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انًٕانٛد اندٔر انفزع انًجًٕع اطى انطانة انزتاعٙ خ 

 2003ثاَٙ ادٛائٙ  417يصطفٗ ادًد عزٚض عثد انزؤٔف    .1

 2001أل ادٛائٙ  417فاطًح يذًد  ْاد٘ كاظى    .2

 2003ثاَٙ ادٛائٙ  417اطتثزق رطٕل كاظى طاْز    .3

 2004أل ادٛائٙ  416غدٚز يذظٍ عثٕ عٕاد    .4

 2003ثاَٙ ادٛائٙ  416ادًد يذًد جثار كاظى    .5

 2002أل ادٛائٙ  416فاطًح صالح يٓد٘ جدٔع    .6

 2002ثاَٙ ادٛائٙ  415دٕراء عثد انكزٚى يال هللا    .7

 2001أل ادٛائٙ  415يزٚى سٚد صانخ جٕاد    .8

 1999ثاَٙ ادٛائٙ  414سْزاء دٛدر عثد انذظٍ عثاص    .9

 2001أل ادٛائٙ  413طارِ طانى عثد دظٍ     .10

 2002ثاَٙ ادٛائٙ  413رقٛح خضٛز دظٍ فهٛخ    .11

 2002ثاَٙ تطثٛقٙ  387عهٙ يُٓد دظٍٛ عهٕاٌ    .12

 2003ثاَٙ تطثٛقٙ  385دظٍٛ ادًد َعٛى شعالٌ    .13

 2001ثاَٙ تطثٛقٙ  384طجاد  ادًد شُشٕل عهٙ    .14

 2000ثاَٙ تطثٛقٙ  384يذظٍ قذطاٌ عثد يتعة    .15

 3001أل تطثٛقٙ  383سُٚة جٕاد   عثد انذظٍ كاظى    .16

 2003أل ادتٙ  406عثد هللا فارص كاظى دظٍ    .17

 2003أل ادتٙ  405َٕر دظٍ شٓٛد كاظى    .18

 1997ثاَٙ ادتٙ  404ٔرٔد قٛض عثٛد عكهّ    .19

 2001ثاَٙ ادتٙ  403يذًد يٓد٘ ادظاٌ يذًد يذظٍ    .20

 2003ثاَٙ ادتٙ  401فاطًح ادًد جًٛم خضٛز    .21

 2002ثاَٙ ادتٙ  401رطٕل ادًد دداو دزٚش    .22

 2003أل ادتٙ  401سُٚة عثاص جٕاد كاظى    .23

 2002ثاَٙ ادتٙ  400ايٛز يذًد دثٛة  يٕطٗ    .24

 2000أل ادتٙ  400سْزاء يكٙ يٓد٘ عثد انصادة    .25

 2000أل ادتٙ  400سْزاء يكٙ يٓد٘ عثد انصادة    .26
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 2001ثاَٙ ادتٙ  394عهٙ صانخ عثاص عهٕٛ٘    .38
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 2000أل ادتٙ  393تثارك جاطى يذًد عثاص    .39

 2002أل ادتٙ  393ادًد دٛدر عاٚد يطزٔد    .40

 2001أل ادتٙ  393فاطًح صانخ دظٍ غانٙ    .41

 2001أل ادتٙ  392كزار عهٙ صثٛخ كاظى    .42

 2001أل ادتٙ  392يصطفٗ فزداٌ كزكٛز َاْٙ    .43

 2002أل ادتٙ  392يٛثى كاطع عثد انذظٍ جٓٛد    .44

 2003أل ادتٙ  392فاطًح رعد عثد َاْٙ    .45

 2002ثاَٙ ادتٙ  392عهٙ انًزتضٗ عدَاٌ ردٛى    .46

 


