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 اإلَاّ االستٝاطٞ اإلَاّ األؾًٞ اإلداز٠ املٛقع ايطاس١ ّ

 غٛقٞ عبدايتٛاب عبداخلايل احملالٟٚبػري إبساِٖٝ ايدضٛقٞ  غسب باب ايػعس١ٜ–غازع ناٌَ ؾدقٞ  عًٞ املُتًئ  .1
 ابساِٖٝ عبدايٓيب عبداملكؿٛد عاطف عبدايػٗٝد ذلُد غسب ايعتب١ ايسمحٔ ؾٝدْاٟٚ  .2
 عًٞ ذلُٛد ضًُٝإ عادٍ عبدايفتاح َٛض٢ غسب غازع ٜٛضف ٖٚب١ َٔ غازع زَطٝظ أَٗات املؤَٓني  .3
 فتٛح عبدايٓيب َٓؿٛز ايطٝد َؿباح عبداحلافغ غسب ؽ بٛز ضعٝد اَاّ َطتػفٞ اخلًٛتٞ  .4
 مجاٍ ذلُد شٖسإ عؿُت عٝط٢ ضًُٝإ ايطٝد٠ شٜٓب َسنص غباب شِٜٓٗ َسنص غباب سدا٥ل شِٜٓٗ  .5

 أمحد سطني عًٞ غًيب ذلُدذلُد عبداحلُٝد  مشاٍ غسم ذلط١ عصب١ َهاٟٚ غازع بٛزضعٝد ٘ احللٝؾش  .6
 ايطٝد ضًِٝ ايطٝد ؾبشٞ عًٞ عط١ٝ خًف مشاٍ غسم أزض اجل١ٓٝٓ سدا٥ل ايكب١ ايتٛب١  .7
 نسِٜ ذلُد سافغ ذلُد فؤاد سطني مشاٍ غسم ايٛاًٜٞ ايهبريغازع اخلًٝر املؿسٜ ايعتٝل  .8
 غعبإ أبٛ ٖذاز ايؿاٟٚ عًٞ غايٞأمحد ايطٝد  مشاٍ غسم الدٗٛزٟ َٔ َؿس ٚايطٛدإغازع ا ْؿس اإلضالّ  .9

 ايطٝد عًٞ عبداملٓعِ ايعصّ عًٞ ذلُد عًٞ أبٛ مشاٍ غسم َٝدإ دٜس املالى سدا٥ل ايكب١ ايتك٣ٛ  .10
 عال٤ ايدٜٔ عبداملٓعِ دسسٚز ضٝد ذلُد عبداحلًِٝذلُد  مشاٍ غسم ظٛاز َؿٓع املازدٜين املؿسٟ ًٝرضٝد اخل يناملسدٜ  .11
 ذلُد عبداخلايل ايطٝد ذلُد ضعٝد ايطٝد عُس مشاٍ غسم ؽ نُاٍ ايدٜٔ عجُإ تسع١ ايكب١ ايؿرب  .12
 ذلُٛد عبد املعص ايفسَاٟٚ إٜٗاب دلدٟ ذلُدعبدايفتاح مشاٍ غسم سدا٥ل ايكب١ؽ أمحد غفٝل  أبٛ بهس ايؿدٜل  .13
 اضا١َ عبداجملٝد عًٞ ؾاحل ذلُد َٓؿٛز املٓػاٟٚ مشاٍ غسم ؽ اخلًٝر املؿسٟ ايًٜٛٞ عُس بٔ اخلطاب  .14
 ذلُد مجاٍ ذلُد عبدايباضط ذلُد عُاز٠ مشاٍ غسم ؽ ٚيٞ ايعٗد ايسمحٔ ) ؽ غساب(  .15

 َؿطف٢ ذلُد زفاعٞ ؾربٟ ذلُد عبدايعاٍ مشاٍ غسم ؽ تسع١ اجلبٌ دٜس املالى ايكفاؾٝنيايتك٣ٛ   .16
 أْظ دٛد٠ عبد ايتٛاب امحد زضٛإ شٜدإ مشاٍ غسم ْادٟ َؿس سًٛإ ؽ ذلُد ؾاحل عًٞ ابٔ أبٞ طايب  .17
 عبداملٓعِ مجع٘ عبداملكؿٛد محاد٠ عبد ايعصٜص إبساِٖٝ مشاٍ ايػساب١ٝ ايٝكني  .18
 عُس ايطٝد ذلُد ذلُد عط١ٝ زدب مشاٍ ايػساب١ٝ اخلطابعُسبٔ   .19
 مجاٍ بَٝٛٞ إبساِٖٝ ؾابس عبد ايسسِٝ زغٝد مشاٍ ايػساب١ٝ ؾٗٝب ايسَٚٞ  .20
 أبٛبهس عبداهلل عبد ايػين زبٝع ذلُد عبد ايػهٛز مشاٍ ايػساب١ٝ اجلٗاد  .21
 ذلُد ابساِٖٝ سطني ذلُد مجاٍ ابساِٖٝ مشاٍ ايػساب١ٝ ايؿشاب١  .22
 غسف ابساِٖٝ زدبأ ابٛ اجملد خًٝف١ ابٛ اجملد مشاٍ ايػساب١ٝ ؽ تسع١ اجلالدايتٛب١   .23
 عًٞ ايطٝد عًٞ ذلُد أمحد ْبٌٝ سطني مشاٍ ايػساب١ٝ ايعذُٝٞ َٝدإ ناَٞ  .24
 عُس سطإ عٝد ذلُد ذلُد غًكاَٞ عبدايعصٜص مشاٍ ايػساب١ٝ اٜدٜاٍ ايؿػري  .25

 زَطإ ذلُد عبدايػين محدٟ ذلُد عُاد مشاٍ ايػساب١ٝ عًٞ بٔ ابٞ طايب )االيًٝٞ(  .26
 ذلُد أمحد ايعُسٟ أمحد ساَد ذلُد ايطٝد مشاٍ ؽ ذلُد عبدايٖٛاب ايػساب١ٝ االخالص  .27
 سطني أبٛ ايكاضِ ايطٝد ذلُد خايد ذلُد عًٞ مشاٍ ايػساب١ٝ غُس٠ املٓٛيف  .28
 ممدٚح ذلُٛدعبداجملٝد أغسف َربٚى عًٞ مشاٍ ؽ طاٖس غِٓٝ ايػساب١ٝ ايفتح  .29
 عاطف أَني غشات٘ عال٤ ذلٝٞ ايدٜٔ عبدايععِٝ مشاٍ غربا ايسضٛإ  .30
 ضعٝد عٝط٢ عطا ضًُٝإ عبدايسمحٔ أبٛ ايفتٛح ؾدٜل مشاٍ غربا ايػٗدا٤  .31
 عؿاّ عبدايعًِٝ ذلُد ٖػاّ ذلُد ذلُد عًٞ ايعباض١ٝ أَاّ قطِ ايٛاًٜٞ ايكب١ ايفدا١ٜٚ  .32
 ذلُد عبد اجلابس ذلُد َطًِ ذلُد عبدايًطٝف ذلُد ايعباض١ٝ ؽ ابٔ خًدٕٚ ايطهانٝين 29 ابٔ خًدٕٚ  .33
 أمحد ذلُد ضٝد داد احلل عبدايػين زٜإ ذلُد زٜإ ايعباض١ٝ َٝدإ عبدٙ باغا ايطساٜات ن١ًٝ اهلٓدض١  .34
 خًف مجع١ ناٌَ سطاّ ايدٜٔ سطٔ ايعباض١ٝ اخلاشْدازٙ َٝدإ اجلٝؼ اهلد٣  .35

 ذلٝٞ إمساعٌٝ َؿطف٢ ضعد ذلُدطازم زدب  ايعباض١ٝ ؽ طٛز ضٝٓا٤ طٛز ضٝٓا٤  .36
 ضاَٞ عبدايعصٜص ايطعداٟٚ ذلُد ابساِٖٝ عبداهلل املعادٟ ابساز عجُإ ـ نٛزْٝؼ املدٜٓ٘ املٓٛز٠  .37
 دلدٟ زبٝع شنٞ َؿباح زغٛإ قطب املعادٟ شٖسا٤ املعادٟ ظٛاز غازع املدازع ثًح املسسّٛ )ايهٜٛت٢(  .38
 عبدايٓيب ذلُد ايسبٝعٞ عبد ايسمحٔ زضا عًٞ املعادٟ ايطب٢شٖسا٤ املعادٟ ؽ املسنص  عباد ايسمحٔ  .39
 ذلُد ضٝد أمحد فطٌ ايطٝد عذ٢ُ ايطٝد املعادٟ املعاد٣ ظٛاز َطتػف٢ ايفتح ايفتح  .40
 احلطٝين ايطٝد عصَٞ عادٍ ذلُٛد أمحد عبدايعاٍ املعادٟ املعاد٣ ؽ امحد شن٢ ايسمحٔ )أٌٖ ايط١ٓ ضابكًا(  .41
 ذلطٔ شِٜٓٗ ذلُد امحد امساعٌٝ ط٘ ايؿباغ املعادٟ سطٓني دضٛق٢املعاد٣ ؽ  ايفسدٚع  .42
 سطني عبدايػينعبد ايسمحٔ  ذلُد زدب قٓدٌٜ املعادٟ املعاد٣ دد١ً ن١ًٝ ايٓؿس  .43
 امحد مجاٍ عبدايػفاز َؿطف٢ عًٞ ذلُد عًٞ املعادٟ املعاد٣ َطانٔ االٌَ ايسمحٔ ايػسط٘  .44
 َؿطف٢ ذلُد عبد ايعًِٝ امحد  ذلُدعبدايطاتس املعادٟ املعاد٣ َطانٔ ْرينٛ ايسمحٔ ْرينٛ  .45



 عبدايفتاح عبدايعاٖس عبدايفتاح ايطعٝد عبدايععِٝ َٛض٢ املعادٟ املعاد٣ ظٛاز َطتػف٢ ايسٜإ ايسٜإ  .46
 ذلُد أمحد عبد اهلل بػري ْادٟ دزٜٚؼ املعادٟ طس٠ االمسٓت االمسٓت ايهبري  .47
 إضالّ ضٝد َطعد سًُٞ عُسٚ فازٚم املعادٟ نٛتطٝها ايساغدٜٔ  .48
 ضٝد عبدايسمحٔ ايؿباغ أمحد ذلُٛد عبد ايععِٝ املعادٟ طس٠ ايبًد طس٠ احلذاز٠  .49
 ط٘ عبد ايفتاح بهس  ذلُد سطين سطني ذلسٚع املعادٟ طس٠ املدبح ايٓؿس  .50
 ابساِٖٝ تٛفٝل َتٛىل ذلُٛد أمحد ضاٖس املعادٟ طس٠ ايبًد ؿس٣َٓػ١ٝ امل  .51
 أمحد ساَد عبد احلُٝد منري٣ ذلُد عبد املعبٛد املعادٟ ايبًدطس٠  َسنص غباب طس٠  .52
 عٝط٣ٛ بهس٣ ايطٝد ذلُٛد َطعد ذلُد ضعٝد املعادٟ نٛتطٝها غسم ايطه١ احلدٜد ٔايسمح  .53
 خايد ذلُد املٗدٟ عبداهلل عبدايفتاح عبدايعصٜص املعادٟ نُبْٛد ايؿف٠ٛ ظٛاز ايطذٔ ايؿفا  .54
 ذلُد سطإ ضًِٜٛ امحدذلُد عبدايطُٝع املعادٟ شٖسا٤ املعادٟ ايععِٝ  .55

 امساعٌٝ فازٚم سًُٞ بسنات عبد ايتٛاب ؾالح املعادٟ نٛتططٝها ايؿفا ٚاملس٠ٚ  .56
 عبدايكادز ابساِٖٝذلُد  امحد عًٞ فسغًٞ املعادٟ نٛتططٝها عبد ايسمحٔ بٔ عٛف  .57
 زفاعٞ ابساِٖٝ ذلُد غسٜف ذلُد امحد زغٛإ املعادٟ املعادٟ ْادٟ املعادٟ ايسٜاضٞ  .58
 مجاٍ فُٗٞ ذلُٛد ذلُد سطٔ حي٢ٝ املعادٟ َهسز باملعادٟ 14ؽ  ايهٛثس  .59
 سامت عًٞ َٓؿٛز ذلُد ايطٝدسطٔ عبدايساشم املعادٟ ؽ اخلُطني ايٓٛز  .60
 عًٞ فسسات عًٞ عال٤دلدٟ ساَد ؾكس املعادٟ شٖسا٤ املعادٟ ايتٛب١ ْرينٛ  .61
 عًٞ عبدايعصٜص ذلُد ذلُدغٝدٕٛ ذلُد  املسز املسز اجلدٜد٠ َد١ٜٓ االشٖاز ظٛاز املرتٚ ايدع٠ٛ  .62
 أضا١َ ذلُد اجلٌُ ؾاحل ذلُٛد ذلُد  املسز ؽ االْابٝب املسز ايػسق١ٝ عُسٚ بٔ ايعاص  .63
 ثسٚت عبداحملطٔ عبدايفتاح أمحد عبد ايفتاح سذاشٟ املسز ؽ ذلُد زلٝب ايٓٛز  .64
 ذلُد إبساِٖٝ إبساِٖٝ خًٝف١ ذلُد ٜٛضف عبد ايفتاح املسز ؽ عبد ايفتاح ابٛ ز١ٜ َد١ٜٓ ايتٛسٝد اخلًٌٝ إبساِٖٝ  .65

 امئ فتشٞ عبداحلُٝد عبد اهلل امحد ذلُد املسز املسز ايػسق١ٝ ايسمح١  .66
 زَطإ ناٌَ ضًِٝ ِ ذلُد٥محدٟ عبد ايدا املسز أزض ٚفا٤ سذاشٟ ايسمحٔ  .67
عبدايعصٜصعبدايعصٜص عًٞ  عًٞ امحد امساعٌٝ املسز املسز ايػسب١ٝ قؿس ْع١ُ ايػٗٝد  .68  
 امحد تٛفٝل امحد دابس عبدايكٟٛ ذلُد املسز املسز ايػسق١ٝ ايعُد٠  .69
 خايد امحد ايطٝد إبساِٖٝ عبد املٓعِ إبساِٖٝ املسز خًف ضٓرتاٍ املسز ايػسب١ٝ نُاٍ سسبٞ  .70
 عبد ايعاٍ امحد تػٝإ ذلُد عُاد ذلُد ابساِٖٝ املسز ؽ ايؿسف ايؿشٞ املسز ايؿفا ٚاملس٠ٚ  .71
 أمحد عبدايفتاح إمساعٌٝ ْبٝ٘ ؾدقٞ ْبٝ٘ املسز املسز ايػسب١ٝ َٓؿٛزايػٝذ   .72
 عًٞ ابساِٖٝ عًٞ ط٘ عبدايًطٝف تٛفٝل املسز ؽ املؤضط١ املسز أبٛ بهس ايؿدٜل  .73
 امحد احلطٝين سطني عبد ايًطٝف زدب خًٝف١ املسز املسز ايػسب١ٝ خايد بٔ ايٛيٝد  .74
 مجاٍ سطٔ عبدايٖٛاب مسري ْعُإ ابٛ شٜد املسز ؽ اجلُٗٛز١ٜ املسز ايػسق١ٝ ايٓٛز  .75

 امحد ذلُد إَاّ زادح سطٔ امحد ذلُد ايطٝد املسز املٗادسٜٔ خًف سٞ املسز اهلدٟ احملُدٟ  .76
 ابساِٖٝ عبدايعصٜص ذلُد أمحد عص ايعسب عبد ايعاٍ املسز َٝدإ ايفالس١ دٚزإ غربا ايسٚض١ ايػسٜف١  .77
 ْادٞ سطٔ امحد عبداهلل سطاّ ايطٝد ابساِٖٝ املسز ايػسق١ٝؽ عبداهلل زفاعٞ املسز  ْٛز االضالّ  .78
 ذلُٛد ذلُد عبدايٓعِٝ ضٝا٤ أمحد عبد ايسسِٝ املسز أزض ابٛ طايب املسز ايػسف١ٝ أبٛ طايب  .79
 ذلُٛد ضٝد امحد عسابٞ ايطعٝد عًٞ ذلُد املسز املسز ايػسب١ٝ ابٛ ايطعٛد  .80
 فدس ايدٜٔ عبد ايباضط  زَطإذلُد ذلُٛد  املسز املسز ايػسب١ٝ باب ايطالّ  .81
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 ذلُد عابد عبد ايسمحٔ إمساعٌٝ أبٛ املعاطٞ ْٛز ايدٜٔ ايطالّ َٓػ١ٝ ايطد ايعايٞ احلل  .93



 عال٤ عبدٙ غٝت عبدايًطٝفذلُد زدب  ايطالّ ايطد ايعايٞ –أَاّ َصيكإ نٛفستٝٓا  ايػٗدا٤  .94
 ذلُد ٖاغِ عًٞ عبداحلُٝد سطٔ َؿطف٢ ذلُٛد ذلُد ايطالّ غازع األزبعني َٓػ١ٝ ايطد ايعايٞ املٗدٟ  .95

 امساعٌٝ ذلُد غًكاَٞ طًعت عًٞ عطسإ ايطالّ ؽ االزبعني ايطد ايعايٞ ايػٗيب ايٓٛز  .96
 ابساِٖٝ ذلُد ابساِٖٝ اهللأضا١َ َٛض٢ عبد  ايطالّ ّ ايتذازٜني احلسفٝني اهلد٣ ٚايٓٛز  .97
 عبداهلل ايطٝدامحد امحد محدٟ عبد اهلادٟ ايطالّ َد١ٜٓ احلسفني أَاّ َٛقف األتٛبٝظ ايهبري  .98
 َٓري َٓري ابٛ ايعص خايد ساَد عبدايباقٞ ايطالّ َطانٔ احملُٛد١ٜ ايكدمي١ احملُٛد١ٜ  .99

 امحد ضًِٜٛضال١َ ساَد  أضا١َ ؾاحل ذلُد ايطالّ َطانٔ ايكاٖس٠ ايطاٖس٠  .100
 ذلُد ذلُد زدب ممدٚح أمحد عبدايطالّ ايطالّ احملُٛد١ٜ اجلدٜد٠ عباد ايسمحٔ  .101
 عبداهلل ايطٝد أمحد محد٣ خًف ذلُد ايطالّ َٝدإ احلسفٝني ايهبري  .102
 ذلُدابٛايفتٛح أمحد أمحد ابٛ ايفتٛح أمحد ايطالّ ؽ. َطذد اإلضالّ قبا٤ دلد اإلضالّ  .103
 ذلُد عًٞ ابساِٖٝ ط٘ عبدايععِٝ سطٔ ايطالّ ايٓص١ٖ اجلدٜد٠ 50ؽ. َٔ   20ؽ.  ضٝد املسضًني  .104
 ؾرب٣ أمحد ايطٝد ضابل ْٜٛظ ذلُد ْٜٛظ ذلُد ايطالّ َٓػ١ٝ ايطد ايعاىل 20ؽ. فاط١ُ ايصٖسا٤  .105

 محدٟ امحد ذلُد أمحد محدٟ اَني عبداهلل ايطالّ طانٔ ايعبد اجلدٜد٠َ أّ املؤَٓني  .106
 ايطٝد عبدايععِٝ ضهسإ دابس عطٝطٞ ذلُدٜٔ ايطالّ ّ. ايٛاد٣ اجلدٜد املٓعِ  .107
 ذلُد ايطٝد عًٞ عٛاد ضٝد عُاز٠ ذلُد عُاز٠ ايطالّ  نُبٛاْد املالسني ايهسِٜ  .108
 إبساِٖٝ فؤاد ذلُد ذلُد  أمحد ذلُد عطا اهلل ايطالّ َٔ ؽ  اخلُٝظ 12ؽ   ايتٛسٝد  .109
 ْاؾس ٜٛضف عبدايطالّ عبداملكؿٛد عفٝفٞدابس  ايٓصٖ٘ خًف َؿس احلذاش/ ؽ احلذاش أبٛشٖس٠  .110
 ذلُد عبداملكؿٛد عبدايعصٜص ذلُد ايطٝد عبد ايععِٝ ايٓصٖ٘ َٝدإ ضاْت فاتُٝا/ظٛاز قطِ ايٓصٖ٘ أبٛبهس ايؿدٜل  .111
 مجاٍ ذلُد أَني ذلطٔ ايطٝد سطٔ ايٓصٖ٘ ؽ ذلُد غفٝل/ ظٛازَطتػف٢ ايدعاٙ ْاد٣ ايػاب١  .112
 عبداحلُٝد زضٛإ عبداحلُٝد ذلُد ضٝد ذلُٛد أمحد ايٓصٖ٘ َطانٔ ايػرياتٕٛؽ ضٝد شنسٜا خًٌٝ/  ايؿدٜل  .113
 عبدايٓعِ ذلُد عبدايٖٛاب أضا١َ ذلُد ٖاغِ ايٓٛزٟ ايٓصٖ٘ َطانٔ ؾكس قسٜؼ/ َطانٔ ايػرياتٕٛ ايفازٚم  .114
 عًٞ ايطعٝد أبٛاحلٍُٛعًٞ  امحد عبدايساشم عبدايباقٞ ايٓصٖ٘ ضٛز ايه١ًٝ احلسب١ٝ / آخس َرتٚ املريغ٢ٓ عجُإ بٔ عفإ  .115

احلسب٢/املد١ٜٓ ايطه١ٝٓ 81َطانٔ َؿٓع ايتٛسٝد  .116
 /اهلاٜهطتب

 عُس قطب عبد احلُٝد َٓؿٛز ذلُد ايطٝد عٛض ايٓصٖ٘

 ٖػاّ ضٝد سطني ؾبشٞ ذلُد ذلسٚع ايٓصٖ٘ خًف ضٛم ايكٓاٍ ايدٚىل/ غازع دطس ايطٜٛظ ايؿشاب١  .117
ايػاش أٍٚ ايٓص١ٖ اجلدٜد٠ / ظٛاز ذلط١  ايعسٜف٢  .118

 ايطبٝع٢
 إبساِٖٝ ذلُد عبدايػين ذلُد أمحدأمحد محد ضًِٝ ذلُدأ ايٓصٖ٘

 ايطٝد ذلُد عسفات أمحد عبداحلُٝد عًٞ بَٝٛٞ ايٓصٖ٘ غازع املد١ٜٓ /خًف ب٢ تو / ايٓص١ٖ اجلدٜد٠ داضِ املسشٚق٢  .119
غازع عباد ايسمحٔ/ خًف املعٗد/ َطانٔ  عباد ايسمحٔ  .120

 غرياتٕٛ
 عال٤ ايدٜٔ عبد ايسمحٔ عًٞ زغدٟاحلطٔ ذلُد  ايٓصٖ٘

 ْبٌٝ امحد دلاٖد  غافعٞ ْٛز ايدٜٔ ابساِٖٝ عًٞ ايٓصٖ٘ غازع عبدايعصٜص ف٢ُٗ/ َٔ َٝدإ ًٖٝٛبٛيٝظ ايػانسٜٔ  .121
 ذلُد عًٞ امحد عبد احلًِٝ محاد٠ دابس قٓاٟٚ ضعد ايٓص١ٖ َٝداْاحلذاش ٜٛضف ايؿشابٞ  .122
 َادد عؿس زبٝع ايػسقاٟٚ ابساِٖٝ ذلُد زَطإ امحد َٓػأ٠ ْاؾس ايهٛتؼ طسٜل االٚتٛضرتاد اَاّ ذلط١ خامت املسضًني  .123
 عاَس امحد عبداخلايل عاغٛز عبداملٛىل امحد َٓػأ٠ ْاؾس ؽ ايطٛم َٔ ؽ ْبٌٝ ايٛاقد أسباب اٍ ايبٝت  .124
 عبد ايعصٜص عبد احلافغاغسف  عبد اجلٛاد عبدايبؿري َٓؿٛز َٓػأ٠ ْاؾس َطانٔ ضٛشإ َبازى ظٛاز دلُع املدازع عباد ايسمحٔ  .125

 ذلُد سطٔ عاَس ايدٜب ذلُد ذلسٚع عًٞ غٝت َٓػأ٠ ْاؾس َٝدإ احلؿسٟ ّ ضٛشإ احلؿسٟ االًٖٞ  .126
 عٝد دعفس ذلُد امحد سفععٞ عبدايًطٝف َٓػأ٠ ْاؾس ؽ ايطًطإ امحد قاٜتباٟ   .127
 غٛقٞ عديٞ بسعٞ ايطٝد محدٟ ايطٝد ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع األٍٚ داز ايسمحٔ  .128
 ذلُد ذلُٛد اَاّ  زبٝع ضعد عبدايسبٝع ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايػباب ايػُايٞ ايسمح١  .129
 ٜٛضف ذلُد عبدايطُٝع امحد رلتاز ضًُٝإ ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع األٍٚ غٛقٞ املتٝين  .130
 ؾابس عبداحلهِٝ ضعد ابساِٖٝ ذلُٛد ذلُٛد ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع األٍٚ ايسمحٔ ايػباب اجلٓٛبٞ  .131
 ذلُٛد ذلُد ايطٝد ذلُدعبدايعصٜصايكُاؽ  ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع األٍٚ محص٠اٍ   .132
 عبدايسمحٔ عبدايفتاح رلًٛف ْاؾس عًٞ ضطًُٝإ ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايكطا١َٝ ايصيصاٍ عُس بٔ اخلطاب  .133
 اضالّ سطٔ ايبٓا عبداجلٛاد ٚدٝ٘ عبداحلُٝد ذلُد ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايكطا١َٝ َطانٔ ايٓٛز  .134
 ؾابس عبداحلهِٝ ضعد سطني عبداحلُٝد ذلُد ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع األٍٚ ايفؤادْٛز   .135

 امئ امحد عبدايععِٝ ايفٌٝؾبشٞ  أغسف ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع اخلاَظ ايكدع  .136
 ذلُدابساِٖٝ أمحد  ايطٝد ذلُد ايطٝد ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايسساب طًعت َؿطفٞ  .137
 عبدايبازٟ ٜٛضف ذلُد ذلُد َربٚى خًٌٝ ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع األٍٚ ايسمحٔ اٍ ٜاضني  .138
 عبداملعطٞ ذلُد عبداملعطٞ عبداهلل عبداحلُٝد عبد اهلل ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع اخلاَظ احمله١ُ احلُد  .139



 ذلُد عبداحلهِٝ ابساِٖٝ عاطف   ذلُد ْٛبٞ ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايبٓصٜٓ٘ عباد ايسمحٔ  .140
 ضعد عبدايعصٜص ذلُد ٖٝب١ عبدايػفاز ٖٝب١ ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع ايجايح االميإ  .141
 اغسف َؿطف٢ َربٚى مجاٍ امحد ذلُد ذلُد ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع ايجايح ايٖٛاب  .142
 عُس فتشٞ داد اهلل زَطإ امحدسطني ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع ايجايح ايؿشاب١ ايطٜٛدٟ  .143
 ْادٟ عبداهلل ذلُد ٖالٍ ايطعٝدعٛض  ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع اخلاَظ املٗٓد  .144
 عبداهلل ذلُد زَطإ َدست زَطإ عبدايؿبٛز ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايسساب امحد عفٝفٞ  .145

 ضٝد دابس َسضٞذلُد  محادٙ ْؿس اَني ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايتذُع اخلاَظ فاط١ُ ايػسبتًٞ  .146
 عبداهللضًطإ ضعٝد  عبداهلل عبدايعًِٝ سطٔ ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايسساب اهلدا١ٜ  .147
 عُاد َايو عُس عبد ايعصٜص سطٔ ذلُد ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايسساب احلدٜك١ ايهبري٠  .148
 امحد ايػشات ذلُدٟ عُاد ذلُٛد عبدايكادز  ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ ايسساب عجُإ بٔ عفإ  .149
 امحد عبد ايٖٛاب عبد املطًب  ذلُٛد ذلُد امحد ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ َدٜٓيت ضاس١ اخل١ُٝ  .150
 ذلُٛد امساعٌٝ ايفسإ ابساِٖٝ فؤاد ابساِٖٝ ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ َدٜٓيت ايٛيٝدخايد بٔ   .151
 ذلُد ٜطسٟ عبد ايعاطٞ ذلُد فتشٞ َٛض٢ َسشٚم ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ َدٜٓيت ايتك٣ٛ  .152
 ذلُد ابساِٖٝ سطين فطٌ ٖاغِ  ضٝف  ايكاٖس٠ اجلدٜد٠ َدٜٓيت ضعد بٔ ابٞ ٚقاص  .153
 عبداحلُٝد ذلُد احلطٝين أمحد ذلُد ايطٝد ذلُد غسم غازع ايعصٜص باهلل ايعصٜص باهلل  .154
 ابساِٖٝ ذلُد عبدايعصٜص مجاٍ ايدٜٔ عبد ايفتاح سطٔ غسم َسنص غباب ضساٟ ايكب١ ضساٟ ايكب١  .155

 عبدايطتاز سًُٞ عبدايطتاز ضٝد عبدٙ زدب غسم ايصٜتٕٛ –غازع ْٗاد ؾربٟ  ْٗاد ؾربٟ  .156
 ابساِٖٝ ضعد ؾٛيف ذلُٛد ذلُد ضاَٞ غسم ايهابالتؽ تسع١ اإلمساع١ًٝ َع أٍٚ  َسنص غاب ايطٛاح  .157
 ذلُد عًٞ ضٝد سطٔ عبدايعصٜص ضٝد امحد غسم ايصٜتٕٛ –أضفٌ نٛبسٟ ضٓإ  ْٛز اإلميإ  .158
 غسٜب عبدايطالّ غسٜب ذلطٔ ضباعٞ َتٛيٞ غسم َطانٔ ايطعٛد١ٜ قبا٤  .159
 أمحد ذلُٛد زَطإ ايطتازعُسٚ عادٍ عبد  غسم تكاطع ؽ ايطبام َع احلذاش اخلًفا٤ ايساغدٜٔ  .160
 امحد ذلُٛد عبدايعصٜصشٜد ؾربٟ ساَد   عجُإ غسم ؽ ع٢ً ايسٚبٞ ـ زٚنطٞ عجُإ بٔ عفإ  .161
 ايطٝد ذلُد ايطٝد ذلُد امحد امحد عٛض اهلل غسم اَاّ َطتػف٢ َٓػ١ٝ ايبهسٟ ناظِ أغا  .162
 تٛفٝلعبد اهلل َطعد  ذلُد ذلُد امحد ايطٝد غسم أزض املهطو ايصٜتٕٛ ايسمحٔ  .163
 عبد ايعصٜص َسشٚم عٝدايعصٜص امحد ايؿاٟٚ عبدايٖٛاب غسم األَري١ٜ اهلٛازٟ  .164
 عبد ايباضط ذلُٛد عسابٞ فازٚم  حي٢ٝ عبد احلُٝد غسم ؽ بريٚت ـ َؿس اجلدٜد٠ سفٝع١ األيفٞ  .165

 عبداجلٛاداَاّ ذلُد  ذلُد ؾالح أمحد ذلُٛد غسم ؽ تسع١ اجلبٌ ـ َطانٔ األَري١ٜ ايٓٛز يًُهفٛفني  .166
 غبٌ عبداخلايل امحد عًٞ عبد ايًطٝف عًٞ غسم ؽ ايطٛاح َطانٔ األَري١ٜ ايٓؿس  .167
 زبٝع تٛفٝل أمحد ؾاحل زٜٚظ أمحد غسم ى 4,5اضهإ ضباط  ؽ ايكدع ايػسٜف  .168
 ذلُد سطين َؿًشٞ اضا١َ عبد ايساشم ذلُد غسم ؽ عُس املدتاز  اَري١ٜ ايسمح١ املٗدا٠  .169
 ضٝد عباع عصب غعالٕ بٗذت عبدايفتاح َتٛا٣ غسم االفالؽؽ  ايؿفا ٚاملس٠ٚ  .170
 اضالّ ذلُد غٓد٣ ذلُد ذلُد عبد ايؿُد  غسم عؼ ادفٛ ايتٛسٝد  .171
 ذلُٛدذلُد عبد ايطُٝع  عبد اهلل ذلُد ذلُدعبد ايبؿري  غسم عُازات خًف ايعبٛز خًف ايعبٛز  .172
 اٜٗاب غباز٠ ٜٛضف ابسِٖٝ ؾف٠ٛ عبد احلًِٝ غعبإ  غسم َطانٔ املاظ١ َطانٔ املاظ١  .173
 ذلُٛد امحد ٖاغِ  ابساِٖٝ غشات١ عبد ايتٛاب  غسم ؽ ؾالح ايدٜٔ مسري ٖٚب١  .174
 عبد ايباعح امحد ايطٝد  امحد ؾالح عبد ايعاط٢  غسم ّ االمساع١ًٝٝ  عُس بٔ احلطاب  .175

 عبداحلُٝدعبدايٓاؾس زضٛإ  ذلُدامحد ع٢ً  غسم ؽ عًٞ ايػٝباْٞ ايطبع عُازات اهلدٟ االضالَٞ  .176
 ذلُد ضامل ذلُدعًٞ امحد ذلُد ايطٝد  غسم ؽ املطس١ٜ عُس بٔ اخلطاب  .177
 زاضٞ عبدايؿُد تٛفٝل خايد عبد احلُٝد ع٢ً َطًِ  غسم عصب١ غاٖني َه٘  .178
 امحد امساعٌٝ ابساِٖٝ ذلُد غعبإ ذلُد بد٣ٚ  غسم َٝدإ األَري١ٜ اخلًٛت١ٝ  .179
 ٜاضس زشم عبداحلُد ضٓد ابٛبهس ابساِٖٝ غسم ؽ ايتشسٜس احله١ُ  .180
 ؾالح امحد ؾدٜل ايؿبٝشٞ اضالّ ذلُد ابساِٖٝ عبد ايطٝف  غسم االَري١ٜ  8ؽ  خايد بٔ ايٛيٝد  .181
 عادٍ اْٛز امحد  عؿاّ زَطإ عبد ايعصٜص  غسم َٝدإ اجلاَع َؿس اجلدٜد٠  االفػاْٞ  .182
 عبداهلادٟعبدايٓيب ايطٝد  ذلُدنُاٍ امحد  غسم ؽ دزٜٚؼ ايعسب٢  فاط١ُ ايصٖسا٤  .183
 فٛشٟ زفاعٞ ضامل ْؿس ضعد سطني ضعد ابساِٖٝ غسم ؽ ضًِٝ االٍٚ ايصٜتٕٛ   ذنس ايسمحٔ  .184
 ْاد٣ فسح ذلُد أمحد ذلُد سطٔ مخٝظ سدا٥ل سًٛإ ٚاملعؿس٠ ٚاد٣ سٛف عُس بٔ اخلطاب  .185

 ْبٌٝ عبدايساض٢ ضًُٝإ ايطٝد ذلُد َتٛىل سدا٥ل سًٛإ ٚاملعؿس٠ سدا٥ل سًٛإ املٝدإ  .186
 َؿطف٢ ذلُد زغٝد ذلُٛد ذلُد ؾادم سدا٥ل سًٛإ ٚاملعؿس٠ سدا٥ل سًٛإ ِٝعط  .187



 عؿاّ ذلُٛد إبساِٖٝ ذلُد غٗدٟ ذلُد سدا٥ل سًٛإ ٚاملعؿس٠ َد١ٜٓ زنٔ سًٛإ زنٔ سًٛإ  .188
 َؿطف٢ ايدٜطاٟٚ ذلُد عٓرت ذلُد سدا٥ل سًٛإ ٚاملعؿس٠ سدا٥ل سًٛإ ْٛز ايٝكني  .189
 ٚسٝد مجع٘ ؾاٟٚ ضعٝد ذلُد ع٢ً ضس١ٜ  سًٛإ ٚاملعؿس٠سدا٥ل  املعؿس٠ ْٛز ايتٛسٝد  .190
 ع٢ً دٖٛس بهس  ممدٚح عجُإ امساعٌٝ سدا٥ل سًٛإ ٚاملعؿس٠ ؽ اجلٝؼ ح سًٛإ ٌَ ؾدقٞع ناْاد٣   .191
 نُاٍ عبدايفتاح عؿسإ ايطٝد ذلُد عٛاض  سدا٥ل سًٛإ ٚاملعؿس٠ عصب١ ايٓدٌ ايفازٚم  .192
 ذلُد بد٣ٚ قسْٞ ذلُٛد ط٘ عطٝ٘ ٚاملعؿس٠سدا٥ل سًٛإ  سدا٥ل سًٛإ األَني  .193
 إبساِٖٝ ذل٢ ايدٜٔ سطني عبداهلل عُس عبداحلُٝد سدا٥ل سًٛإ ٚاملعؿس٠ سدا٥ل سًٛإ تبازى  .194
 بدزإ ذلُد ايػٝذ أمئ ذلُدٜٔ ذلُد سدا٥ل سًٛإ ٚاملعؿس٠ ايدٚادٔ ايػٗٝد  .195

 ذلُٛد ضعد َٛض٢ ايطٝد ذلُد ايطٝد ٚبدزايػسٚم  َد١ٜٓ ايػسٚم ظٛاز اجلاَع١ ايفسْط١ٝ اجلاَع ايهبري  .196
 امحد عديٞ خًٝف١ امئ ذلُد داد ايػسٚم ٚبدز ايػسٚم َٝدإ ايٓٗط١  .197
 ذلُد فٛشٟ زَطإ أمحد ذلُد عًٞ غسف ايػسٚم ٚبدز إضهإ ايػباب ايطبعني َرت َد١ٜٓ ايػسٚم ايهٛثس  .198
 عبدايعصٜص ذلُد  ذلسٚع ايعػسٟ عُسإ ٖاغِ ايػسٚم ٚبدز احلٞ ايجايح أَاّ اجلٗاش ّ بدز  .199
 بالٍ عبد احملطٔ ذلُد نُاٍ عصت َؿطف٢ ايػسٚم ٚبدز ّ َد١ٜٓ ْؿس 63إضهإ ايػباب املطتكبٌ  خايد بٔ ايٛيٝد  .200
 ؾفٛت ذلُد زٜاض اخلٛيٞ ذلُد امحدذلُد ايػسٚم ٚبدز َد١ٜٓ املطتكبٌ َهتب ايربٜد  .201
 أمحد دالٍ ضٝد ذلُد َٛض٢ ايطٝد ايػسٚم ٚبدز احلٞ ايسابع ابين بٝتو  .202
 ابساِٖٝ عبداهلل ذلُد ْؿس ايطٝد ذلُد ايػسٚم ٚبدز احلٞ اايتاْٞ عباد ايسمحٔ  .203
 ْٜٛظ ؾابس ايدضٛقٞ ملًّٛ ذلُد ملًّٛ ذلُد ايػسٚم ٚبدز َد١ٜٓ بدز االضهإ االدتُاعٞ االضهإ االدتُاعٞ  .204
 َؿطف٢ ابساِٖٝ ٖٚب١ عبدايسسِٝذلُٛد عبدايباقٞ  ايػسٚم ٚبدز ّ ايطباط اهلاٜهطتب ايػٗٝد ضسٚز  .205

 ذلُد تسنٞ ذلُد عبد احلُٝد ثابت عبد احلُٝد غسب ّ ْؿس احلٞ ايطادع ايػٗدا٤  .206
 أمحد ذلُد ع٢ً محاّ عبد ايتٛابزَطإ زبٝع  غسب ّ ْؿس احلٞ ايطادع آٍ بدز  .207
 عُاز عبد ايسمحٔ ذلُد عبد ايفتاح ذلُد امحد غسب ّ ْؿس 2اَتداد زَطٝظ  اإلميإ  .208
 ذلُد سطٔ ذلُد ساَد ذلُد ْٛز غسب ّ ْؿس 1اَتداد زَطٝظ  1ايسمحٔ  .209
 أمحد ذلُٛد ٖٚب١ امحد ط٘ ذلُد غسب ّ ْؿس عصب١ ايعسب ايٓؿس ايٓعاّ  .210
 امحد غٛقٞ عبد ايًطٝف ايدبٛز أغسف عبدٙ ذلُٛد اخلالًٜٞ غسب ّ ْؿس 2اَتداد زَطٝظ ايٓٛز  .211
 عاطف فسز امحد عًٞ ضعداْٟٚادٟ فٛشٟ  غسب ّ ْؿس 2اَتداد زَطٝظ  2ايسمحٔ  .212
 ؾربٟ عٜٛظ َسشٚم سطاّ ذلُد اهلادٟ امحد غسب ّ ْؿس احلٞ ايطابع خًف ابٛ زاَٞ ايتٛسٝد  .213
 عبد املٓعِ ضعٝد ضٟٛ عًٞ خايد عبد اهلل عبد ايكادز غسب ّ ْؿس عصب١ ايعسب عباد ايسمحٔ  .214
 ايفتاح خًٝف١ابسِٖٝ عبد  ذلُد عًٞ عبد ايععِٝ غسب ّ ْؿس ؾالح ضامل املؿطف٢  .215

 عبد ايهسِٜ ذلُد محدإ أمحد ذلُد ايطعداْٞ َاٜٛ ؽ ايٓادٟ َاٜٛ 15ْادٟ   .216
 امحد سًُٞ ضٝد ذلُد امحد فسٜد َاٜٛ 1دلاٚز٠  ايٓٛز احملُدٟ  .217
 ذلطٔ ذلُد امحد طالٍ ذلُد امحد َاٜٛ 2دلاٚز٠  ايتٛسٝد  .218
 عبدايٖٛابذلُد سطٔ  ذلُد فازٚم عبد ايٛازخ َاٜٛ 3دلاٚز٠ ايس٥ٝطٞ  .219
 مجاٍ ابساِٖٝ عفٝفٞ عًٞ َؤَٔ عبد ايسمحٔ َاٜٛ 4دلاٚز٠  ايسمحٔ ايسسِٝ  .220
 ذلُد ابٛ شٜد امحد اضالّ بهسٟ امحد َاٜٛ 7دلاٚز٠  قبا٤  .221
 ذلُد سطٔ ذلُد عبداهلل زَطإ عبداملطًب َاٜٛ 9دلاٚز٠  ْٛز االضالّ  .222
 ساَدامساعٌَٝؿطف٢  غهسٟ غٛقٞ ذلُد َاٜٛ 9دلاٚز٠  9ايسمحٔ   .223
 ذلُٛدسطٔ ذلُد ذلُٛد عبداهلل ذلُد َاٜٛ 10دلاٚز٠  طازم بٔ شٜاد  .224
 ابساِٖٝ ذلُد خطٔ طازم ذلُد ذلُٛد َاٜٛ 13دلاٚز٠  6ايسمحٔ   .225

 ذلُد عص ايدٜٔ عبداجملٝد عادٍ عبدايساشم عبدايػفاز َاٜٛ 12دلاٚز٠  ايتك٣ٛ  .226
 ذلُد عبداملكؿٛدزغدٟ  أغسف مجع١ ذلُد َاٜٛ 13دلاٚز٠  13ايسمحٔ   .227
 اغسف عٝط٢ ساَد سطٔ ضعٝد امحد َاٜٛ 14دلاٚز٠  عباد ايسمحٔ  .228
 امحد ذلُد زَطإ ضًِٝ ؾابس ذلُد َاٜٛ 15دلاٚز٠  االخالص  .229
 عبدايطالّ ذلُٛد بطْٝٛٞ خايد  عبدايتٛاب ابساِٖٝ َاٜٛ 17دلاٚز٠ ايسمح١  .230
 سطني عبداحلًِٝنُاٍ ايدٜٔ  ذلُد خًٌٝ إبساِٖٝ َاٜٛ 18دلاٚز٠  ايتٛب١  .231
 عُس خطاب زدب ذلُد عًٞ ذلُد َاٜٛ 20دلاٚز٠  ايسمح١ املٗدا٠  .232
 خايد االَني ذلُد ساشّ ذلُد سٓفٞ َاٜٛ 21دلاٚز٠  ايٓٛز  .233
 عصت عبدايعصٜص عبداجلباز عبدايسٚؤف ايدضٛقٞ َاٜٛ 25دلاٚز٠  ايهٛثس  .234
 ضاَح ضعد ايدٜٔ ؾربٙ مجاٍ زٜاض ذلُد َاٜٛ 27دلاٚز٠  ايٓٛز  .235



 ابساِٖٝ ذلُد عبدايععِٝ ْبٌٝ ايطٝد ٖالٍ َاٜٛ 28دلاٚز٠  ايسضٛإ  .236
 امحد ذلُد عبد اهلل عادٍ عبد ايعصٜص أمحد ْٛح َاٜٛ 31دلاٚز٠  عباد ايسمحٔ  .237
 ضاَٞ امحد عالّ فتشٞ أمحد َتٛىل امحد َاٜٛ 32دلاٚز٠  شَصّ  .238
 ذلُد سطاْني سطاْني سطٔ ذلُد سطٔ َاٜٛ 34دلاٚز٠ ايػسٚم  .239
 عبدايٖٛاب ذلُٛدسًُٞ َاٖس عبد ايفتاح  عبد ايًطٝف َاٜٛ 34دلاٚز٠  ايٛؾاٍ   .240
 امحد ابساِٖٝ ضعد اْظ ٖاْٞ ابساِٖٝ َاٜٛ 36دلاٚز٠  تبازى  .241
 عبد ايطالّ ذلُٛد بطْٝٛٞ طالٍ ايطٝد ذلُد َاٜٛ االَتداد 6دلاٚز  عبد اهلل بٔ َطعٛد  .242
 ْبٌٝ امحد املػسبٞ ذلُٛد ذلُد امحد َاٜٛ 7دلاٚز٠  ايػٗٝد اضالّ  .243
 عؿاّ ايطٝدسطٔ ؾالح عبد احلٞ ايؿادم َاٜٛ 14دلاٚز٠  ١ايؿشاب  .244
 امحد سًُٞ ضٝد غعبإ ضعد عبداخلايل َاٜٛ ايتبني َسنص غباب ايتبني  .245

 امحد ؾابس ضٝد ذلُد امحد زَطإ عبداخلايل َاٜٛ ايبشس ضاس١ تبني ايبًد  .246
 ذلُٛد بدٟٚ ذلُد ايػصايٞ عٝد غصايٞ َاٜٛ 11دلاٚز٠  ايتٛسٝد  .247
 ذلُٛد عُس احلداد عال٤ مجاٍ شنسٜا َاٜٛ احلهس ايبشسٟ َسنص غباب احلهس ايبشسٟ  .248
 دلدٟ تٛفٝل ذلُدعبد اخلايل أمئ عبد ايسغٝد غٝب١ احلُد َاٜٛ احلهس ايبشسٟ ايػٝذ ذلفٛظ  .249
 سطاّ ايدٜٔ عُس احلداد ضاَح ضعد ايدٜٔ ؾرب٠ َاٜٛ 21دلاٚز٠  عُسٚ بٔ ايعاص  .250
 ذلُد سطٔ ذلُد دلدٟ عادٍ ذلُد  َاٜٛ 26دلاٚز٠  ايسمحٔ دلُع  .251
 ابساِٖٝ ذلُد عبدايععِٝ ْبٌٝ ايطٝد ٖالٍ َاٜٛ 28دلاز٠ٚ  ايسضٛإ  .252
 سرٜف١ ذلُد ذلُد مجاٍ زٜاض ذلُد َاٜٛ 27دلاز٠ٚ  ايٓٛز  .253
 ذلُد غٛقٞ ايطٝد ذلُد عبدايعصٜص ذلُد َاٜٛ 19دلاز٠ٚ  د/ امحد خًٌٝ  .254
 دالٍ عبداهلل امحد ضاَٞ ضعد امحد َاٜٛ عسٟ ايبًد ايتبني ايهرب٣  .255

 َؿطف٢ فتشٞ َؿطف٢ ذلُد عبدايععِٝ ذلُد َاٜٛ املأل٠ ايتبني االْؿاز  .256
 ذلُٛد ايػسبٝين ذلُٛد ذلُٛد عبدايتٛاب عبدايععِٝ َاٜٛ املأل٠ ايتبني ايػفاز ايكٗاز  .257
 ذلُد سطٔ ذلُد ٖػاّ ذلُد ؾادم َاٜٛ 30دلاٚز٠  ذلُد عبدايسٚؤف  .258
 ٜٛضف سطني عبدايطالّ ذلُٛد عبداحلافغ امساعٌٝ َاٜٛ َاٜٛ 15 ضذٔ   .259
 امحد ايطٝد امحد ايطٝطٞ  زَطإ ذلُد   امحد امحد بٛالم ؽ بٛالم اجلدٜد ايًبا١ْ  .260
 ْادح سطٔ َتٛيٞ ؾالح عط١ٝ عبداحلُٝد بٛالم أبٛ ايعال ٚابٛز ايجًرؽ  اجلساز  .261
 امئ ابساِٖٝ ذلُد عطٌ ذلُد ط٘ ايػُساٟٚ بٛالم ؽ ضاسٌ ايػالٍ ايتًٝفصٜٕٛ ايػالٍ  .262
 زبٝع عبدايساشم امحد زَطإ ذلُد ذلُٛد سطإ بٛالم َطانٔ ايكًًٞ ؽ غٓٔ سٛض ايصٖٛز  .263
 ْدا عبد ايٓيب  ابٛ املعاطٞ زبٝع ذلُد ذلُٛد سطني ايصا١ٜٚ احلُسا٤ ؽ امحد فازٚم ضاس١ احلٞ  .264
 ًَٝذًَٞٝذ٢ ذلُد  فتشٞ فسسات ايكطب َٓؿٛز احلُسا٤ايصا١ٜٚ  ؽ املٓٝا٣ٚ ّ ؽ ايػسنات املٓٝا٣ٚ  .265

 عسف١ ذلُد أَني ذلُٛد عبد ايسمحٔ عبد ايعًِٝ ذلُد ايصا١ٜٚ احلُسا٤ ؽ ضال١َ عفٝفٞ ّ ؽ َٓػ١ٝ اجلٌُ املٓازتني  .266
 ذلُٛد امحد ذلُٛد بهس٣ بدز ذلُد عبدايعصٜص ايصا١ٜٚ احلُسا٤ ؽ ايفسش ْٛز االضالّ  .267
 ذلُد عًٞ سطٔ درب ضٝد ضٝد غسٜب ايصا١ٜٚ احلُسا٤ ابٔ ع٢ً َد١ٜٓ اجلٓدٍٚؽ احلطٔ  االَاّ ع٢ً  .268
 َؿطف٢ ضٝد امحد ذلُد عبد ايفتاح عبد ايًطٝف امساعٌٝ ايصا١ٜٚ احلُسا٤ اخس غازع ايػسنات َٝدإ ايطٛاح َسفل املٝا٠  .269
 عُاز ذلُد امحد ذلُد ايصا١ٜٚ احلُسا٤ ؽ َٓػ١ٝ اجلٌُ ايٓرٜس  .270

 
 ايفتاح ذلُدٜٔخايد ذلُدٜٔ عبد 

 ذلُد عبدايتٛاب عبدايسسِٝ ذلُد اضا١َ عبد ايفتاح املريغين ايصا١ٜٚ احلُسا٤ ؽ بٛزضعٝد ذلط١ اي٢ًٜٛ ابٛ بهس ايؿدٜل  .271
 ايطٝد داد ضامل ذلُد عبداهلل أمحد ايصا١ٜٚ احلُسا٤ ؽ أمحد ايعطاٍ ايكؿسٜني َسنص غباب األٌَ  .272
 عبد اهلل سطٔ أمحد زاغد عبداهلل عبدايععِٝ عًٞ غسم ّ ْؿس ضٛم ايطٝازات ؾالح ايػسبٝين  .273
 منس سطٔ إبساِٖٝ سطٔ ابساِٖٝ ذلُد سطٔ سًُٞ غسم ّ ْؿس احلٞ ايعاغسَطانٔ أطًظ  ْٛز اإلضالّ  .274
 زَطإ سطٔ اَاّ عًٞ ذلُد فتح اهلل غهس غسم ّ ْؿس ّ ايعاغس احلٞ ايجأَ املؤَٔ املُٗٝٔ  .275

 زضا عبداحملطٔ عبدايطٝد ٖاْٞ غشات دداٟٚ ْؿسغسم ّ  غازع أمحد ايؿاٟٚ داز األزقِ  .276
 عاطف عبدايععِٝ ابٛ طايب ذلسٚع سطني ابسِٖٝ غسم ّ ْؿس ظٛاز َدزض١ ؾكس قسٜؼ ؾكس قسٜؼ  .277
 ذلُد قٓدٌٜ ايطٝد َؿطف٢ امحدامحد غسم ّ ْؿس أمحد فدسٟؽ  املػفس٠  .278
 عبداهلل عبدايػهٛزعادٍ  أمئ أبٛايٓؿسأبٛايٓؿس أمحد غسم ّ ْؿس سٞ ايصٖٛز األْؿاز  .279
 ٜاضس عبدايداِٜ شاٜد ضًِٜٛ امحد زبٝع عبداهلادٟ غسم ّ ْؿس شٖسا٤ ايعاغس عًٞ بٔ أبٞ طايب  .280
 ذلُد ذلُٛد عبداحلًِٝ زضا عجُإ أمحد أبٛاجملد غسم ّ ْؿس َسنص غباب احلٞ ايعاغس ايسضٍٛ  .281
 ذلُد ُد ضٝد َهٞذل امساعٌٝ فتشٞ ذلُد غسم ّ ْؿس ايٛفا٤ ٚاألٌَ 3 ّايطال  .282



 عُسٚ َاٖس ايطٝد سطٔ ذلُد عبدايعاطٞ ضهس غسم ّ ْؿس َد١ٜٓ ايتٛفٝل سمحٔاي  .283
 َؿطف٢ عبداهلل امحد سَطإ ذلُدْعبد ايطالّ زَطا غسم ّ ْؿس َطانٔ ايػسٚم سمح١اي  .284
 َٓتؿس عٛضٞ اجلٓٝد٠ عُسٚ زَطإ ضعٝد غسم ّ ْؿس شٖسا٤ ايعاغس ؿشاب١اي  .285

 ضًُٝإ عبدايػين ذلُد محد زضٛإ ذلُد ٚشٜسٟا غسم ّ ْؿس ؽ سطين َبازى خالصاإل  .286
 امحد َؿطف٢ محدٟ عبدايػفاز محص٠ ابساِٖٝ غسم ّ ْؿس شٖسا٤ايعاغس فاط١ُ ايصٖسا٤  .287
 ذلُد ذلُد َٗدٟ ؾربٟ عبداحلُٝد ذلُد ذلُد غسم ّ ْؿس َد١ٜٓ ايتٛفٝل عبري اإلضالّ  .288
 ذلُد عبدايٖٛاب ذلُد ذلُد فتشٞ عاغٛز غسم ّ ْؿس اخس املرت  ّ ايعاغس٠ احلطٔ  .289
 ذلُد عبد احلُٝد امحد امحد زَطإ امحد غسم ّ ْؿس خًف احلدٜك١ ايدٚي١ٝ ايًٝيب  .290
 فازع عبداحلًِٝ ايطٝد خايد امحد عبد ايٖٛاب غسم ّ ْؿس َد١ٜٓ املس٠ٚ عبد املٓعِ ايؿاٟٚ  .291
 عبدايبؿريطازم ذلُد  امحدذلُد َعٛض غسم ّ ْؿس 8ؽ /زلٝب ذلفٛظ ّ  بالٍ بٔ ايسباح  .292
 عاطف فتشٞ ذلُد عُسٚ زدب ذلُٛد غسم ّ ْؿس ؾكس قسٜؼ ابٛ بهس ايؿدٜل  .293
 دلدٟ يبٝب ذلُد عبداحلًِٝ ضٝد ابساِٖٝ غسم ّ ْؿس احلٞ ايجأَ فٝض  ايسمحٔ  .294
 عُس عبدايععِٝ ذلُد مجاٍ عٝط٢ خًٌٝ غسم ّ ْؿس ؽ مجاٍ ايدٜٔ بٔ ٚاؾٌ ايػباب  .295

 امحد امساعٌٝ خفاد١ أمحد ذلُٛد عبد ايًطٝف ايطاسٌ ايٛزغ١/ ايطاسٌؽ/  عصٜصاي ايعادٍ عُس بٔ عبد  .296
 رلتاز فازع ذلُد عبداحلًِٝ أمحد عبدٙ ايطاسٌ ؽ/ ازض غسٜف/ ايطاسٌ ايٓٛز احملُدٟ  .297
 عُاد عبدايٖٛاب ط٘ غربا٣ٚ ذلُد ع٢ً ايطاسٌ ؽ/ ؾدز ايدٜٔ خإ/ ايطاسٌ عكب١ بٔ ْافع  .298
 دٗاد ذلُد عبدايًطٝف ضعٝد عًٞ ابساِٖٝ خًٝف١ ايطاسٌ / ايطاسٌ َٝدإ ْؿس اإلضالّ فاط١ُ ايصٖسا٤  .299
 سطٔ ْاؾس غعبإ عًٞ عبدايسمحٔ زدب محاّ ايطاسٌ َٝدإ ْؿس اإلضالّ ْؿس اإلضالّ  .300
 ٜٛضف ايطٝد عبد ايٖٛاب حي٢ٝ ابساِٖٝامحد  ايطاسٌ ١َٝٓ ايطريز/ ايػٝذ زَطإ ١َٝٓ ايطريز ايهبري  .301
 اغسف عبدايٓاؾس عبدايًطٝف زَطإ عبداملٓعِ عبداحلُٝد ايطاسٌ زَطإَٝدإ ايػٝذ  ايػٝذ زَطإ  .302
 اْظ َربٚى عبداملٓعِ محد٣ ذلُٛد غِٓٝ ايطاسٌ َٝدإ ذلُد اخلًفا٣ٚ اخلًفا٣ٚ  .303
 عادٍ عبداملٓعِ ضعد ايطٝد ٜطس٣ عبدايطتاز ايطاسٌ /أمحد س٢ًُ 10ؽ  ايػٗدا٤  .304
 َدست ذلُد فتش٢ سطني امساعٌٝ عابدٜٔ ايطاسٌ ؽ غربا /١َٝٓ ايطريز عُس بٔ اخلطاب  .305

 ٜاضس زبٝع ذلُد ذلُٛد عبدايفتاح غعٝب ايطاسٌ َٝدإ املُايٝو/اخلًفا٣ٚ ايفتح  .306
 ذلُٛد َٓؿٛز أمحد شغًٍٛ زشم ضال١َ عبدايساشم ايطاسٌ ؽ عبداحلُٝد ايدٜب ايٓٛز احملُدٟ ايهبري  .307
 غشات١ غِٓٝ غشات١ املٗد٣عصت ذلُد  ايطاسٌ دصٜس٠ بدزإ / ظٛاز تٛغٝبا ايسضٛإ  .308
 ايطٝد ٜاضني عٝد ذلُد عباع أمحد ايطاسٌ ؽ بدٜع طٛضٔ ْؿس االضالّ  طٛضٔ  .309
 سطٔ عبدايعصٜص سطٔ ذلُد ؾبشٞ فٛد٠ ايطاسٌ ايطٝد٠ خدجي١ املد١ٜٓ املٓٛز٠  .310
 ذلُٛد عبداحلُٝد ضٝد عبداحلُٝد ابساِٖٝ ْٜٛظ ايطاسٌ دصٜس٠ بدزإ َهازّ األخالم  .311
 امحد سطني ذلُد فتشٞ ذلُد ذلُٛد ايطاسٌ عبٝدؽ  ايفتح  .312
 ذلُد عٝد عبدايػين زاضٞ ذلُد َؿطف٢ ايطاسٌ ايهٛزْٝؼ ايسمح١  .313
 عبد ايباضط عبد اجلٛاد ذلُٛد سطٔ ذلُٛد ايطاسٌ ؽ    ايرتع١ ايبطٌ  .314
 مجاٍ ابٛ ض١ٓ خايد عٛاد عبدايًطٝف ايطاسٌ َٝدإ عبٛد فذس االضالّ  .315

 َؿطف٢  ذلُد عبدٙ ضاَٞ غامن ذلُد ايطاسٌ ؽ عبٝد زساب االميإ  .316
 غعبإ ذلُد ضامل امحد عبدايسسِٝ امحد ايطاسٌ ؽ ابٛ ايفسز َٓرب االضالّ  .317
 ذلطٔ عًٞ ذلُٛد ذلُد ْٛز ايدٜٔ امحد ايطاسٌ ؽ ايرباد ايتٛسٝد  .318
 ذلُد عبدايعصٜص غامن غعبإ اَني اَاّ ايطاسٌ ؽ   غربا االميإ  .319
 اضا١َ زغدٟ ذلُد ابساِٖٝ عبدايػايف ذلُد ايطاسٌ ؽ ذلُد اخلًفاٟٚ ْٛفٌ  .320
 اغسف عبد ايٓاؾس عبدايًطٝف ضٝد امحد ايطاسٌ ١َٝٓ ايطريز ْٛز اهلد٣  .321
 ايطٝد ذلُد٣ عٛاد١ طًعت ايدضٛقٞ سطٔ داز ايطالّ ؽ ايفّٝٛ عُس بٔ اخلطاب  .322
 ضًُٝإذلُد امحد ذلُد  ذلُد ذلُد ايػافع٢ داز ايطالّ ؽ ايفّٝٛ ْٗط١ داز ايطالّ  .323
 زضا عًٞ ضامل ايباش عبدايفتاح عبداحلُٝد داز ايطالّ ؽ عصت َطس َٔ ايفّٝٛ ايسمحٔ  .324
 ذلُد طازم ابساِٖٝ اضالّ سطٔ ذلُد داز ايطالّ ؽ ايفّٝٛ االنشٌ  .325

 عبدايسمحٔ محاد سطاْني ذلُد سطني ذلُد ْٜٛظ داز ايطالّ ؽ ايتٌ َٔ املالٙ ايٛفا٤  .326
 عادٍ ذلُد ذلُد داد امحد عبداحملطٔ  داز ايطالّ ؽ َؿس سًٛإ ايصزاع٢ ايعذ٢ُ  .327
 ابٛايكاضِ ضٝد ابٛبهس ذلُد مجاٍ عبدايعط٢ َطًِ داز ايطالّ خًف دلُع املدازع عُس بٔ عبدايعصٜص  .328
 سطٔ ذلُٛد سطٔ زأفت ذلُد اجلٛغٞ داز ايطالّ خًف ابٛاغسف ايتك٣ٛ  .329
 ٜٛضفذلُد ذلُد  ذلُد سطٔ فسسات داز ايطالّ ؽ َطس ايتٛسٝد  .330



 ذلُد مجع١ امحد ٜٛضف ع٢ً ذلُٛد امحد داز ايطالّ ؽ امحد ايؿٝف٢ ايتٛسٝد  .331
 ذلُد ؾالح امحد سطٔ ضًِٜٛ سطٔ داز ايطالّ ؽ ْٛز االضالّ ؽ ايٓذاح عصب١ خرياهلل ْٛز االضالّ  .332
 ذلُد عبد املٓعِ َػاشٟ ٚا٥ٌ امحد ذلُد زغاد داز ايطالّ ؽ ؾاحل عابدٜٔ اهلد٣  .333
 عبدايفتاح دابس سطني ذلُٛد عبد ايساشم داز ايطالّ ح املعاد٣ 9ؽ  اخلًٌٝ ابساِٖٝ  .334
 ضٝد ذلُٛد ايطُإ امئ عبد ايعاٍ عبد ايٓعِٝ داز ايطالّ َٝدإ املطبع١ اخلًفا٤ ايساغدٜٔ  .335

 دلدٟ ذلُد عًٞ ذلُد امحد ضًُإ َدْٞ داز ايطالّ ؽ ذلُد زضا َٔ ؽ احلس١ٜ املػفس٠  .336
 حي٢ٝ َؿطف٢ سطني خايد ذلُٛد عبداحلُٝد داز ايطالّ ابٛايٛفاؽ سطٔ ابٛشٜد َٔ ؽ  قبا٤  .337
 فسغ٢ً ع٢ً ؾرب٠ اغسف غعبإ َػاشٟ داز ايطالّ اٍٚ ؽ عبداحلُٝد َه٢ ايؿشاب١  .338
 سطين محص٠ عبداهلل اضا١َ ايعبد ايؿاحل امحد داز ايطالّ َازع 30ؽ  ايسضٛإ  .339
 َؿطف٢ زَطإ ؾاحل زاغد امحدَٓتؿس  داز ايطالّ ؽ زضاد عبداهلاد٣ املد١ٜٓ املٓٛز٠  .340
 ضٝد عبدايسمحٔ سطني ذلُد امحد ذلُٛد  اغا داز ايطالّ ؽ ذلُد عبدايكادز َٔ ؽ ايفّٝٛ ع٢ً بٔ اب٢ طايب  .341
 ذلُد عًٞ عبداجلٛاد دٛد٠ ذلُد دٛد٠ داز ايطالّ ؽ عبداحلُٝد َه٢ ايٓؿس  .342
 ايدٜٔ َؿطف٢ امحدبدز  َؿطف٢ امحد عبدايعًِٝ داز ايطالّ ؽ اجلطس ايربا٢ْ ايتٛسٝد  .343
 حي٢ٝ َؿطف٢ سطني عُس ابساِٖٝ فؤاد داز ايطالّ ؽ ع٢ً شِٜٓٗ َٔ ؽ ايفّٝٛ ايسمحٔ  .344
 ابساِٖٝ سطٔ ابساِٖٝ عبد ايفتاح عًٞ عًٞ داز ايطالّ ؽ ابٛايٛفا اٌٖ اخلري  .345

 عبدايطالّ ذلُد داد عبد ايكادز سطني امحد داز ايطالّ ؽ ابٛايٛفا َٔ ؽ امحد ذن٢ ابٛايٛفا  .346
 ؾربٟ ذلُد ابٛ ايعال ؾربٟ عصايدٜٔ دلاٖد داز ايطالّ ؽ ابساِٖٝ اهلًبا٣ٚ َٔ عٛاد اجلاَع ايهبري  .347
 عبداملٓعِ امحد ضًطإ عبدايفتاح سطٔ ٜظ داز ايطالّ ؽ ابٛايٛفا االخالص  .348
 عال٤ ايدٜٔ عبدايعصٜص ممدٚح ذلُٛد ع٢ً داز ايطالّ ؽ ايتٌ ايعًِ ٚاالميإ  .349
 امحد عًٞ خًٌٝ زدب عبداحلُٝد ضعٝد داز ايطالّ ايػٝط٢ اجلصٜس٠تكطِٝ ضٝد  ابٔ نجري  .350
 ذلُٛد عبدايساشم عبداحلُٝد ذلُد ؾالح امحد َٛض٢ داز ايطالّ اَاّ َٛقف اّ ْاد١ٜ عصب١ خرياهلل ايصٜات  .351
 عادٍ ذلُد ذلُد امحد عبد احملطٔ عبد ايػين داز ايطالّ ؽ َؿس سًٛإ ايصزاعٞ داز ايطالّ ايكدِٜ  .352
 اضاَ٘ ذلُد عبد احلُٝد ذلُد امساعٌٝ ايطٝد عاَس املكطِ ّ اضبٝهٛ املٛقف ايكدِٜ ايسمحٔ  .353
 امحد ذلُد ابٛ بهس ذلُد امحد ذلُد امحد سطٔ املكطِ 9املفازم / ؽ ايسٜاض  .354
 ذلُٛد سطٔ عبد احلفٝغ طازم فتش٢ َؿطك٢ املكطِ َطانٔ اجلٝص٠ ازٚمايف  .355

 امحد ذلُد عصب عبد احملطٔ ابساِٖٝ ذلُد املكطِ َطانٔ ايٓؿس 9ؽ َطتٛز٠  .356
 ذلُد عبد احملطٔ ابساِٖٝ عجُإ امحد عجُإ املكطِ َطانٔ ايهٗسبا٤ خًف نٛى دٚز ايؿفا  .357
 ذلُٛد ذلُد ابساِٖٝ داد ذلُٛد ضا٢َ ذلُٛد املكطِ ؽ ذلُد ذلُٛد اجلاَع١ احلدٜج١ ايجسٜا  .358
 ذلُد زلد٣ امساعٌٝ ذلُد سطٔامحد ابساِٖٝ  املكطِ ظٛاز اجلاَع١ احلدٜج١ 2احله١ُ   .359
 عبد ايساشم ع٢ً ضًُٝإ خايد عط١ٝ ايدٖػٛز٣ املكطِ ؾبش٢ سطني ايسمحٔ  .360
 ذلُد قؤاد سافغ عبد ايسمحٔ مجع٘ غًؼ املكطِ ؽ املػري امحد امساعٌٝ االميإ ٚايتك٣ٛ  .361
 زضٛإ عط١ٝ عصب ٖا٢ْ ذلُد عبد ايًطٝف املكطِ احل٢ ايسابع اهلطب١ ايٛضط٢ آٍ قٛز٠  .362
 سامت عبد اهلل ع٢ً ايطعٝد َطعد ايطعٝد امحد املكطِ َٝدإ ايٓافٛز٠ املكطِ  .363
 سطاّ زَطإ سطٔ ذلُد ذلُٛد ٜٛضف دٓٝد٣ املكطِ 9َٔ ؽ  52ؽ  بالٍ بٔ زباح  .364
 خايد سط٢ٓ عبد ايعصٜص عبد ايسمحٔ عبد ايكتاح ذلُد املكطِ خًف املسنص ايك٢َٛ يالَتشاْات احلُد  .365

 فؤاد بهس املاحل ابساِٖٝ قسْٞ املكطِ 9ايتذازٜني َٔ ؽ َد١ٜٓ  االميإ  .366
 اٜٗاب عبد ايػفاز ذلُد غًب٢ امحد ذلُٛد ذلُد املكطِ س٢ االمسسات االمسسات  .367
 ؾالح ضًُٝإ ذلُد ٚا٥ٌ ذلُد عبد ايهسِٜ املكطِ خًف ْاد٣ ايػسم يًتأَني شَصّ  .368
 ذلُد ع٢ً سطٔ ابٛ عٝط١ ذلُد َسادذلُد عبد ايهسِٜ  املكطِ ؽ نسِٜ بْٓٛ٘ َٓطك٘ ع اْٛز ط٘  .369
 امحد غسٜب قطب سامت سطني ايطٝد االعس املكطِ َٝدإ ايٓافٛز٠ سسا٤  .370
 ٜاضس ابٛ طايب ذلُد ٜطسٟ ايطٝد َسضٞ دٓٛب َٝدإ ايكًع١ سٞ اخلًٝف١ ايطًطإ سطٔ  .371
 عابد ابسِٖٝ عًٞ ذلُد عص ايعسب عبد احلهِٝ دٓٛب االباد١ٝ َسنص غباب االباد١ٝ  .372
 امساعٌٝ عبد املعطٞ ابساِٖٝ امحد ابٛ ايكاضِ دٓٛب احل١ًُٝ اهلدا١ٜ  .373
 ذلُٛد عبدايهسِٜ امحد ذلُد عٛض دٓٛب َؿس ايكدمي١ عُسٚ بٔ ايعاص  .374
 عًٞ ايطٝدعًٞ  دٛاد ذلُد زٜاض دٓٛب املٌٓٝ عًٞ ناٌَ  .375

 ذلُد مجاٍ عبد ايعاٖس سطٔ ذلُد سطٔ َدْٞ دٓٛب نٛزْٝؼ َؿس ايكدمي١ ايفسْطاٟٚ  .376
 مجاٍ ذلُد ؾاحل زضا امساعٌٝ ضامل دٓٛب ايفططاط زٚض١ ايفططاط  .377
 عبدايسمحٔ غًيب امحد مجاٍ ؾالح عبد ايؿُد دٓٛب عني ايؿري٠ ايربن١ احملُد١ٜ  .378



 أمحد ذلُد ضٝد أمحد ذلُٛد سطني ذلُد دٓٛب خازط١ ايػٝذ َبازى االؾالح ٚايتعإٚ  .379
 عط٠ٛ طٝفًذلُد عبد اي ذلُٛددالٍ  ساشّ دٓٛب َطانٔ ايفططاط احلبٝب املؿطف٢  .380
 ذلُد دٛد٠ امحد خبريذلُد ذلُد ؾفٛت  دٓٛب ازض اجلُع١ٝ ايفططاط فاط١ُ ايٓب١ٜٛ  .381
 زدب امحد ؾدٜل عبد اهلل سطٔ عبداهلل دٓٛب شٖسا٤ َؿس ايكدمي١ ايسَا١ٜ ْادٟايسمحٔ   .382
 ايطٝد عصت عُس عُٝد ايدٜٔ ٖٓدٟ دٓٛب املًو ايؿاحل َؿس ايكدمي١ ايػسٜب١  .383
 عبدايعصٜص محدٟ ؾابس مجاٍ امساعٌٝ سطٔ دٓٛب املٌٓٝ ضًُٝإ َتٛيٞ  .384
 زَطإ زَطإ ؾبشٞ محدٟ ذلُد عٜٛظ دٓٛب ٌَٓٝ ايسض١ ايفسدٚع  .385

 أمحد ذلُد شاٖد اضا١َ ذلُد عبد ايععِٝ دٓٛب طسٜل االتٛضترياد َٞسنص غباب ايتْٛط  .386
 ذلُد َؿطف٢َؿطف٢  امحد عًٟٛ ايُٝين دٓٛب ؽ ضٛم احلُاّ ضٛم احلُاّ  .387
 د ساَدعؿاّ امح امحد سًُٞ ضعٝد املطس١ٜ َٝدإ املط١ً ايٓٛز احملُدٟ  .388
 اضا١َ ابٛ بهس ابساِٖٝ فتشٞ امحد غسٜب املطس١ٜ غازع األزبعني ايتٛسٝد  .389
 ٖػاّ عبدايسسِٝ بهسٟ ذلُٛد عبدايسمحٔ امحد املطس١ٜ ؽ ايرتٚيًٞ ايتٛسٝد  .390
 عبدايٓيب ابساِٖٝ عبدايفتاح عبداحلُٝد أبٛشٜدذلُد عبداهلل  املطس١ٜ عسب احلؿٔ ٚضط ايبًد  .391
 ذلُد بطْٝٛٞ عبدايسمحٔ عُسإ ايػشات سطٔ املطس١ٜ عسب ايطٛا١ًٜ ايػٝذ ضسٚز  .392
 ايطٝد فساز ذلُد مسري ذلُد عًٞ ايطٌٜٛ املطس١ٜ غازع احلس١ٜ ايسمحٔ ايػًٝغ  .393
 ذلُد عبدايطتاز ذلُد ٟادؾربٟ إبساِٖٝ عبداهل املطس١ٜ أٍٚ عسب احلؿٔ ْٛز اإلضالّ  .394
 عادٍ مخٝظ امحد ذلُد ضٝد عبدايععِٝ املطس١ٜ غازع ايهسادض١ ايهسداضٞ  .395

 عبدايٓاؾس فتشٞ امحد إبساِٖٝدلدٟ أبٛبهس  املطس١ٜ أَاّ ذلط١ املرتٚ ذلط١ عصب١ ايٓدٌ  .396
 امحد عبدايعًِٝ سطٔ خريٟ عبد ايفتاح ٜٛضف املطس١ٜ غازع عُس املدتاز ايطعاد٠  .397
 عٛض ذلُد ابساِٖٝ ط٘ عبدايععِٝ ذلُد املطس١ٜ غازع َططسد ايكدِٜ عًٞ محٝد٠  .398
 ٚيٝد فتشٞ عبدايطُٝع تاَس فتشٞ عبد ايطُٝع املطس١ٜ ؽ احلس١ٜ املطس١ٜ املٓري ايطساز  .399
 عٝط٢ ذلُد عبداحلُٝد ذلُد فتشٞ املطس١ٜ ؽ تسع١ اجلٌُ َؿعب بٔ عُري  .400
 طازم َطعد عبد اخلايل عبدايسمحٔ ؾابسأمحد  املطس١ٜ َٔ ؽ يطف٢ ايٓذاز ايتٛسٝد  .401
 ٜاضس عبد ايطال ايطٝد ٜاضس زَطإ غانس املطس١ٜ ازض ايػسن١ ايطالّ  .402
 خايد ضامل ضٝد ط٘ غسف ابٛ ضسٜع املطس١ٜ ؽ ايرتيًٞ األْؿاز  .403
 ذلُد ذلُد عًٞ ضعد امحد ذلُد ايطٝد عبداملعبٛد املطس١ٜ ؽ قٓدٌٜ املطس١ٜ قٓدٌٜ ضبٌٝ املؤَٓني  .404
 ٜاضس ذلُد عبدايٖٛاب ْادٟ أَني َؿسٟ ايبطاتني عُازات ز٥اض١ اجلُٗٛز١ٜ َد١ٜٓ ايٛسد٠  .405

 عبدايسؤٚف سطٔ ؾاحل عبد اهلل طاٖس ذلُد ايبطاتني ؽ أمحد شن٢ شٜٔ ايعابدٜٔ  .406
 زفاعٞ عبد ايهسِٜ زفاعٞ ساَد ْؿس ايبطاتني فاٜد٠ ناٌَ أبٛ بهس ايؿدٜل  .407
 سطين َؿطف٢ إمساعٌٝ أغسف ضال١َ بَٝٛٞ ايبطاتني ؽ أبٛ بسٜو عصب١ فُٗٞ ايٓؿس  .408
 عسفات عبد ايباضط أمحد ذلُد سطإ امحد ايبطاتني ْٗا١ٜ ؽ فاٜد٠ ناٌَ أْٛاز ايٓؿس  .409
 ٖاْٞ عبد املٓعِ ناٌَ زَطإ فُٗٞ عبد ايٓيب ايبطاتني ايػازع اجلدٜد بريأّ ضًطإ َٗٛع  .410
 أمحد عبد املايو أمحد ذلُدعًٞسطٔ أمحد  ايبطاتني عصب١ ايٛزد ع٢ً بٔ أب٢ طايب  .411
 ذلُد عبدايععِٝ َٓؿٛز صٜص ابٛ احملاضٔذلُد عبد ايع ايبطاتني ايالضًهٞ خًف ذلط١ بٓصٜٔ قايتهظ داز ايفا٥صٜٔ  .412
 سامت عبد ايكادز أمحد ضًِٝ غٛقٞ عبد ايٓاؾس عبد ايعصٜص ايبطاتني ؽ ذلُد ضعٝد بري اّ ضًطإ ايتٓعِٝ  .413
 ذلُد عًٞ ذلُد زأفت ايطٝد عبد ايٓعِٝ ايبطاتني املعساز ع٢ً ايطسٜل ايدا٥سَٟدخٌ َد١ٜٓ  ايسمحٔ  .414
 عبدايعصٜص سطٝين عبدايعصٜص ذلُد االَري عجُإ ايبطاتني ؽ َصزع١ ايبط أبٛ ايكاضِ  .415

 شٜٔ ايعابدٜٔ ط٘ ساَد ذلُد ايطٝد امحد سطٔ ايبطاتني عصبب١ ايٓؿس تسب ايٝٗٛد اهلد٣  .416
 أغسف عبداهلادٟ ضٝد عبدايسمحٔ ايػشات عبدايسمحٔ ايبطاتني طسٜل الاتٛضتٛزاد ايكدع  .417
 أمحد ذلُد إبساِٖٝ امحد ذلُد ضًِٝ عط٠ٛ ايبطاتني املعاد٣ 300ؽ  ايتٛسٝد  .418
 ؾاحل ساَد ذلُٛد زَطإ فسغ٢ً ابساِٖٝ ايبطاتني ؾكس قسٜؼ 306ؽ  ؾكس قسٜؼ  .419
 بدز ضًطإ ذلُد ع٢ً شٖريامحد عبد اهلاد٣  ايبطاتني ؽ ايٓؿساملعاد٣ اجلدٜد٠ ايؿباح  .420
 غعبإ عبد اهلل داد امحد ع٢ً شاٜد امساعٌٝ ايبطاتني ؽ اجلصا٥ساملعاد٣ اجلدٜد٠ ايفاتح عُسٚ  .421
 محاد سطٔ عبد ايٖٛاب ذلُد ذلُد بدز قُشا٣ٚ ايبطاتني َطانٔ ؾكس قسٜؼ ايطالّ   .422
 ْٛز ايدٜٔ ضٝد ذلُٛد ذلُٛدَعٛض عبداحلُٝد ايبطاتني ذلُد ايًٝجٞ َصزع١ ايبط ابٛ ذز ايػفازٟ  .423
 عبد ايسمحٔ َؿطف٢ عبد ايسمحٔ ْاؾس ذلُد َطًِ ضامل ايبطاتني ايبطاتني بطاتنيَسنص غباب اي  .424
 ذلُد عًٞ ذلُد قُؿإ امحد ذلُد غباٜو ايبطاتني ؽ اجلصا٥س عادَٟسنص غباب امل  .425

 ابساِٖٝ محادٙ عبدايًطٝف ذلُد ذلُد عادٍ ايبطاتني املطانٔ ايهٜٛت١ٝ ابٛ بهس ايؿدٜل  .426



 عًٞ عبداملٓعِ عٝد ذلُد امحد عًٞ ايبطاتني املطانٔ ايهٜٛت١ٝ ميإاال  .427
 امحد عٛض احلاز ذلُد ؾدٜل سطٔ عجُإ ايبطاتني عصب١ دضٛق٢ ايبطاتني ايطالّ  .428
 َعسٚف ؾالح عبد املٓعِ ع٢ً ذلُٛد َطعٛد ايبطاتني ؽ ع٢ً عبد ايعصٜص قبا٤  .429
 عصت ايػشات ذلُد ابساِٖٝ ابساِٖٝ زٜاض ضٝد ايبطاتني ايالضًهٞ ٔايسمح  .430
 ٜاضس ذلُد عبد ايٖٛاب أبٛ غصاي١غِٓٝ ٖالٍ  ايبطاتني املعاد٣ 306ؽ  اهلد٣  .431
 مجاٍ ذلُد عًٞ ع٢ً عبدايباضط امحد ايبطاتني ؾكس قسٜؼ َٛبٝهٛ  .432
 سطٔ ذلُد سطاْني سطٔ ايبٓا ذلُد ايبطاتني ظٛاز ايّٝٛ ايٛاسد 503ؽ  ايكاد٠  .433
 امحد ابٛ شٜد امحد ع٢ً ع٢ً عُس د٢ًٜٛ ايبطاتني امحد شن٢ ؽ اهلد٣ احملُد٣  .434
 داد ايطعٝد إبساِٖٝ ذلُد  ٜٛضفذلُد  عني مشظ غازع عصٜص املؿسٟ َٔ دطس ايطٜٛظ ايػٗٝد محص٠  .435

 ذلُٛد خًٌٝ ضٝد خايد سطني امحد عني مشظ عسب اجلطس –غازع اخلًٌٝ إبساِٖٝ  اخلًٌٝ إبساِٖٝ  .436
 ذلُد عادٍ سطٔ ذلُد سطين عبدايفتاح عني مشظ ايدٜٔ َطانٔ                     عني مشظغازع تاز  اهلدٟ احملُدٟ  .437
 فتشٞ ايٓٛبٞ دمجاٍ ذلُ ايطٝب ْؿس أَني عني مشظ غازع َؿطفٞ ْؿاز َٔ غازع أبٛايفتٛح عبداهلل ٖػاّ يبٝب  .438
 عبداملٓعِ أبٛاملعاطٞذلُٛد  ذلُد َؿطف٢ ؾاحل عني مشظ غازع َطذد أدّ َٔ غازع  َٓػ١ٝ ايتشسٜس أدّ  .439
 ذلُٛد ضٝد زدب زَطإ أمحد عبدايؿبٛز عني مشظ غازع اْتؿاز اإلضالّ َٔ  غازع األزبعني اْتؿاز اإلضالّ  .440
 ذلُد دضٛقٞذلُد  إبساِٖٝ ايطٝد إبساِٖٝ عني مشظ دطس ايطٜٛظ ملٓعِ زٜاضعبدا  .441
 عبداحلُٝدابساِٖٝ َطعد  َؿطفٞ ذلُٛد أَني عني مشظ غازع ؾعب ؾاحل احلل  .442
  ذلُٛد ايطٝد ذلُد ذلُٛد َؿطف٢ عًٞ َبازى عني مشظ غازع عبدايععِٝ َطعٛد ايسضٛإ  .443
 خايد امحد ذلُٛد عًٞ سطني عًٞ امحد عني مشظ غازع َٓػ١ٝ ايتشسٜس املد١ٜٓ املٓٛز٠  .444
 عبد ايفتاح سطني عبد ايفتاح ذلُد عبدايععِٝ ذلُد عني مشظ َٝدإ سذالٕ االؾالح  .445

 أمحد دٜاب امحد إبساِٖٝ خايد سطٔ أمحد عُس عني مشظ غازع ذلُٛد عصٚ اإلضالّْٛز   .446
 ْعُٞ عبد ايباضط ذلُد عبدايعصٜص ذلُٛد عبدايكادز عني مشظ غازع سطني ايػسٜف ايػسٜف  .447
 امحد فتح اهلل عُس دالٍ امحدَربٚى  عني مشظ 20ؽ ذلُد عطهس َٔ ؽ اٍ  ايفسقإ أٌٖ االميإ  .448
 ابساِٖٝ غعبإ ايطٝد فازٚم فاٜص فؤاد عني مشظ احلهِٝؽ  ايربن١  .449
 عُاد ايدٜٔ عبد ايسسِٝ عبد ايهسِٜ أمحد عاطف شنسٜا عني مشظ َٔ ؽ أمحد عؿُت أبٛ بهس ايؿدٜل  .450
 ذلٞ ايدٜٔ زبٝع عبداحلًِٝ ذلُد فتشٞ ابساِٖٝ عني مشظ ؽ ايطالّ عسب دطس ايطٜٛظ عُس بٔ اخلطاب  .451
 طازم امحد فؤاد ٖاْٞ ذلُد ايبدزٟ عني مشظ ؽ ع٢ً باغا ايالالؽ أَني غٛقٞ َٔ  ايسضٛإ  .452
 عؿاّ عبدايؿادم ذلُد عبداهلل ذلُد سطٔ عني مشظ َٝدإ س١ًُٝ ايصٜتٕٛ ايػٝذ غٝت  .453
 ذلُد عبد ايفتاح َٓطٞ محدٟ ذلُد عبد احلُٝد عني مشظ ؽ ع٢ً باغا ايالال ايسمحٔ  .454
 عبداهلل امحد ذلُد عبدايبدٜ٘ ابٛ ٖاغِذلُد  عني مشظ ؽ احلس١ٜ عبداهلل بٔ َطعٛد  .455

 ذلُد امحدسافغ محدٟ غعبإ ايطٝد عني مشظ ؽ ايصٖسا٤ ايتٛسٝد  .456
 طازم امحد فؤاد ذلُد ٖػاّ عبدايهسِٜ عني مشظ َطانٔ عني مشظ اجلُٗٛز١ٜ  .457
 عال٤ فتح اهلل سطٔ سامت اَني عًٞ عني مشظ ايعسب عني َعتل  .458
 دلدٟ ابساِٖٝ ابساِٖٝ ذلُد ٢َٓٗخايد  عني مشظ ؽ تاز ايدٜٔ ايٓٛز  .459
 عبدايٓاؾس ضٝد أمحد عاغٛز ذلُٛد ذلُد امحد ايربن١ أَاّ داز َٓاضبات ايربن١ بسن١ احلاز  .460
 ذلُد ؾالح ٜٛضف زضا عبداملٓعِ عبداملطًب ايربن١ غازع سافغ إبساِٖٝ نفس ايباغا )ايباغا ايهبري(عباد ايسمحٔ  .461
 ١ٝعط عط١ٝ ذلُد ضٝد أمحد عبدايعاٍ عبدايكادز ايربن١ غازع املؤضط١ذلط١ ايبطازٜات  بٔ عُسٚ عكاعايك  .462
 مجاٍ امحد خًٝف١ ضامل  عبدايتٛاب ضامل ايربن١ ؽ ايػٝذ عبٝد ع ايٓدٌ ايػسق١ٝ اجلبالٟٚ عبري  .463
 ني أمحد ذلُد ايطٝداْسط خايد زغدإ ناٌَ ايربن١ َد١ٜٓ اهلد٣ نفس ابٛ ؾري ايػسبٞ ايٓٛز احملُدٟ  .464
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 عدٟٚ عبداملٓعِ ضٝد ذلُد سطٔ سطٔ سًٛإ سًٛإ ضاس١ سًٛإ ايبًد  .507
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 ٚاحلدٜك١ ايٝاب١ٝٓ

 طازم َٛض٢ َؿطف٢ عًٞ فساز ذلُد فساز سًٛإ ايٝاب١ٝٓؽ غسٜف ظٛاز احلدٜك١ 

 عال٤ ايدٜٔ سطٔ طٓطاٟٚ غشت٘ سطٔ عًٞ سًٛإ سًٛإ ايبًد املػفس٠  .524
 


