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 انقسى انًجًٕع اسى انطانة خ 

 يذاسثح 852 اٚالف عثد انكزٚى عثد انعشٚش 1

 يذاسثح 702 سُٚح جًٛم جًعح جانٙ 2

 يذاسثح 700 رداب دايد خهف عثد 3

 يذاسثح 697 َٓٗ اتزاْٛى دًد عثد انزضا 4

 يذاسثح 692 دٛدر يٓد٘ صانخاٚح  5

 يذاسثح 691 سجٗ كاظى فضانح عثٕد 6

 يذاسثح 685 اٚح سعد دسٍٛ دًداٌ 7

 يذاسثح 684 اسالو عقٛم عهٙ جاتز 8

 يذاسثح 684 غفزاٌ دسٍٛ سهًاٌ 9

 يذاسثح 677 سذز رعد ْاشى نفرّ 10

 يذاسثح 664 طٛثح جٕاد كاظى  11

 يذاسثح 662 يزٔج يجٛد دًٛد رشٛد 12

 يذاسثح 661 سْزاء جٕاد أدعٛزإٍْٚ 13

 يذاسثح 653 َدٖ صانخ عثاد٘ َاصز 14

 يذاسثح 646 َٕرص صثاح خهٛفح سهًاٌ 15

 يذاسثح 643 عهٛاء سهٛى يشٚٓز 16

 يذاسثح 635 سًز عدَاٌ ٚاسٍٛ دًٕد 17

 يذاسثح 632 سُٚح يصطفٗ عثدهللا سايٙ 18

 يذاسثح 632 عهٛاء فاخز عهٕاٌ خًاص 19

 يذاسثح 632 فاطًح يٕفق كاظى عاذٙ 20

 يذاسثح 629 غزاو دسٍٛ عهٙ كاظى 21

 يذاسثح 625 سْزا ءدسٍ جثار 22

 يذاسثح 624 نٛهٗ اثٛز دسٍ َاصز 23

 يذاسثح 623 سارج سعد٘ َاجٙ 24

 يذاسثح 623 َٕر يذًد ْاذٕ دأد 25

 يذاسثح 619 ضذٗ يذًدجاسى يذًد 26

 يذاسثح 618 عال خٛز٘ اتزاْٛى شكز 27

 يذاسثح 617 ساْزج اتزاْٛى عهٙ كزٚى 28

 يذاسثح 616 ْثح جثار ْهٛم راشد 29

 يذاسثح 615 تُد انٓدٖ َصٛز ْاَٙ  30

 يذاسثح 607 شٓد نٛث عدَاٌ صثز٘ 31

 يذاسثح 604 فزقاٌ عثد انزدًٍ دايد 32

 يذاسثح 602 رسم كاظى دسٍٛ كاظى 33

 يذاسثح 600 دٍُٛ ٚاسزَاصز 34

 يذاسثح 600 غشٔاٌ ثايز دسٍٛ يذًد 35
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 يذاسثح 599 سزٖ سْٛز سًٛز تدر 36

 يذاسثح 595 سْزاء عارف دسٍٛ ٕٚسف  37

 يذاسثح 594 َٕر ٚاسز عثد انشْزج 38

 يذاسثح 589 دٍُٛ فزاخ صانخ فزج 39

 يذاسثح 586 صفا يذًد عثد انذسٍ كزو 40

 يذاسثح 586 فاطًح ياجد سكُدر شفٛع 41

 يذاسثح 584 دٛدر كاظى طاْزرفاِ  42

 يذاسثح 583 سْزاء َثٛم يجٛد دًٛد 43

 يذاسثح 581 َٕر دٛدر يٓد٘ صانخ 44

 يذاسثح 579 رسم َصٛز اتزاْٛى  45

 يذاسثح 577 رسم َٓاد اكزو قدٔر٘ 46

 يذاسثح 569 رٔاسٙ كزٚى  ْاشى نفرّ 47

 يذاسثح 569 عهٙ عصاو خهٛم دٍُٛ 48

 يذاسثح 565 سهًاٌدعا سعٛد كاظى  49

 يذاسثح 563 عذراء كزٚى دسٍ فهٛخ 50

 يذاسثح 563 سُٚة عهٙ دسٍ عثد هللا 51

 يذاسثح 561 سْزاء خشعم كزٚى 52

 يذاسثح 558 سْزاء عايز ثايز يذًٕد 53

 يذاسثح 558 يذًد عثاص ادًد يذًٕد 54

 يذاسثح 557 كزارسعٛد جاسى  اجٛاد 55

 يذاسثح 557 رٔٚدِ خاند غاٚة ٕٚسف  56

 يذاسثح 554 يزٚى جًال خهف 57

 يذاسثح 554 اتزاْٛى عهٙ عثد انذسٍٛ 58
 


