٜ عادي جمٚد كس67ٍٙ
اهوػٞ االُلوٚص577ٞٙعبد اهلل فاضى داٗد امساعٚى68
اهوػٞ االُلوٚص576ٞٙشِٙب خاهد خوٚى عو69ٛ
اهوػٞ االُلوٚص576ٞٙزفى ضالَ عباع فازع70
اهوػٞ االُلوٚص576ٞٙفاطٌٞ ابسآٍٚ مشظ اهدّٙ حمٛ اهد71ّٙ
اهوػٞ االُلوٚص575ٞٙقاضٍ صالح حطني فسحا72ْ
اهوػٞ االُلوٚص575ٞٙشِٙب عوٛ عبد احلطّ ضبع73
اهوػٞ االُلوٚص575ُٞٙبأ ضعد خوٚفٕ حط74ّ
اهوػٞ االُلوٚص574ٞٙزفى ُاجٛ داٗد ضوٌا75ْ
اهوػٞ االُلوٚص574ٞٙامسا١ عدُاْ حمٌ٘د ًطوم76
اهوػٞ االُلوٚص574ٞٙضجٟ حمٌد فاضى ً٘ه٘د77
اهوػٞ االُلوٚص574ٞٙشٓسا١ ًصطفٟ ضوٌاْ كاظ78ٍ
اهوػٞ االُلوٚص574ٞٙٓدٙى عوٛ ُاجٛ غٔاب79
اهوػٞ االُلوٚص573ٞٙزباب خوٚى ابسآٍٚ عط80ٕٚ
اهوػٞ االُلوٚص573ٞٙضجاد حطني عبد حطني81
اهوػٞ االُلوٚص573ٞٙغاَ حطّ عوٛ مجٚى82
اهوػٞ االُلوٚص572ٞٙصباح ضوٌاْ حطّ امحد83
اهوػٞ االُلوٚص572ُٞٙرباع امحد فٔد حط84ّ
اهوػٞ االُلوٚص572ٞٙأًاُٛ فالح ًٔدٜ محٚد85
اهوػٞ االُلوٚص572ٞٙغٔد ٗهٚد حمٌ٘د غاط86ٛ
اهوػٞ االُلوٚص571ٞٙحطاَ ثاٙس زفعت جٔاد87
اهوػٞ االُلوٚص571ٞٙفاطٌٕ ثاٙس حطني حمٌد88
اهوػٞ االُلوٚص570ٞٙغفساْ ضعٚد غلس مح٘د89
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اهوػٞ االُلوٚص570ٞٙفاطٌٕ حاًد خضري مخٚظ90
اهوػٞ االُلوٚص570ٞٙشِٙب ُدٍٙ خوٚى كس91ٍٙ
اهوػٞ االُلوٚص570ٞٙزغدٖ حطّ حمٌد عال92ٜٗ
اهوػٞ االُلوٚص570ٞٙغادٖ عصاَ ضبع مخٚظ93
اهوػٞ االُلوٚص569ٞٙفاطٌٞ امحد صاحل دٗا94ٜ
اهوػٞ االُلوٚص569ِٞٙٓدٖ عاًس امحد ًصطف95ٟ
اهوػٞ االُلوٚص568ٞٙزضى ضالَ عباع فازع96
اهوػٞ االُلوٚص568ٞٙبسا١ زاغد طعٌٞ دٓؼ97
اهوػٞ االُلوٚص568ٞٙضجٟ عاًس اض٘د عو98ٛ
اهوػٞ االُلوٚص567ٞٙغدٙس ظافس كاًى ج٘اد99
اهوػٞ االُلوٚص566ٞٙشٓسا١ ُصري فاضى حطني100
اهوػٞ االُلوٚص566ًٞٙسٍٙ فؤاد ًصطفٟ هطٚف101
اهوػٞ االُلوٚص565ٞٙصفا طالي حمٌد عباع102
اهوػٞ االُلوٚص563ٞٙٓدٙى عوٛ حمٌد عو٘ا103ْ
اهوػٞ االُلوٚص563ٞٙٗضاَ فا٢ص فِدٜ محد104
اهوػٞ االُلوٚص563ٞٙغٚدا١ محٚد عدُاْ عبد اه٘ٓاب105
اهوػٞ االُلوٚص562ٞٙحِني صباح كاظٍ ضوطا106ْ
اهوػٞ االُلوٚص562ًٞٙصطفٟ عبد فوٚح حط107ّ
اهوػٞ االُلوٚص562ٞٙفاطٌٕ ٙ٘ضف حجٛ كس108َ
اهوػٞ االُلوٚص562ٞٙفٚخا١ امحد حطْ٘ جاض109ٍ
اهوػٞ االُلوٚص562ٞٙعوٛ حمٌد عوٛ عط110ٞٚ
اهوػٞ االُلوٚص562ٞٙاال١ محٚد عوٛ خضري111
اهوػٞ االُلوٚص561ٞٙخاهد ٗهٚد خاهد صالي112
اهوػٞ االُلوٚص561ٞٙشِٙب احل٘زا١ زا٢د ج٘اد كاظ113ٍ
اهوػٞ االُلوٚص560ٞٙاحالَ ُ٘زٜ حطني خضري114
اهوػٞ االُلوٚص560ًٞٙصطفٟ غاشٜ محد ًِص٘ز115
اهوػٞ االُلوٚص559ٞٙضجٟ غاكس حمٌد جاًى116
اهوػٞ االُلوٚص559ٞٙاًى عبد اه٘احد ًٔدٜ عبد اهلل117
اهوػٞ االُلوٚص559ٞٙاٙٞ عدُاْ هطٚف خضس118
اهوػٞ االُلوٚص559ًٞٙسٍٙ عبد اهلل ٙاضني امحد119
اهوػٞ االُلوٚص559ٞٙجطًٕ٘ عبد اجلوٚى ابسآٍٚ عدٗا120ْ
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اهوػٞ االُلوٚص559ٞٙحمٌد باضى ابسآٍٚ كس121ٍٙ
اهوػٞ االُلوٚص559ٞٙحطّ حمٌد عبد اهسمحّ خا122ُٞ


