
تيَبينىلقمنزةى% 30
وَيذةيي20203535000124ئازاو عباس على خدز1
وَيذةيي20203508001326حمند على عصيص حمند2
وَيذةيي20203538002215ضةمرية تؤفيل محيد بكس3
وَيذةيي20203538001422 حطًزِوخؤش ازضالٌ 4
وَيذةيي20203503006323ٍةوزيً عنس خدز كسيه5
وَيذةيي20206521005423شؤخاٌ عبداهلل شيَذ خدز فكي6
وَيذةيي20203534005924ٍاوكاز زضول محد امساعيل7
وَيذةيي20206513002621زِؤذطاز عنس حطني عبداهلل8
وَيذةيي20208500002517شرييً حطني عبداهلل كسيه9
وَيذةيي20203518002918ٍيَصوو زوضته قادز عصيص 10
وَيذةيي20206502001622ضينةٌ حمنود حطني فسخة11
وَيذةيي20203524001722 محدمصطفيزِابةزحمند امني 12
وَيذةيي20206521004616ميكايل خدز ىيب ثريؤت13
وَيذةيي20203512001123ىةٍسؤ امحد عبداللة امحد14
وَيذةيي20208503002225 محدمصطفى على مصطفى15
وَيذةيي20203517004119شريواٌ صابس فيص ااهلل حمندامني16
وَيذةيي20203528011922ٍاوكاز ضليناٌ حطً ضلينا17ٌ
وَيذةيي20203517005721كؤضسةت حمند حطً قادز18
وَيذةيي20206513005620شرياش زشطاز حمند خدز19
وَيذةيي20203510005520ٍيَدى ئوميد حمند امني امحد20
وَيذةيي11206521004922 ضعيدمصطفىمةزشية جةىطى 21
وَيذةيي20203508000321بسياز كيفى قادز امحد22
وَيذةيي20203517000621 فتح اهللعثمان ىيصتناٌ جالل 23
وَيذةيي20203534005722ٍاوذيً امحد ثريؤت 24
وَيذةيي20203504014222وزيا عبداهلل ابساٍيه عبداهلل25
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وَيذةيي20203517001419اميية اوزمحاٌ حمند امني حط26ً
وَيذةيي20203518002018ضوما جالل ابساٍيه مساد27
وَيذةيي20206502006721مَدي حمند عبداهلل حط28ً
وَيذةيي20206521002321خوىكاز وضو حط29ً
وَيذةيي20206520002720فريدةوس حمند حطً ٍنصة30
وَيذةيي20208513000821ضازا امحد علي عبداهلل31
وَيذةيي20203507005823عبداهلل امس حوال مال32
وَيذةيى20203528002118ضسا حمند حطً حمنود33
وَيذةيى20206502001520ضؤماٌ حمنود حطني فسخة34
وَيذةيي20208500001111ضساخاٌ صاحل معسوف حمند35
وَيذةيى20203500002721زيَرىة حطني حمند ضوز زضول36
وَيذةيي20206520000419باواٌ عبداهلل امحد خدز37
وَيذةيى20203507008421الجاٌ ايوب خالد قادز38
وَيذةيي20203528002720توزاٌ غفوز بسايه موزاد39
وَيذةيي20203510002122ثةزيَص عنس قادز صاحل 40
وَيذةيي20206502003016زِيَكاز قادز عبداهلل قادز41
وَيذةيى20203500007219ىياش ضليه جوامري42
وَيذةيي20108527005818مةتني يوضف حمند امحد43
وَيذةيي20203504008420ضؤزاٌ خاليد حطً 44
وَيذةيي20203516003218زِاشاو عنس شسيف عبداهلل 45
وَيذةيي20203521001219دَلدواش حطً امحد حط46ً
وَيذةيي20203513002815بةٍنةٌ حمند ثريؤت ٍنصة47
وَيذةيي20203535000618ثةمياٌ على حمند امساعيل48
وَيذةيي20203518003218 ابساٍيه بايصمصطفىمةبةضت 49
وَيذةيي20203508000715زةوةىد كامساٌ توفيل عبدالسمح50ً



وَيذةيي20206522006214ضومية حمند علي زضول51
وَيذةيي20203501005418طوالَلة زضول محد امساعيل52
وَيذةيي20208503000418بةىاش جميد حمنود امحد53
وَيذةيي20203504000817امساعيل فتاح زضول حمند54
وَيذةيي20203512006018 حمنودمصطفيعلي مولود 55
وَيذةيي20203512001317ٍةزدى عبداهلل قادز56
وَيذةيي20110022000416زضول حمنود محدطة 57
وَيذةيي20203517000217ئاَلتوٌ جباز صاحل حط58ً
وَيذةيي20203507006518حمند جيَاىطري اىوز خدز59
وَيذةيي20203528010315طةشبني مجعة محد زضول60
وَيذةيي20203502003316 زضولعثمانٍةَلكةوتوو اكسو 61
وَيذةيي20203504015417 عبداهلل عنسخضرئاكاز 62
وَيذةيي20203514004418ذيلواٌ فاتح زضول 63
وَيذةيي20203501001515بةٍاز علي عبداهلل خضس64
وَيذةيي20203514004215ذاَلة زضول شيَذ امني ضيد65
وَيذةيي20203514004818ضازِيَر محيد صابس حطني66
وَيذةيي20203501001917خضرثةزذيً فازس عالي 67
وَيذةيي20208503000517دةزباش قادز امساعيل 68
وَيذةيي20203517000117ئاشاد حمند صاحل صاحل69
وَيذةيي20501504007114ٍةدية جليل فتاح شؤزاب70
وَيذةيي20108509004311حمند حطً شكس عبداهلل71
وَيذةيي20203510002817شاالو صاحل محدامني ئومةز72
وَيذةيي20203514004019مصطفيشازا حمند صاحل 73
وَيذةيي20203500004714شكسية خالد امحد 74
وَيذةيي20208513000616شةيتوٌ عبدالسمحً حمند عبداهلل 75



وَيذةيى20203516001315ثصتيواٌ حمنود ابساٍيه عوال76
وَيذةيى20203514006215شةيدا حمند شسيف ضلينا77ٌ
وَيذةيي20203516006417ٍيَنً امحد حمند حاجي78
وَيذةيى20206509000714خدز وضو بايص قادز79
وَيذةيي20203506001116 زضولطه طهٍةىدزيً 80
وَيذةيى20206510002313 وضومصطفيٍةالَلة بسايه 81
وَيذةيي20203504005615زِؤذاٌ امري محد زضول 82
وَيذةيي20203501007116خضرمسية زةضول حمند 83
وَيذةيي20206511004318ئاوازة محة على كسيه84
وَيذةيى20203528010214طةزدى ياضني ٍةييى عبداهلل 85
وَيذةيي20203528006915ضوزضى ىادز حمنود مامس86
وَيذةيي20203503003814زِيَباش قادز حمنود محد87
وَيذةيي20107513000716بدزخاٌ ضليَناٌ محد ٍنصة88
وَيذةيي20203507009214زِاويَر قادز شيَدة شسيف89
وَيذةيى20206516001813فةزشاىة حطني حمنود عبداهلل90
وَيذةيى20203515001313شرياشعبداهلل ابساٍيه زضول91
وَيذةيي20110513002813ٍيَدى حطً مسايل محد92
وَيذةيى20203500004613شياز خالد امحد93
وَيذةيي20203538002913الظا جعفس علي عجنا94ٌ
وَيذةيى20203504005811زِؤذيازخدز محد عيرب95
وَيذةيي20206521007611حمند حمنود عوال حمنود96
وَيذةيي20206510000812ضيَوة بسايه ىبى بسايه97
وَيذةيي20203516005213شةٍال عبداهلل حطً حط98ً
وَيذةيى2010850900286 عبداهللمصطفى عبداهلل مصطفى99
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