
تَيبينىلقئةشمون. ذ30%منسةى ناوى خوَيندكازز
ويَرةيى10202035270004عثمانئازاش زضوه حطَ 1
ويَرةيى16202035040007 عبداهللعثمانئاواش 2
شاٌيازى 14ئةويَ ابساِيي امحةد زضوه3
ويَرةيى19202065200003ئةويَ مجاه امحد خدز4
ويَرةيى16202035050004امحد ابوبكس امحد حمىد5
ويَرةيى19202035050005اهلاً عبداهلل بابكس حمىد6
ويَرةيى13202035000003عثمان صاحل مصطفىبازيَصة 7
ويَرةيى18202065020006باواُ عىس فسخة امحد8
ويَرةيى19202065190005بةٌاش حطَ حمىود حط9َ
ويَرةيى13202065220012بةِاز امحد عبداهلل امحد10
ويَرةيى21202065190007بيراُ حطني بابكسحمىد11
شاٌطتى19104015140030ثةياً عىس امحد عبدالمة12
ويَرةيى16202065030006ثػتيواُ غخضة امحد غخضة13
ويَرةيى19202035050008ثػدةز جني الديَ عبداهلل زضوه14
ويَرةيى17202065210018ثيػواش عصيص حطَ عصيص15
شاٌطتى11102065000018خاليد امحد زحيي فسخة16
كؤمنسةى ويَرةيى12202065130019خدجية خدز محة خدز17
كؤمنسةى ويَرةيى11202035320007خوٌاو كسيي امحد عبداهلل18
ويَرةيى14202065150026 وعسوفطهدةغين دلػاد 19
ويَرةيى17202065120032دلػاد حطَ حمىد ٌاصس20
ويَرةيى13202065020026دلٍيا حمىد زضوه عبداهلل21
ويَرةيى10202065150029ديازى جٍيد حطَ ابساِيي22
ويَرةيى21202065020022ديالُ حطَ عىس حمىد23
ويَرةيى14202065020023ديالُ حمىود واً اغا عصيص24
ويَرةيى20202035030044ذيالُ عصيص قادز محة عصيص25
ويَرةيى16202065160005زابةز ابساِيي وال خدز ابساِيي26
ويَرةيى21202035340005زاواُ شيٍديَ ِىصة خدز27
ويَرةيى9202065080011زةوا عبداهلل والعبدالمة28
شاٌيازى 14زوٌاك الياع عبداهلل الياع29
شاٌطتى18102065010102زؤذاُ عمى حمىد محةاوني30
كؤمنسةى ويَرةيى20202065150109زؤكاُ خمين حمىد خدز31
كؤمنسةى ويَرةيى17202035160033زيرٌة عىس غسيف عبداهلل32
كؤمنسةى شاٌطتى19102065190112زيصاُ حطني ابساِيي ضميىا33ُ
ويَرةيى16202065020030زيكاز قادز عبداهلل قادز34
ويَرةيى16202035040069 واوةٌد عمىمصطفىزيكاُ 35
ويَرةيى15202065020032شةوةٌد عمى امساعين بازا36ً
ويَرةيى20202065150047ضازير عىس محة ثريؤت37
ويَرةيى19202065190017ضاشطاز خدز زضوه حط38َ
ويَرةيى1920203534010 حطَ امحدمصطفىضاويَ 39
كؤمنسةى ويَرةيى19202035320012ضةزضن حمىد حطَ اوني40
شاٌيازى 10ضةزويَ حاجى حط41َ
شاٌطتى20102065200045ضةٌطني زضوه وعسوف42
ويَرةيى12202065040036ضسوة امحد بابكس بابكس43
ويَرةيى11202065150049ضسوة امحد عمى محة44
ويَرةيى18202035000041مسرية ضعيد ضميي زضوه45
ويَرةيى11202035030023ضٍوز وولود حمىد عبداهلل46
ويَرةيي19202065210022ضيبوز كسيي عبدوه ابابكس47
ويَرةيى15202065150055رضاضيظاُ كاون عمى 48
ويَرةيى16202065190019غاٌاش ضوه خدز ابساِيي49
ويَرةيي4202065150070غٍياز يوضف بابكس زضوه50
كؤمنسةى ويَرةيي20202065110044غوخاُ خدز محة قادز51
ويَرةيي16202035040098غؤزِاُ حطَ واً حمىود52
شاٌطتى13102065180074غؤخاُ حاجي حطَ زضوه53
شاٌطتى16102065000142غيباُ ضميىاُ حطَ حطني54
ويَرةيي8202065130049غرياش خدز محة قادز55
شاٌطتى18102035090143 محد زضوهطاهريغرياش 56
ويَرةيي16112065020062غرياش عبداهلل امساعين حمىود57
ويَرةيي20202035280087غيىاُ عمى ثريؤت عازف58
ويَرةيي16202035000052طواللة بابكس اغا حمىود59
ويَرةيي17202035180024طولصاز ابوبكس حطَ خدز60
ويَرةيي12202065030020طيابةٌد ويٍة عبداهلل زضوه61
ويَرةيي10202065030021طيازةٌط شزاز حمىد زِةضوه62
ويرةيى16122065180088عايػة عبداهلل حطني بايص63
ويَرةيي17202065020069 زضوه عمى  عبداهللعثمان64
شاٌطتى16102065200043فرياش عمى حطَ امساعين65
ويَرةيي19202065200028كاذاو حمىود بايص حط66َ
ويَرةيي16202065220029كازشاُ ثريؤت بايص خدز67
ويَرةيي19202065020074كازشاُ عبداهلل محة ثريؤت68
شاٌيازى 10ً امحةد محد بساييكلثو69
ويَرةيي16202065220032واوة امحد خدز عوال70
شاٌطتى15102065190088وسيي زضوه حطني عبداهلل71
ويَرةيي16202065020067وّدى محد عبداهلل حط72َ
ويَرةيي16202065130061ويٍّاش خدز محة وعسوف73
شاٌطتى16102065010248ٌةواش عبدالسمحَ امساعين ضميَىا74ُ
شاٌيازى 15ٌيَسكظ خدز حمىد اوني75
شاٌطتى19102035000133ٌريطص حمىد زضوه ثريؤت76
ويَرةيي162020065200038ٌيػتىاُ عىس عوال امحد77
ويَرةيي13202035030061ِاوبةش حمىد امساعين محةكوزة78
ويَرةيي20202065220077 بايص عوالعثمانِاوذيَ 79
ويَرةيى18202065020080ِةزويََ زضوه امساعين وولود80
شاٌطتى13102065190091 امحدمصطفىِةزويٍط حمىد 81
ويَرةيي10202065150101ِجسا ويٍة محد ومتا82ُ
ويَرةيي22202065160027ِؤشاُ عىس عبداهلل حط83َ
ويَرةيي11202065020074ِؤمشةٌد حطني حمىد حطني84
ويَرةيي16202035050038ِيدى حمىد محد اوني حطي85ََ
ويَرةيي17202065220084ِيىَ خالد غيخة محد86
ويَرةيي17202065140025وزيا امساعين عبداهلل خدز87
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