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35 
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35 

 

 االطـــن
 ابزاُين رضل حوْدٍ الشلشّق 28  دًيل هحوذ اهيي الخْلٔ 25  هحوذ بلطن هحوذ معْضيي  26

 ابزاُين كزين معبذاللطيف معثولى 31  ديٌل معلٔ هحوذ معبذالعشيش 28  هحوذ جعفز بذيز معيظٔ 27

 لظيذ شلبٔاحوذ الظيذ هحوذ ا 29  سيلد معولد هحوْد اإلهبلبٔ 31  هحوذ راغب بذّٓ معبذالكلفٔ 24

 احوذ خللذ معوز الشبزآّ معْض 23  سيٌب احوذ هحوذ هحوذ غللٔ 28  هحوذ ضيلء هحوذ الشلفعٔ 26

 أحوذ طعذ رهضلى الخيلرٓ  غائب  طلرٍ هحوذ معثولى طللن 32  هحوذ معزفَ هحوذ ابْالوجذ 13

 مٌلّٓاحوذ معبذالغفلر ابزاُين ال 31  طلْٓ معبذالِلدٓ احوذ  28  هحوذ فزاج معلٔ معٌب 26

 احوذ معبذالفحلح حظٌٔ سُزاى 21  طولء راغب هخحلر  ابْالٌجل 29  هحوذ كول  الذيي احوذ  ابْحلج طيذ 22

 احوذ معالء فححٔ هحوذ حظٌيي 28  شلدٓ هحوذ طعذ الشيؤ 27  هحوذ لطفٔ هحوذ يْطف 25

 ولد هحوذ الكبلبجٔاحوذ مع 23  شلُيٌلس هحوذ الظعيذ الوشيي 23  هحوذ هجذٓ هحوذ معبذالفحلح ًجل 20

 احوذ هلُز هحوذ هحوذ األخزص 27  شزيف فليذ معطيَ معطيَ معولشَ 31  هحوذ هحوذ معلٔ طَ الوطزٓ 28

 )معذر(       احوذ هحوذ الظيذ راشذ  19  شيولء احوذ معبذالعل  الشًلجٔ 32  هحوذ هحوْد طعذ الشزبئٌ معلٔ 28

 احوذ هحوْد طَ معبذالوعطٔ 30  معبذٍ هحوْد معبذالزحوي احوذ 29  هحوذ ُشلم ابْالفضل الشيخ 26

 احوذ هصطفٔ شحلجَ         0  معبذالزحوي حظي هحوْد اإلسهلسٓ  31  هحوذ ُشلم احوذ حوذٓ  حظٌيي 28

 احوذ هوذّح صذيك خويض 30    )معذر(     معبذالزحوي هجذٓ معبذالغفلر  28  هحوذ ُشلم هحوذ الوحْلٔ  27

 احوذ ُلشن هحوذ هٌصْر 30  معبذالفحلح هحوْد العوزآّ 21  هحوذ ّليذ شْلٔ شذيذ 25

 اطزاء فزج هحوذ الظعيذ جزاد 32  معبذالوٌعن هحوذ البغذادٓ 26  هحوْد احوذ حلهذ ُال  احوذ 20

 الظعيذ معبذالغٌٔ الظعيذ شْهلى 30  (قيد إيملف)معلٔ أكول معلٔ جلد سايذ     إيملف  هحوْد اطالم ابزاُين معبذالِلدٓ  28

 الشيولء معٌحز هحوذ الحٌلّٓ 24  معلٔ هحوذ هحوذ معبذالوجيذ 34  حوْد جول  صلدق هحوذه 32

 اهيز هحوذ معلٔ معبذالْاحذ  24  معولر احوذ معلٔ اطولمعيل  31  هحوْد حوذٓ احوذ الظيذ الوالح 28

 اهيزٍ ُشلم احوذ الحظئٌ 25  معولر هحوذ هحوذ معبذالحذيذٓ  17  هحوْد حوذٓ هحوْد سيلدٍ 24

 اًض هحوذ الشزبئٌ المٌلّٓ 26  معوز معبذالُْلب هحوذ بِجلت  23  هحوْد خللذ جلبز الغشالٔ 27

 ايولى اطولمعيل جول  الذيي  33  معوز هصطفٔ يْطف فحْح غٌين 24  هحوْد معثولى هحوْد معثولى 22

 معطيَايولى معبذهللا هحوذ معبذٍ  34  معوز ُشلم اهيي معبذهللا 34  هحوْد فححٔ هحوْد الشْربجٔ 24

 ايولى معبذالوعطٔ معبذالوٌعن  29  معوزّ ابزاُين معلٔ الظعيذ غشالَ 32  هحوْد هحب هحوْد هحوذ معمل 25

 بذّٓ معلد  بذّٓ هحوْد 29  جوعَ معوزّ معبذالبلطظ هحوْد 25  هحوْد هحوذ طعذالذيي هصطفٔ  29

 ظٌث هحوذ ابزاُين اهيي الظيذب 31  ّر معبذهللا معوزّ هحوذ الظيذ األى 2  هزٍّ جْفيك هحوذ هحوذ جْفيك 32

   بال  هجذٓ الظيذ الشحلت 30  معوزّ هحوذ معلٔ بيْهٔ الجٌلئٌ 30  (معذرّلن يحضز) هصعب ايِلب الظيذ  5

 بال  هحوذ معبذالحويذ  فلرص 18  معوزّ ُلشن فؤاد ابزاُين معبلدٍ 26  هٌةهللا معبذهللا معلٔ معبذٍ احوذ 31

 بيشْٓ معلطف طلهٔ هيخلئيل 30  ٍ هصطفٔ احوذ معبذالبلطظغلد 32  هٌَ طويز هحوْد الِجزطٔ 30

 جظٌين معلٔ الظيذ هحوذ الجويل 31  فلطوَ اكزم ابْالوعلطٔ خلطز 31  هِلب صفْت هحوذ معبذاللطيف 35

 حظلم حلهذ الظيذ ابْمعلٔ هحوذ 29  كزين حوذٓ معبذاللطيف معبذالغٌٔ  30  ًلدر هجذٓ حظٌٔ احوذ هحفْظ 30

 حظلم صالح هحوذ ابزاُين  27  كزين هحوذ هجذٓ هصبلح البٌل 32  يي معبذالوجيذ  معولشًَلديي معالءالذ 31

 حٌيي هحوْد خيزت معبذالزحوي  29  هلريْ بلطن جزجض ّاصف 26   )معذر(ًْرا هجذٓ اهيي معبذالومصْد   28

 وذ حظيخللذ حظي هح 31  هجذٓ معبذالوٌعن طليولى هحوْد 28  يلطويي شفيك معبذالعشيش معبذالعشيش 25

 خللذ معبذالومصْد معبذالِلدٓ  29  هحوذ احوذ الظيذ البغذادٓ 27  يؤٌ معيذ هحوذ رسق 32

 داليل طلرق هجلُذ ابزاُين معمل 34  هحوذ اشزف فزج حظيي ابزاُين 28   

 دمعلء هحوذ حظيي الوزاكبٔ 31  هحوذ الظعيذ هحوذ معبذالجبلر 11   

        

 

 
 
 


