
 

 

 

 

 

 

 

 تــــالدظـــــم سلــــم التــىاصــــــل الؼضــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــــــم م

 دػمه ومشاسكته فً الذوسة األولى والثاوٍت  0555658901 الدًــــالشذ به صػىل ػىٌمش ــــالشٍخ / سؼ 1
 دػمه ومشاسكته فً الذوسة األولى والثاوٍت 0505623552 الدًــــالشالشٍخ / مؼضذ به سلٍمان صهٍمٍل  2
 دػمه ومشاسكته فً الذوسة األولى والثاوٍت والثالثت 0503615192 الشالدًالشٍخ / تشكً به ػبذ الؼالً ػىٌض  3
 دػمه ومشاسكته فً الذوسة األولى والثاوٍت والثالثت 0504694144 الدًـالشالشٍخ / ػىض هللا به ػىٌض ػىاد  4
 ومشاسكته فً الذوسة الثاوٍته ــــــــــدػم 0555603906 الدًــالشً  به فاسع  شؼٍفان ـشكـــالشٍخ / ب 5
 دػمه ومشاسكته فً الذوسة الثاوٍت والثالثت 0505358295 الدًــــالشالم به سىٌلم دضاض ـــالشٍخ / س 6
 دػمه ومشاسكته فً الذوسة الثالثت 0554553299 الدًـــالشاء هللا به غالب مبشن ــالشٍخ / سج 7

 دػمه ومشاسكته فً الذوسة الشابؼت 0505276073 شيـالمطٍش ممبل ـــذ الشدمه به ػمــػبالشٍخ  8
 دػمه ومشاسكته فً الذوسة الشابؼت 0505353190 الدًــالشذ به سصق هللا  مىٍغ ـــاألستار / دمٍ 9
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0504629155 الدًــالشذ به بشكت هللا جىٌؼذ ــسؼٍالشٍخ /  10
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0555455288 ـالدًــت فلٍخ االشـدخٍل هللا به بخٍـالشٍخ /  11
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0505611426 الدًٍمٍل الشصه سلمان به سلٍـمانالشٍخ /  12
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0505659302 ـالدًـمســـلم مؼٍض الشـبه ذ ـســؼالشٍخ /  13
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0505685186 الدًـىض به دشٍم هذٌت الشــــمؼٍالشٍخ /  14
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0555668958 الدًــذس به وسٍمان صهٍمٍل الشـــبالشٍخ /  15
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0504649579 شيــفان وجـــم المطـــٍــؼذ به ػٍــسالشٍخ /  16
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0554895593 ـالدًــذ به سصق هللا مىٍغ الشـــماجالشٍخ /  17
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0505496357 الدًـــذ به دامذ سوٌشذ الشــــمذمالشٍخ /  18
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0555902151 الدًــــالشش ــــذ طاهـــبـــذس به ماجالشٍخ /  19
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0505616209 الدًـــالشفشج هللا دىٌمذ به ذ ـمذمالشٍخ /  20
 ه للجمؼٍت مىزو إوشائهاــــــــــدػم 0560007622 الدًــــالشضٍف هللا ػاٌذ به ذ ـػاٌاألستار /  21
 للجمؼٍت مىزو إوشائهاه ــــــــــدػم 0504671795 الدًـــــالشذ صٌاد ـــغ به ػىٌــطــاٌالشٍخ /  22
 فً الذوسة األولىه ــــاسكتــــــــمش 0556536538 الحــبه شػىٌض ذ ـاب به مذمــالشٍخ / ػم 23

 مشاسكته فً الذوسة األولى والثاوٍت والثالثت  0505468976 الدًـــالشت به فلٍخ ــاتم به بخٍــالشٍخ / خ 24
 مشاسكته فً الذوسة األولى والثاوٍت والثالثت والشابؼت 0504672855 الدًـالشمشان الشثٍغ ـــالل به ســـالشٍخ / ج 25
 ه فً الذوسة األولىــــاسكتــــــــمش 0505311561 المشػشًػطٍه الل ـــهـذ المؼطً به ػباألستار / 26

 مشاسكته فً الذوسة األولى والثاوٍت 0554662237 الدًـا به سلٍمان مضذً الشــــــاألستار/ وج 27
 مشاسكته فً الذوسة الثاوٍت والثالثت والشابؼت 0505725577 األستار/ ػلً به ػبذ المذسه سؼٍذ المطٍشي 28
 مشاسكته فً الذوسة الثاوٍت والثالثت والشابؼت 0504621909 الدًـالشبىٍان  األستار / ػبذ الشدمه به طلك 29
 مشاسكته فً الذوسة الثاوٍت والثالثت والشابؼت 0592909055 الشالدًػتٍك ـذ الشٍخ / ػبذ الشدمه  به مذم 30
 فً الذوسة الثاوٍته ــــاسكتــــــــمش 0565442731 الدًــالشذ مششذ ــاسن به دمٍــــــاألستار/ مب 31
 فً الذوسة الثاوٍته ــــاسكتــــــــمش 0555662235 الدًــالم به وسٍمان صهٍمٍل الشـــاألستار/ س 32
 فً الذوسة الشابؼته ــــاسكتــــــــمش 0505700240 الدًــشون به بشكه سؼٍذان الشـــاألستار / مب 33
 فً الذوسة الشابؼته ــــاسكتــــــــمش 0504364667 ٍشيـالمططلٍذان  غـــاألستار / مؼـــــال به طاٌ 34
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