
العاماالسمم
ى1

1998ابراهيم احمد ضنحان
ى
2002ابراهيم احمد ضنحان
ى
2003ابراهيم احمد ضنحان
ى
2004ابراهيم احمد ضنحان
ى
2005ابراهيم احمد ضنحان
ى
2006ابراهيم احمد ضنحان
ى
2007ابراهيم احمد ضنحان
ى
2008ابراهيم احمد ضنحان
ى
2009ابراهيم احمد ضنحان

ى عبد هللا2 2003ابراهيم حسي 

1998ابراهيم محمد جمعه3

2002ابراهيم محمد جمعه

2003ابراهيم محمد جمعه

2004ابراهيم محمد جمعه

2005ابراهيم محمد جمعه

2006ابراهيم محمد جمعه

2007ابراهيم محمد جمعه

2008ابراهيم محمد جمعه

2009ابراهيم محمد جمعه

2002ابراهيم يوسف فخرو4

2003ابراهيم يوسف فخرو

2004ابراهيم يوسف فخرو

2005ابراهيم يوسف فخرو

2006ابراهيم يوسف فخرو

2007ابراهيم يوسف فخرو

2008ابراهيم يوسف فخرو

2009ابراهيم يوسف فخرو

1998احمد بن سلطان القاسىمالشيخ5

2002احمد بن سلطان القاسىمالشيخ

2003احمد بن سلطان القاسىمالشيخ

2004احمد بن سلطان القاسىمالشيخ

2005احمد بن سلطان القاسىمالشيخ

2006احمد بن سلطان القاسىمالشيخ

2007احمد بن سلطان القاسىمالشيخ

2008احمد بن سلطان القاسىمالشيخ

2009احمد بن سلطان القاسىمالشيخ

1998احمد بن عىل المحمود6

2002احمد بن عىل المحمود

2003احمد بن عىل المحمود

2004احمد بن عىل المحمود

2005احمد بن عىل المحمود

2006احمد بن عىل المحمود

2007احمد بن عىل المحمود

2008احمد بن عىل المحمود

2009احمد بن عىل المحمود

1998احمد خميس كعبى7
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2002احمد خميس كعبى

2003احمد خميس كعبى

2004احمد خميس كعبى

2005احمد خميس كعبى

2006احمد خميس كعبى

2007احمد خميس كعبى

2008احمد خميس كعبى

2009احمد خميس كعبى

2002احمد راشد احمد شىح8

2003احمد راشد احمد شىح

2004احمد راشد احمد شىح

2005احمد راشد احمد شىح

2006احمد راشد احمد شىح

2007احمد راشد احمد شىح

2008احمد راشد احمد شىح

2009احمد راشد احمد شىح

2002احمد راشد خميس الخديم9

2008احمد راشد خميس الخديم

2009احمد راشد خميس الخديم

1998احمد سعيد عبدوىل10

2002احمد سعيد عبدوىل

2003احمد سعيد عبدوىل

2004احمد سعيد عبدوىل

2005احمد سعيد عبدوىل

2006احمد سعيد عبدوىل

2007احمد سعيد عبدوىل

2008احمد سعيد عبدوىل

2009احمد سعيد عبدوىل

2007احمد سيف حمودى11

2008احمد سيف حمودى

2009احمد سيف حمودى

2008احمد صابر محمد12

2009احمد صابر محمد

2009احمد عبيد جميع هنداىس13

14
ى
1998احمد عبيد ضنحان
ى
2002احمد عبيد ضنحان
ى
2003احمد عبيد ضنحان
ى
2004احمد عبيد ضنحان
ى
2005احمد عبيد ضنحان
ى
2006احمد عبيد ضنحان
ى
2007احمد عبيد ضنحان
ى
2008احمد عبيد ضنحان
ى
2009احمد عبيد ضنحان

2006احمد عىل حشر عبد هللا15

2007احمد عىل حشر عبد هللا

2008احمد عىل حشر عبد هللا
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2009احمد عىل حشر عبد هللا

1998احمد عىل حمودى16

2002احمد عىل حمودى

2003احمد عىل حمودى

2004احمد عىل حمودى

2005احمد عىل حمودى

2006احمد عىل حمودى

2007احمد عىل حمودى

2008احمد عىل حمودى

2009احمد عىل حمودى

17
ى
1998احمد عىل ضنحان
ى
2002احمد عىل ضنحان
ى
2003احمد عىل ضنحان
ى
2004احمد عىل ضنحان
ى
2005احمد عىل ضنحان
ى
2006احمد عىل ضنحان
ى
2007احمد عىل ضنحان
ى
2008احمد عىل ضنحان
ى
2009احمد عىل ضنحان

1998احمد عىل محمد الهاشىم18

2002احمد عىل محمد الهاشىم

2003احمد عىل محمد الهاشىم

2004احمد عىل محمد الهاشىم

2005احمد عىل محمد الهاشىم

2006احمد عىل محمد الهاشىم

2007احمد عىل محمد الهاشىم

2008احمد عىل محمد الهاشىم

2009احمد عىل محمد الهاشىم

1998احمد عيىس النعيمه19

2002احمد عيىس النعيمه

2003احمد عيىس النعيمه

2004احمد عيىس النعيمه

2005احمد عيىس النعيمه

2006احمد عيىس النعيمه

2007احمد عيىس النعيمه

2008احمد عيىس النعيمه

2009احمد عيىس النعيمه

2002احمد محمد احمد اليماىح20

2003احمد محمد احمد اليماىح

2004احمد محمد احمد اليماىح

2005احمد محمد احمد اليماىح

2006احمد محمد احمد اليماىح

2007احمد محمد احمد اليماىح

2008احمد محمد احمد اليماىح

2009احمد محمد احمد اليماىح

1998احمد محمد الجاليله21
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2002احمد محمد الجاليله

2003احمد محمد الجاليله

2004احمد محمد الجاليله

2005احمد محمد الجاليله

2006احمد محمد الجاليله

2007احمد محمد الجاليله

2008احمد محمد الجاليله

2009احمد محمد الجاليله

2002احمد محمد الزيودى22

2003احمد محمد الزيودى

2004احمد محمد الزيودى

2005احمد محمد الزيودى

2006احمد محمد الزيودى

2007احمد محمد الزيودى

2008احمد محمد الزيودى

2009احمد محمد الزيودى

يف23 2009احمد محمد الشر

1998احمد محمد العبدوىل24

2002احمد محمد العبدوىل

2003احمد محمد العبدوىل

2004احمد محمد العبدوىل

2005احمد محمد العبدوىل

2006احمد محمد العبدوىل

2007احمد محمد العبدوىل

2008احمد محمد العبدوىل

2009احمد محمد العبدوىل

2002احمد محمد اليماىح25

2003احمد محمد اليماىح

2004احمد محمد اليماىح

2005احمد محمد اليماىح

2006احمد محمد اليماىح

2007احمد محمد اليماىح

2008احمد محمد اليماىح

2009احمد محمد اليماىح

1998احمد محمد شاكر26

2002احمد محمد شاكر

2003احمد محمد شاكر

2004احمد محمد شاكر

2005احمد محمد شاكر

2006احمد محمد شاكر

2007احمد محمد شاكر
2008احمد محمد شاكر

2009احمد محمد شاكر

27
ى
1998احمد محمد ضنحان
ى
2002احمد محمد ضنحان
ى
2003احمد محمد ضنحان
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ى
2004احمد محمد ضنحان
ى
2005احمد محمد ضنحان
ى
2006احمد محمد ضنحان
ى
2007احمد محمد ضنحان
ى
2008احمد محمد ضنحان
ى
2009احمد محمد ضنحان

2002احمد محمد غاصب عبدوىل28

2003احمد محمد غاصب عبدوىل

2004احمد محمد غاصب عبدوىل

2005احمد محمد غاصب عبدوىل

2006احمد محمد غاصب عبدوىل

2007احمد محمد غاصب عبدوىل

2008احمد محمد غاصب عبدوىل

2009احمد محمد غاصب عبدوىل

1998احمد محمد محمود ابو القاسم29

2002احمد محمد محمود ابو القاسم

2003احمد محمد محمود ابو القاسم

2004احمد محمد محمود ابو القاسم

2005احمد محمد محمود ابو القاسم

2006احمد محمد محمود ابو القاسم

2007احمد محمد محمود ابو القاسم

2008احمد محمد محمود ابو القاسم

2009احمد محمد محمود ابو القاسم

1998اسحق دارى عىل30

2002اسحق دارى عىل

2003اسحق دارى عىل

2004اسحق دارى عىل

2005اسحق دارى عىل

2006اسحق دارى عىل

2007اسحق دارى عىل

2008اسحق دارى عىل

2009اسحق دارى عىل

2005اسعد بن اسعد طاهر31

2006اسعد بن اسعد طاهر

2007اسعد بن اسعد طاهر

2008اسعد بن اسعد طاهر

2009اسعد بن اسعد طاهر

ى محمد خورى32 1998اسماعيل امي 

ى محمد خورى 2002اسماعيل امي 

ى محمد خورى 2003اسماعيل امي 

ى محمد خورى 2004اسماعيل امي 

ى محمد خورى 2005اسماعيل امي 

ى محمد خورى 2006اسماعيل امي 

ى محمد خورى 2007اسماعيل امي 

ى محمد خورى 2008اسماعيل امي 

ى محمد خورى 2009اسماعيل امي 
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2008اسماعيل حسن مراد34

2009اسماعيل حسن مراد

2005اسماعيل خميس محمد رستك35

2006اسماعيل خميس محمد رستك

2007اسماعيل خميس محمد رستك

2008اسماعيل خميس محمد رستك

2009اسماعيل خميس محمد رستك

36
ى
ق 2005اصيله محمد سيف الشر
ى
ق 2006اصيله محمد سيف الشر
ى
ق 2007اصيله محمد سيف الشر
ى
ق 2008اصيله محمد سيف الشر
ى
ق 2009اصيله محمد سيف الشر

1998امنه عبد الرحمن قاسم حسن37

2002امنه عبد الرحمن قاسم حسن

2003امنه عبد الرحمن قاسم حسن

2004امنه عبد الرحمن قاسم حسن

2005امنه عبد الرحمن قاسم حسن

2006امنه عبد الرحمن قاسم حسن

2007امنه عبد الرحمن قاسم حسن

2008امنه عبد الرحمن قاسم حسن

2009امنه عبد الرحمن قاسم حسن

38
ى
2008امنه عبد هللا سالم المرزوق
ى
2009امنه عبد هللا سالم المرزوق

ى احمد مالى39 1998امي 

ى احمد مالى 2002امي 

ى احمد مالى 2003امي 

ى احمد مالى 2004امي 

ى احمد مالى 2005امي 

ى احمد مالى 2006امي 

ى احمد مالى 2007امي 

ى احمد مالى 2008امي 

ى احمد مالى 2009امي 

1998بخيت عبد هللا خورى40

2002بخيت عبد هللا خورى

2003بخيت عبد هللا خورى

2004بخيت عبد هللا خورى

2005بخيت عبد هللا خورى

2006بخيت عبد هللا خورى

2007بخيت عبد هللا خورى

2008بخيت عبد هللا خورى

2009بخيت عبد هللا خورى

41
ى
1998بدريه احمد شجوان
ى
2002بدريه احمد شجوان
ى
2003بدريه احمد شجوان
ى
2004بدريه احمد شجوان
ى
2005بدريه احمد شجوان
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ى
2006بدريه احمد شجوان
ى
2007بدريه احمد شجوان
ى
2008بدريه احمد شجوان
ى
2009بدريه احمد شجوان

1998بشي  محمود الجراح42

2002بشي  محمود الجراح

2003بشي  محمود الجراح

2004بشي  محمود الجراح

2005بشي  محمود الجراح

2006بشي  محمود الجراح

2007بشي  محمود الجراح

2008بشي  محمود الجراح

2009بشي  محمود الجراح

2004جاسم محمد حمد المدفع43

2005جاسم محمد حمد المدفع

2006جاسم محمد حمد المدفع

2007جاسم محمد حمد المدفع

2008جاسم محمد حمد المدفع

2009جاسم محمد حمد المدفع

44
ى
1998جمعه عىل ضنحان
ى
2002جمعه عىل ضنحان
ى
2003جمعه عىل ضنحان
ى
2004جمعه عىل ضنحان
ى
2005جمعه عىل ضنحان
ى
2006جمعه عىل ضنحان
ى
2007جمعه عىل ضنحان
ى
2008جمعه عىل ضنحان
ى
2009جمعه عىل ضنحان

2007جمعه محمد احمد يماىح45

2008جمعه محمد احمد يماىح

2009جمعه محمد احمد يماىح

2002حسن ابراهيم االهبش46

2003حسن ابراهيم االهبش

2004حسن ابراهيم االهبش

2005حسن ابراهيم االهبش

2006حسن ابراهيم االهبش

2007حسن ابراهيم االهبش

2008حسن ابراهيم االهبش

2009حسن ابراهيم االهبش

47
ى
2006حسن خميس حمدان الضنحان
ى
2007حسن خميس حمدان الضنحان
ى
2008حسن خميس حمدان الضنحان
ى
2009حسن خميس حمدان الضنحان

2003حسن سليمان عبد هللا48

2004حسن سليمان عبد هللا

2005حسن سليمان عبد هللا
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2006حسن سليمان عبد هللا

2007حسن سليمان عبد هللا

2008حسن سليمان عبد هللا

2009حسن سليمان عبد هللا

49
ى
2002حسن عبد الرحمن المرزوق
ى
2008حسن عبد الرحمن المرزوق
ى
2009حسن عبد الرحمن المرزوق

2007حسن عبد هللا حسن مرشدى50

2008حسن عبد هللا حسن مرشدى

2009حسن عبد هللا حسن مرشدى

1998حسن عبيد الشىح51

2002حسن عبيد الشىح

2003حسن عبيد الشىح

2004حسن عبيد الشىح

2005حسن عبيد الشىح

2006حسن عبيد الشىح

2007حسن عبيد الشىح

2008حسن عبيد الشىح

2009حسن عبيد الشىح

2006حسن عبيد الكعبى كعبى52

2007حسن عبيد الكعبى كعبى

2008حسن عبيد الكعبى كعبى

2009حسن عبيد الكعبى كعبى

53
ى
1998حسن عىل ضنحان
ى
2002حسن عىل ضنحان
ى
2003حسن عىل ضنحان
ى
2004حسن عىل ضنحان
ى
2005حسن عىل ضنحان
ى
2006حسن عىل ضنحان
ى
2007حسن عىل ضنحان
ى
2008حسن عىل ضنحان
ى
2009حسن عىل ضنحان

1998حسن عىل نارص العريد54

2002حسن عىل نارص العريد

2003حسن عىل نارص العريد

2004حسن عىل نارص العريد

2005حسن عىل نارص العريد

2006حسن عىل نارص العريد

2007حسن عىل نارص العريد

2008حسن عىل نارص العريد

2009حسن عىل نارص العريد

1998حسن عىل يماىح55

2002حسن عىل يماىح

2003حسن عىل يماىح

2004حسن عىل يماىح

2005حسن عىل يماىح
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2006حسن عىل يماىح

2007حسن عىل يماىح

2008حسن عىل يماىح

2009حسن عىل يماىح

2006حسن فهم حسن حمودى56

2008حسن فهم حسن حمودى

2009حسن فهم حسن حمودى

2007حسن محمد احمد يماىح57

2008حسن محمد احمد يماىح

2009حسن محمد احمد يماىح

2009حسن محمد حسن بن ييم غمرى58

59
ى
1998حسن محمد كالن
ى
2002حسن محمد كالن
ى
2003حسن محمد كالن
ى
2004حسن محمد كالن
ى
2005حسن محمد كالن
ى
2006حسن محمد كالن
ى
2007حسن محمد كالن
ى
2008حسن محمد كالن
ى
2009حسن محمد كالن

60
ى
ى احمد ضنحان 1998حسي 
ى
ى احمد ضنحان 2003حسي 
ى
ى احمد ضنحان 2004حسي 
ى
ى احمد ضنحان 2005حسي 
ى
ى احمد ضنحان 2006حسي 
ى
ى احمد ضنحان 2007حسي 
ى
ى احمد ضنحان 2008حسي 
ى
ى احمد ضنحان 2009حسي 

1998حصيف محمد حوسبى61
2002حصيف محمد حوسبى
2003حصيف محمد حوسبى
2004حصيف محمد حوسبى
2005حصيف محمد حوسبى
2006حصيف محمد حوسبى
2007حصيف محمد حوسبى
2008حصيف محمد حوسبى
2009حصيف محمد حوسبى

1998حليمه عبد هللا زيودى62

2002حليمه عبد هللا زيودى

2003حليمه عبد هللا زيودى

2004حليمه عبد هللا زيودى

2005حليمه عبد هللا زيودى

2006حليمه عبد هللا زيودى

2007حليمه عبد هللا زيودى

2008حليمه عبد هللا زيودى
2009حليمه عبد هللا زيودى

Page 9 of 47



العاماالسمم
2002حمد عبد هللا يماىح63

2003حمد عبد هللا يماىح

2004حمد عبد هللا يماىح

2005حمد عبد هللا يماىح

2006حمد عبد هللا يماىح

2007حمد عبد هللا يماىح

2008حمد عبد هللا يماىح

2009حمد عبد هللا يماىح

1998حمدان سعيد عبدوىل64

2002حمدان سعيد عبدوىل

2003حمدان سعيد عبدوىل

2004حمدان سعيد عبدوىل

2005حمدان سعيد عبدوىل

2006حمدان سعيد عبدوىل

2007حمدان سعيد عبدوىل

2008حمدان سعيد عبدوىل

2009حمدان سعيد عبدوىل

65
ى
1998حمدان عىل حمدان حسان
ى
2002حمدان عىل حمدان حسان
ى
2003حمدان عىل حمدان حسان
ى
2004حمدان عىل حمدان حسان
ى
2005حمدان عىل حمدان حسان
ى
2006حمدان عىل حمدان حسان
ى
2007حمدان عىل حمدان حسان
ى
2008حمدان عىل حمدان حسان
ى
2009حمدان عىل حمدان حسان

66
ى
1998حمود راشد ضنحان
ى
2002حمود راشد ضنحان
ى
2003حمود راشد ضنحان
ى
2004حمود راشد ضنحان
ى
2005حمود راشد ضنحان
ى
2006حمود راشد ضنحان
ى
2007حمود راشد ضنحان
ى
2008حمود راشد ضنحان
ى
2009حمود راشد ضنحان

2004خالد احمد خميس زيودى67

2005خالد احمد خميس زيودى

2006خالد احمد خميس زيودى

2007خالد احمد خميس زيودى

2008خالد احمد خميس زيودى

2009خالد احمد خميس زيودى
2009خالد سعيد محمد العوضى

1998خلفان احمد هالل الكعبى68

2002خلفان احمد هالل الكعبى

2003خلفان احمد هالل الكعبى

2004خلفان احمد هالل الكعبى
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2005خلفان احمد هالل الكعبى

2006خلفان احمد هالل الكعبى

2007خلفان احمد هالل الكعبى

2008خلفان احمد هالل الكعبى

2009خلفان احمد هالل الكعبى

2002خلفان عبد هللا الكندى69

2003خلفان عبد هللا الكندى

2004خلفان عبد هللا الكندى

2005خلفان عبد هللا الكندى

2006خلفان عبد هللا الكندى

2007خلفان عبد هللا الكندى

2008خلفان عبد هللا الكندى

2009خلفان عبد هللا الكندى

2005خلفان عبيد خلفان مسمارى70

1998خليفه محمد سعيد الزيودى71

2002خليفه محمد سعيد الزيودى

2003خليفه محمد سعيد الزيودى

2004خليفه محمد سعيد الزيودى

2005خليفه محمد سعيد الزيودى

2006خليفه محمد سعيد الزيودى

2007خليفه محمد سعيد الزيودى

2008خليفه محمد سعيد الزيودى

2009خليفه محمد سعيد الزيودى

1998خميس ابراهيم محبوس72

2002خميس ابراهيم محبوس

2003خميس ابراهيم محبوس

2004خميس ابراهيم محبوس

2005خميس ابراهيم محبوس

2006خميس ابراهيم محبوس

2007خميس ابراهيم محبوس

2008خميس ابراهيم محبوس

2009خميس ابراهيم محبوس

2009خميس سعيد ابراهيم رصيدى73

1998خميس سعيد عبدوىل74

2002خميس سعيد عبدوىل

2003خميس سعيد عبدوىل

2004خميس سعيد عبدوىل

2005خميس سعيد عبدوىل

2006خميس سعيد عبدوىل

2007خميس سعيد عبدوىل

2008خميس سعيد عبدوىل

2009خميس سعيد عبدوىل

1998خميس عبيد الكعبى75

2002خميس عبيد الكعبى

2003خميس عبيد الكعبى

2004خميس عبيد الكعبى
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2005خميس عبيد الكعبى

2006خميس عبيد الكعبى

2007خميس عبيد الكعبى

2008خميس عبيد الكعبى

2009خميس عبيد الكعبى

76
ى
2009خميس عىل خميس ضنحان

1998خميس محمد عىل77

2002خميس محمد عىل

2003خميس محمد عىل

2004خميس محمد عىل

2005خميس محمد عىل

2006خميس محمد عىل

2007خميس محمد عىل

2008خميس محمد عىل

2009خميس محمد عىل

78
ى
1998خميس معلم ضنحان
ى
2002خميس معلم ضنحان
ى
2003خميس معلم ضنحان
ى
2004خميس معلم ضنحان
ى
2005خميس معلم ضنحان
ى
2006خميس معلم ضنحان
ى
2007خميس معلم ضنحان
ى
2008خميس معلم ضنحان
ى
2009خميس معلم ضنحان

2006خي  النساء عبد هللا79

2007خي  النساء عبد هللا

2008خي  النساء عبد هللا

2009خي  النساء عبد هللا

2002درويش عبد هللا رئيىس80

2003درويش عبد هللا رئيىس

2004درويش عبد هللا رئيىس

2005درويش عبد هللا رئيىس

2006درويش عبد هللا رئيىس

2007درويش عبد هللا رئيىس

2008درويش عبد هللا رئيىس

2009درويش عبد هللا رئيىس

ى خورى81 1998درويش محمد حسي 

ى خورى 2002درويش محمد حسي 

ى خورى 2003درويش محمد حسي 

ى خورى 2004درويش محمد حسي 

ى خورى 2005درويش محمد حسي 

ى خورى 2006درويش محمد حسي 

ى خورى 2007درويش محمد حسي 

ى خورى 2008درويش محمد حسي 

ى خورى 2009درويش محمد حسي 

82
ى
1998راشد احمد حسان
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ى
2002راشد احمد حسان
ى
2003راشد احمد حسان
ى
2004راشد احمد حسان
ى
2005راشد احمد حسان
ى
2006راشد احمد حسان
ى
2007راشد احمد حسان
ى
2008راشد احمد حسان
ى
2009راشد احمد حسان

2005راشد احمد حفيبى83
2006راشد احمد حفيبى
2007راشد احمد حفيبى
2008راشد احمد حفيبى
2009راشد احمد حفيبى

2005راشد خليفه راشد خطيبى84

2006راشد خليفه راشد خطيبى

2007راشد خليفه راشد خطيبى

2008راشد خليفه راشد خطيبى

2009راشد خليفه راشد خطيبى

2002راشد خميس زايد موىس85

2003راشد خميس زايد موىس

2004راشد خميس زايد موىس

2005راشد خميس زايد موىس

2006راشد خميس زايد موىس

2007راشد خميس زايد موىس

2008راشد خميس زايد موىس

2009راشد خميس زايد موىس

1998راشد خميس عىل الخديم86

2002راشد خميس عىل الخديم

2003راشد خميس عىل الخديم

2004راشد خميس عىل الخديم

2005راشد خميس عىل الخديم

2006راشد خميس عىل الخديم

2007راشد خميس عىل الخديم

2008راشد خميس عىل الخديم

2009راشد خميس عىل الخديم

1998راشد سالم الهاجرى87

2002راشد سالم الهاجرى

2003راشد سالم الهاجرى

2004راشد سالم الهاجرى

2005راشد سالم الهاجرى

2006راشد سالم الهاجرى

2007راشد سالم الهاجرى

2008راشد سالم الهاجرى

2009راشد سالم الهاجرى

2003راشد سالم مطر88

2004راشد سالم مطر
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2005راشد سالم مطر

2006راشد سالم مطر

2007راشد سالم مطر

2008راشد سالم مطر

2009راشد سالم مطر

1998راشد سعيد زحىم89

2002راشد سعيد زحىم

2003راشد سعيد زحىم

2004راشد سعيد زحىم

2005راشد سعيد زحىم

2006راشد سعيد زحىم

2007راشد سعيد زحىم

2008راشد سعيد زحىم

2009راشد سعيد زحىم

1998راشد سعيد شىح90

2002راشد سعيد شىح

2003راشد سعيد شىح

2004راشد سعيد شىح

2005راشد سعيد شىح

2006راشد سعيد شىح

2007راشد سعيد شىح

2008راشد سعيد شىح

2009راشد سعيد شىح

2003راشد سعيد رصيدى91

2004راشد سعيد رصيدى

2005راشد سعيد رصيدى

2006راشد سعيد رصيدى

2007راشد سعيد رصيدى

2008راشد سعيد رصيدى

2009راشد سعيد رصيدى

1998راشد سعيد عبدوىل92

2002راشد سعيد عبدوىل

2003راشد سعيد عبدوىل

2004راشد سعيد عبدوىل

2005راشد سعيد عبدوىل

2006راشد سعيد عبدوىل

2007راشد سعيد عبدوىل

2008راشد سعيد عبدوىل

2009راشد سعيد عبدوىل

1998راشد سليمان الكعبى93

2002راشد سليمان الكعبى

2003راشد سليمان الكعبى

2004راشد سليمان الكعبى

2005راشد سليمان الكعبى

2006راشد سليمان الكعبى

2007راشد سليمان الكعبى
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2008راشد سليمان الكعبى

2009راشد سليمان الكعبى

2009راشد عبد هللا احمد رصيدى94

95
ى
2003راشد عبد هللا احمد ضنحان

1998راشد عبد هللا بن رسي    ع96

2002راشد عبد هللا بن رسي    ع

2003راشد عبد هللا بن رسي    ع

2004راشد عبد هللا بن رسي    ع

2005راشد عبد هللا بن رسي    ع

2006راشد عبد هللا بن رسي    ع

2007راشد عبد هللا بن رسي    ع

2008راشد عبد هللا بن رسي    ع

2009راشد عبد هللا بن رسي    ع

97
ى
1998راشد عبد هللا راشد حسان
ى
2002راشد عبد هللا راشد حسان
ى
2003راشد عبد هللا راشد حسان
ى
2004راشد عبد هللا راشد حسان
ى
2005راشد عبد هللا راشد حسان
ى
2006راشد عبد هللا راشد حسان
ى
2007راشد عبد هللا راشد حسان
ى
2008راشد عبد هللا راشد حسان
ى
2009راشد عبد هللا راشد حسان

1998راشد عىل السيانى98

2002راشد عىل السيانى

2003راشد عىل السيانى

2004راشد عىل السيانى

2005راشد عىل السيانى

2006راشد عىل السيانى

2007راشد عىل السيانى

2008راشد عىل السيانى

2009راشد عىل السيانى

1998راشد عىل رصيدى99

2002راشد عىل رصيدى

2003راشد عىل رصيدى

2004راشد عىل رصيدى

2005راشد عىل رصيدى

2006راشد عىل رصيدى

2007راشد عىل رصيدى

2008راشد عىل رصيدى

2009راشد عىل رصيدى

2008راشد عىل عبيد جميع100

2009راشد عىل عبيد جميع

2005راشد محمد الخديم جماىح101

2008راشد محمد راشد مرشدى102

2009راشد محمد راشد مرشدى

2008راشد محمد كعبى103
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2009راشد محمد كعبى

1998راشد نارص زحىم104

2002راشد نارص زحىم

2003راشد نارص زحىم

2004راشد نارص زحىم

2005راشد نارص زحىم

2006راشد نارص زحىم

2007راشد نارص زحىم

2008راشد نارص زحىم

2009راشد نارص زحىم

2007ربيع سعيد يماىح105

2008ربيع سعيد يماىح

2009ربيع سعيد يماىح

1998ربيع مبارك سعيدان106

2002ربيع مبارك سعيدان

2003ربيع مبارك سعيدان

2004ربيع مبارك سعيدان

2005ربيع مبارك سعيدان

2006ربيع مبارك سعيدان

2007ربيع مبارك سعيدان

2008ربيع مبارك سعيدان

2009ربيع مبارك سعيدان

2008ريمه عبيد رصيدى107

2009ريمه عبيد رصيدى

2002سالم احمد سالم عنتىل108

1998سالم احمد شاوش الشاويىسر109
2002سالم احمد شاوش الشاويىسر
2003سالم احمد شاوش الشاويىسر
2004سالم احمد شاوش الشاويىسر
2005سالم احمد شاوش الشاويىسر
2006سالم احمد شاوش الشاويىسر
2007سالم احمد شاوش الشاويىسر
2008سالم احمد شاوش الشاويىسر
2009سالم احمد شاوش الشاويىسر

1998سالم الناعبى الزيودى110

2002سالم الناعبى الزيودى

2003سالم الناعبى الزيودى

2004سالم الناعبى الزيودى

2005سالم الناعبى الزيودى

2006سالم الناعبى الزيودى

2007سالم الناعبى الزيودى

2008سالم الناعبى الزيودى

2009سالم الناعبى الزيودى

2005سالم حسن جمعه ال الرشيد111

2006سالم حسن جمعه ال الرشيد

2007سالم حسن جمعه ال الرشيد
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2008سالم حسن جمعه ال الرشيد

2009سالم حسن جمعه ال الرشيد

1998سالم حمد سعيد الجنيبى112
2002سالم حمد سعيد الجنيبى
2003سالم حمد سعيد الجنيبى
2004سالم حمد سعيد الجنيبى
2005سالم حمد سعيد الجنيبى
2006سالم حمد سعيد الجنيبى
2007سالم حمد سعيد الجنيبى
2008سالم حمد سعيد الجنيبى
2009سالم حمد سعيد الجنيبى

1998سالم حميد عبدوىل113

2002سالم حميد عبدوىل

2003سالم حميد عبدوىل

2004سالم حميد عبدوىل

2005سالم حميد عبدوىل

2006سالم حميد عبدوىل

2007سالم حميد عبدوىل

2008سالم حميد عبدوىل

2009سالم حميد عبدوىل

1998سالم خلفان محمد كندى114

2002سالم خلفان محمد كندى

2003سالم خلفان محمد كندى

2004سالم خلفان محمد كندى

2005سالم خلفان محمد كندى

2006سالم خلفان محمد كندى

2007سالم خلفان محمد كندى

2008سالم خلفان محمد كندى

2009سالم خلفان محمد كندى

2007سالم خميس حمودى115

2008سالم خميس حمودى

2009سالم خميس حمودى

1998سالم راشد ابراهيم عنتىل116

2002سالم راشد ابراهيم عنتىل

2003سالم راشد ابراهيم عنتىل

2004سالم راشد ابراهيم عنتىل

2005سالم راشد ابراهيم عنتىل

2006سالم راشد ابراهيم عنتىل

2007سالم راشد ابراهيم عنتىل

2008سالم راشد ابراهيم عنتىل

2009سالم راشد ابراهيم عنتىل

1998سالم سعيد محمد الناعبى117

2002سالم سعيد محمد الناعبى

2003سالم سعيد محمد الناعبى

2004سالم سعيد محمد الناعبى

2005سالم سعيد محمد الناعبى
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2006سالم سعيد محمد الناعبى

2007سالم سعيد محمد الناعبى

2008سالم سعيد محمد الناعبى

2009سالم سعيد محمد الناعبى

2005سالم سليمان خرخش118

2006سالم سليمان خرخش

2007سالم سليمان خرخش

2008سالم سليمان خرخش

2009سالم سليمان خرخش

2002سالم سهيل سالم زحىم119

2003سالم سهيل سالم زحىم

2004سالم سهيل سالم زحىم

2005سالم سهيل سالم زحىم

2006سالم سهيل سالم زحىم

2007سالم سهيل سالم زحىم

2008سالم سهيل سالم زحىم

2009سالم سهيل سالم زحىم

2008سالم سيف الكندى120

2009سالم سيف الكندى

2002سالم عبد هللا الخزيىم121

2003سالم عبد هللا الخزيىم

2004سالم عبد هللا الخزيىم

2005سالم عبد هللا الخزيىم

2006سالم عبد هللا الخزيىم

2007سالم عبد هللا الخزيىم

2008سالم عبد هللا الخزيىم

2009سالم عبد هللا الخزيىم

1998سالم عبد هللا الكندى122

2002سالم عبد هللا الكندى

2003سالم عبد هللا الكندى

2004سالم عبد هللا الكندى

2005سالم عبد هللا الكندى

2006سالم عبد هللا الكندى

2007سالم عبد هللا الكندى

2008سالم عبد هللا الكندى

2009سالم عبد هللا الكندى

1998سالم عبد هللا خميس123

2002سالم عبد هللا خميس

2003سالم عبد هللا خميس

2004سالم عبد هللا خميس

2005سالم عبد هللا خميس

2006سالم عبد هللا خميس

2007سالم عبد هللا خميس

2008سالم عبد هللا خميس

2009سالم عبد هللا خميس

1998سالم عبد هللا عامرى124
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2002سالم عبد هللا عامرى

2003سالم عبد هللا عامرى

2004سالم عبد هللا عامرى

2005سالم عبد هللا عامرى

2006سالم عبد هللا عامرى

2007سالم عبد هللا عامرى

2008سالم عبد هللا عامرى

2009سالم عبد هللا عامرى

1998سالم عىل الكعبى125

2002سالم عىل الكعبى

2003سالم عىل الكعبى

2004سالم عىل الكعبى

2005سالم عىل الكعبى

2006سالم عىل الكعبى

2007سالم عىل الكعبى

2008سالم عىل الكعبى

2009سالم عىل الكعبى

126
ى
1998سالم عىل ضنحان
ى
2002سالم عىل ضنحان
ى
2003سالم عىل ضنحان
ى
2004سالم عىل ضنحان
ى
2005سالم عىل ضنحان
ى
2006سالم عىل ضنحان
ى
2007سالم عىل ضنحان
ى
2008سالم عىل ضنحان
ى
2009سالم عىل ضنحان

127
ى
2007سالم محمد عبيد ضنحان
ى
2008سالم محمد عبيد ضنحان
ى
2009سالم محمد عبيد ضنحان

128
ى
2006سبيل كرم محمد ضنحان

2002سعيد احمد راشد شىح129

2003سعيد احمد راشد شىح

2004سعيد احمد راشد شىح

2005سعيد احمد راشد شىح

2006سعيد احمد راشد شىح

2007سعيد احمد راشد شىح

2008سعيد احمد راشد شىح

2009سعيد احمد راشد شىح

1998سعيد خلفان مزروىع130

2002سعيد خلفان مزروىع

2003سعيد خلفان مزروىع

2004سعيد خلفان مزروىع

2005سعيد خلفان مزروىع

2006سعيد خلفان مزروىع

2007سعيد خلفان مزروىع

2008سعيد خلفان مزروىع
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2009سعيد خلفان مزروىع

131
ى
2002سعيد خميس عبد هللا ضنحان
ى
2003سعيد خميس عبد هللا ضنحان
ى
2004سعيد خميس عبد هللا ضنحان
ى
2005سعيد خميس عبد هللا ضنحان
ى
2006سعيد خميس عبد هللا ضنحان
ى
2007سعيد خميس عبد هللا ضنحان
ى
2008سعيد خميس عبد هللا ضنحان
ى
2009سعيد خميس عبد هللا ضنحان

1998سعيد راشد سعدان حفيبى132
2002سعيد راشد سعدان حفيبى
2003سعيد راشد سعدان حفيبى
2004سعيد راشد سعدان حفيبى
2005سعيد راشد سعدان حفيبى
2006سعيد راشد سعدان حفيبى
2007سعيد راشد سعدان حفيبى
2008سعيد راشد سعدان حفيبى
2009سعيد راشد سعدان حفيبى

2002سعيد راشد منصور الشىح133

2003سعيد راشد منصور الشىح

2004سعيد راشد منصور الشىح

2005سعيد راشد منصور الشىح

2006سعيد راشد منصور الشىح

2007سعيد راشد منصور الشىح

2008سعيد راشد منصور الشىح

2009سعيد راشد منصور الشىح

2009سعيد رسي    ح شامىس السماىح134

1998سعيد سلطان الدرمىك135

2002سعيد سلطان الدرمىك

2003سعيد سلطان الدرمىك

2004سعيد سلطان الدرمىك

2005سعيد سلطان الدرمىك

2006سعيد سلطان الدرمىك

2007سعيد سلطان الدرمىك

2008سعيد سلطان الدرمىك

2009سعيد سلطان الدرمىك

2009سعيد سلطان حسن رصيدى136

2002سعيد سليمان عبيد سالىم137

2004سعيد سليمان عبيد سالىم

2004سعيد ضارى يماىح138

2005سعيد ضارى يماىح

2006سعيد ضارى يماىح

2007سعيد ضارى يماىح

2008سعيد ضارى يماىح

2009سعيد ضارى يماىح

2006سعيد عبد هللا احمد رصيدى139
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2007سعيد عبد هللا احمد رصيدى

2008سعيد عبد هللا احمد رصيدى

2009سعيد عبد هللا احمد رصيدى

1998سعيد عبيد يماىح140

2002سعيد عبيد يماىح

2003سعيد عبيد يماىح

2004سعيد عبيد يماىح

2005سعيد عبيد يماىح

2006سعيد عبيد يماىح

2007سعيد عبيد يماىح

2008سعيد عبيد يماىح

2009سعيد عبيد يماىح

1998سعيد عىل الكعبى141

2002سعيد عىل الكعبى

2003سعيد عىل الكعبى

2004سعيد عىل الكعبى

2005سعيد عىل الكعبى

2006سعيد عىل الكعبى

2007سعيد عىل الكعبى

2008سعيد عىل الكعبى

2009سعيد عىل الكعبى

142
ى
2005سعيد عىل ضنحان
ى
2006سعيد عىل ضنحان
ى
2007سعيد عىل ضنحان
ى
2008سعيد عىل ضنحان
ى
2009سعيد عىل ضنحان

2002سعيد عىل يماىح143

2003سعيد عىل يماىح

2004سعيد عىل يماىح

2005سعيد عىل يماىح

2006سعيد عىل يماىح

2007سعيد عىل يماىح

2008سعيد عىل يماىح

2009سعيد عىل يماىح

1998سعيد محمد حمدان144

2002سعيد محمد حمدان

2003سعيد محمد حمدان

2004سعيد محمد حمدان

2005سعيد محمد حمدان

2006سعيد محمد حمدان

2007سعيد محمد حمدان

2008سعيد محمد حمدان

2009سعيد محمد حمدان

2002سعيد محمد راشد145

2004سعيد محمد سليمان هنداىس146

1998سلطان عبيد دفيش الظاهرى147
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2002سلطان عبيد دفيش الظاهرى

2003سلطان عبيد دفيش الظاهرى

2004سلطان عبيد دفيش الظاهرى

2005سلطان عبيد دفيش الظاهرى

2006سلطان عبيد دفيش الظاهرى

2007سلطان عبيد دفيش الظاهرى

2008سلطان عبيد دفيش الظاهرى

2009سلطان عبيد دفيش الظاهرى

2009سليمان راشد محمد يماىح148

149
ى
2009سليمان سليمان حمدون الحسان

150
1998سليمان قاسم العتيقى
2002سليمان قاسم العتيقى
2003سليمان قاسم العتيقى
2004سليمان قاسم العتيقى
2005سليمان قاسم العتيقى
2006سليمان قاسم العتيقى
2007سليمان قاسم العتيقى
2008سليمان قاسم العتيقى
2009سليمان قاسم العتيقى

151
ى
ق 2006سيف حمد الشر
ى
ق 2007سيف حمد الشر
ى
ق 2008سيف حمد الشر
ى
ق 2009سيف حمد الشر

2003سيف راشد سيف الكندى152

2004سيف راشد سيف الكندى

2005سيف راشد سيف الكندى

2006سيف راشد سيف الكندى

2007سيف راشد سيف الكندى

2008سيف راشد سيف الكندى

2009سيف راشد سيف الكندى

153
ى
1998سيف سالم سيف الكلبان
ى
2002سيف سالم سيف الكلبان
ى
2003سيف سالم سيف الكلبان
ى
2004سيف سالم سيف الكلبان
ى
2005سيف سالم سيف الكلبان
ى
2006سيف سالم سيف الكلبان
ى
2007سيف سالم سيف الكلبان
ى
2008سيف سالم سيف الكلبان
ى
2009سيف سالم سيف الكلبان

1998سيف سلطان سعيد154

2002سيف سلطان سعيد

2003سيف سلطان سعيد

2004سيف سلطان سعيد

2005سيف سلطان سعيد

2006سيف سلطان سعيد

2007سيف سلطان سعيد
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2008سيف سلطان سعيد

2009سيف سلطان سعيد

2007سيف عبد الرحمن حمودى155

2008سيف عبد الرحمن حمودى

2009سيف عبد الرحمن حمودى

كه الديماس والفرحان للهندسه والمقاوالت156 2009رسر

كه عجمان للمواد االنشائيه157 1998رسر

كه عجمان للمواد االنشائيه 2002رسر

كه عجمان للمواد االنشائيه 2003رسر

كه عجمان للمواد االنشائيه 2004رسر

كه عجمان للمواد االنشائيه 2005رسر

كه عجمان للمواد االنشائيه 2006رسر

كه عجمان للمواد االنشائيه 2007رسر

كه عجمان للمواد االنشائيه 2008رسر

كه عجمان للمواد االنشائيه 2009رسر

2009شيخه ابراهيم سعيد158

1998شيخه محمد خليفه بن تاعب159

2002شيخه محمد خليفه بن تاعب

2003شيخه محمد خليفه بن تاعب

2004شيخه محمد خليفه بن تاعب

2005شيخه محمد خليفه بن تاعب

2006شيخه محمد خليفه بن تاعب

2007شيخه محمد خليفه بن تاعب

2008شيخه محمد خليفه بن تاعب

2009شيخه محمد خليفه بن تاعب

1998شيخه محمد يماىح160

2002شيخه محمد يماىح

2003شيخه محمد يماىح

2004شيخه محمد يماىح

2005شيخه محمد يماىح

2006شيخه محمد يماىح

2007شيخه محمد يماىح

2008شيخه محمد يماىح

2009شيخه محمد يماىح

2006صالح احمد صالح الصم161

2007صالح احمد صالح الصم

2008صالح احمد صالح الصم

2009صالح احمد صالح الصم

162
ى
1998صديق عبد الهادى العجمان
ى
2002صديق عبد الهادى العجمان
ى
2003صديق عبد الهادى العجمان
ى
2004صديق عبد الهادى العجمان
ى
2005صديق عبد الهادى العجمان
ى
2006صديق عبد الهادى العجمان
ى
2007صديق عبد الهادى العجمان
ى
2008صديق عبد الهادى العجمان
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ى
2009صديق عبد الهادى العجمان

1998صقر بن ماجد القاسىمالشيخ163

2002صقر بن ماجد القاسىمالشيخ

2003صقر بن ماجد القاسىمالشيخ

2004صقر بن ماجد القاسىمالشيخ

2005صقر بن ماجد القاسىمالشيخ

2006صقر بن ماجد القاسىمالشيخ

2007صقر بن ماجد القاسىمالشيخ

2008صقر بن ماجد القاسىمالشيخ

2009صقر بن ماجد القاسىمالشيخ

1998عائشه احمد خطيبى164

2002عائشه احمد خطيبى

2003عائشه احمد خطيبى

2004عائشه احمد خطيبى

2005عائشه احمد خطيبى

2006عائشه احمد خطيبى

2007عائشه احمد خطيبى

2008عائشه احمد خطيبى

2009عائشه احمد خطيبى

1998عائشه راشد مرشدى165

2002عائشه راشد مرشدى

2003عائشه راشد مرشدى

2004عائشه راشد مرشدى

2005عائشه راشد مرشدى

2006عائشه راشد مرشدى

2007عائشه راشد مرشدى

2008عائشه راشد مرشدى

2009عائشه راشد مرشدى

2009عبد الحميد بدرى166

1998عبد الحميد عبد الرحمن بن حافظ167

2002عبد الحميد عبد الرحمن بن حافظ

2003عبد الحميد عبد الرحمن بن حافظ

2004عبد الحميد عبد الرحمن بن حافظ

2005عبد الحميد عبد الرحمن بن حافظ

2006عبد الحميد عبد الرحمن بن حافظ

2007عبد الحميد عبد الرحمن بن حافظ

2008عبد الحميد عبد الرحمن بن حافظ

2009عبد الحميد عبد الرحمن بن حافظ

1998عبد الرازق عبد هللا احمد168

2002عبد الرازق عبد هللا احمد

2003عبد الرازق عبد هللا احمد

2004عبد الرازق عبد هللا احمد

2005عبد الرازق عبد هللا احمد

2006عبد الرازق عبد هللا احمد

2007عبد الرازق عبد هللا احمد

2008عبد الرازق عبد هللا احمد
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2009عبد الرازق عبد هللا احمد

2008عبد الرحمن عبد هللا حمودى169

2009عبد الرحمن عبد هللا حمودى

170
ى
ق 2006عبد الرحمن عبد هللا رسر
ى
ق 2007عبد الرحمن عبد هللا رسر
ى
ق 2008عبد الرحمن عبد هللا رسر
ى
ق 2009عبد الرحمن عبد هللا رسر

1998عبد الرحمن محمد عوض171

2002عبد الرحمن محمد عوض

2003عبد الرحمن محمد عوض

2004عبد الرحمن محمد عوض

2005عبد الرحمن محمد عوض

2006عبد الرحمن محمد عوض

2007عبد الرحمن محمد عوض

2008عبد الرحمن محمد عوض

2009عبد الرحمن محمد عوض

1998عبد هللا احمد عبد هللا الجابر172

2002عبد هللا احمد عبد هللا الجابر

2003عبد هللا احمد عبد هللا الجابر

2004عبد هللا احمد عبد هللا الجابر

2005عبد هللا احمد عبد هللا الجابر

2006عبد هللا احمد عبد هللا الجابر

2007عبد هللا احمد عبد هللا الجابر

2008عبد هللا احمد عبد هللا الجابر

2009عبد هللا احمد عبد هللا الجابر

ى العوضى173 2004عبد هللا امي 
ى العوضى 2005عبد هللا امي 
ى العوضى 2006عبد هللا امي 
ى العوضى 2007عبد هللا امي 
ى العوضى 2008عبد هللا امي 
ى العوضى 2009عبد هللا امي 

ى محمد العوضى174 2004عبد هللا امي 
ى محمد العوضى 2005عبد هللا امي 
ى محمد العوضى 2006عبد هللا امي 
ى محمد العوضى 2007عبد هللا امي 
ى محمد العوضى 2008عبد هللا امي 
ى محمد العوضى 2009عبد هللا امي 

2009عبد هللا بدر حمادى175

1998عبد هللا حسن حنطونى176

2002عبد هللا حسن حنطونى

2003عبد هللا حسن حنطونى

2004عبد هللا حسن حنطونى

2005عبد هللا حسن حنطونى

2006عبد هللا حسن حنطونى

2007عبد هللا حسن حنطونى

2008عبد هللا حسن حنطونى
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2009عبد هللا حسن حنطونى

2007عبد هللا حسن رئيىس177

2008عبد هللا حسن رئيىس

2009عبد هللا حسن رئيىس

2006عبد هللا حسن محمد178

2008عبد هللا حسن محمد

2009عبد هللا حسن محمد

2002عبد هللا خلفان الكندى179

2003عبد هللا خلفان الكندى

2004عبد هللا خلفان الكندى

2005عبد هللا خلفان الكندى

2006عبد هللا خلفان الكندى

2007عبد هللا خلفان الكندى

2008عبد هللا خلفان الكندى

2009عبد هللا خلفان الكندى

180
ى
2005عبد هللا خلفان سعيد غيالن
ى
2006عبد هللا خلفان سعيد غيالن
ى
2007عبد هللا خلفان سعيد غيالن
ى
2008عبد هللا خلفان سعيد غيالن
ى
2009عبد هللا خلفان سعيد غيالن

2008عبد هللا ربيع احمد عبدوىل181

2009عبد هللا ربيع احمد عبدوىل

2004عبد هللا سالم عبد هللا قايدى182

2005عبد هللا سالم عبد هللا قايدى

2006عبد هللا سالم عبد هللا قايدى

2007عبد هللا سالم عبد هللا قايدى

2008عبد هللا سالم عبد هللا قايدى

2009عبد هللا سالم عبد هللا قايدى

هان183 1998عبد هللا سلطان الشر

هان 2002عبد هللا سلطان الشر

هان 2003عبد هللا سلطان الشر

هان 2004عبد هللا سلطان الشر

هان 2005عبد هللا سلطان الشر

هان 2006عبد هللا سلطان الشر

هان 2007عبد هللا سلطان الشر

هان 2008عبد هللا سلطان الشر

هان 2009عبد هللا سلطان الشر

1998عبد هللا صالح مازىم184

2002عبد هللا صالح مازىم

2003عبد هللا صالح مازىم

2004عبد هللا صالح مازىم

2005عبد هللا صالح مازىم

2006عبد هللا صالح مازىم

2007عبد هللا صالح مازىم

2008عبد هللا صالح مازىم

2009عبد هللا صالح مازىم
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2005عبد هللا عباس احمد185

2006عبد هللا عباس احمد

2007عبد هللا عباس احمد

2008عبد هللا عباس احمد

2009عبد هللا عباس احمد

186
ى
2008عبد هللا عبيد محمد عبيد ضنحان
ى
2009عبد هللا عبيد محمد عبيد ضنحان

187
ى
2006عبد هللا عىل ضنحان
ى
2007عبد هللا عىل ضنحان
ى
2008عبد هللا عىل ضنحان
ى
2009عبد هللا عىل ضنحان

2008عبد هللا عىل عبد هللا قايدى188

2009عبد هللا عىل عبد هللا قايدى

189
ى
2002عبد هللا عىل محمد ظنحان
ى
2003عبد هللا عىل محمد ظنحان
ى
2004عبد هللا عىل محمد ظنحان
ى
2005عبد هللا عىل محمد ظنحان
ى
2006عبد هللا عىل محمد ظنحان
ى
2007عبد هللا عىل محمد ظنحان
ى
2008عبد هللا عىل محمد ظنحان
ى
2009عبد هللا عىل محمد ظنحان

1998عبد هللا كاتم الكعبى190

2002عبد هللا كاتم الكعبى

2003عبد هللا كاتم الكعبى

2004عبد هللا كاتم الكعبى

2005عبد هللا كاتم الكعبى

2006عبد هللا كاتم الكعبى

2007عبد هللا كاتم الكعبى

2008عبد هللا كاتم الكعبى

2009عبد هللا كاتم الكعبى

1998عبد هللا محمد حسن النعيىم191

2002عبد هللا محمد حسن النعيىم

2003عبد هللا محمد حسن النعيىم

2004عبد هللا محمد حسن النعيىم

2005عبد هللا محمد حسن النعيىم

2006عبد هللا محمد حسن النعيىم

2007عبد هللا محمد حسن النعيىم

2008عبد هللا محمد حسن النعيىم

2009عبد هللا محمد حسن النعيىم

1998عبد هللا محمد حنطونى192

2002عبد هللا محمد حنطونى

2003عبد هللا محمد حنطونى

2004عبد هللا محمد حنطونى

2005عبد هللا محمد حنطونى

2006عبد هللا محمد حنطونى

2007عبد هللا محمد حنطونى
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2008عبد هللا محمد حنطونى

2009عبد هللا محمد حنطونى

1998عبد هللا محمد ظاهرى193

2002عبد هللا محمد ظاهرى

2003عبد هللا محمد ظاهرى

2004عبد هللا محمد ظاهرى

2005عبد هللا محمد ظاهرى

2006عبد هللا محمد ظاهرى

2007عبد هللا محمد ظاهرى

2008عبد هللا محمد ظاهرى

2009عبد هللا محمد ظاهرى

2009عبد هللا محمد عبد هللا شوي  ىه194

195
ى
2008عبد هللا محمد عبد هللا ضنحان
ى
2009عبد هللا محمد عبد هللا ضنحان

196
ى
2003عبد هللا محمد مدحان
ى
2004عبد هللا محمد مدحان
ى
2005عبد هللا محمد مدحان
ى
2006عبد هللا محمد مدحان
ى
2007عبد هللا محمد مدحان
ى
2008عبد هللا محمد مدحان
ى
2009عبد هللا محمد مدحان

197
ى
2002عبد هللا نهيول ضنحان
ى
2003عبد هللا نهيول ضنحان
ى
2004عبد هللا نهيول ضنحان
ى
2005عبد هللا نهيول ضنحان
ى
2006عبد هللا نهيول ضنحان
ى
2007عبد هللا نهيول ضنحان
ى
2008عبد هللا نهيول ضنحان
ى
2009عبد هللا نهيول ضنحان

2003عبيد ابراهيم عبد هللا198

2004عبيد ابراهيم عبد هللا

2005عبيد ابراهيم عبد هللا

2006عبيد ابراهيم عبد هللا

2002عبيد احمد ضاوى رصيدى199

2003عبيد احمد ضاوى رصيدى

2004عبيد احمد ضاوى رصيدى

2005عبيد احمد ضاوى رصيدى

2006عبيد احمد ضاوى رصيدى

2007عبيد احمد ضاوى رصيدى

2008عبيد احمد ضاوى رصيدى

2009عبيد احمد ضاوى رصيدى

2005عبيد بن عىل الخال السويدى200

2006عبيد بن عىل الخال السويدى

2007عبيد بن عىل الخال السويدى

2008عبيد بن عىل الخال السويدى

2009عبيد بن عىل الخال السويدى
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1998عبيد بن عيىس201

2002عبيد بن عيىس

2003عبيد بن عيىس

2004عبيد بن عيىس

2005عبيد بن عيىس

2006عبيد بن عيىس

2007عبيد بن عيىس

2008عبيد بن عيىس

2009عبيد بن عيىس

2006عبيد حسن مطوع كعبى202

2007عبيد حسن مطوع كعبى

2008عبيد حسن مطوع كعبى

2009عبيد حسن مطوع كعبى

1998عبيد سالم خميس رصيدى203

2002عبيد سالم خميس رصيدى

2003عبيد سالم خميس رصيدى

2004عبيد سالم خميس رصيدى

2005عبيد سالم خميس رصيدى

2006عبيد سالم خميس رصيدى

2007عبيد سالم خميس رصيدى

2008عبيد سالم خميس رصيدى

2009عبيد سالم خميس رصيدى

1998عبيد سعيد حمودى204

2002عبيد سعيد حمودى

2003عبيد سعيد حمودى

2004عبيد سعيد حمودى

2005عبيد سعيد حمودى

2006عبيد سعيد حمودى

2007عبيد سعيد حمودى

2008عبيد سعيد حمودى

2009عبيد سعيد حمودى

1998عبيد سعيد دقيش الظاهرى205

2002عبيد سعيد دقيش الظاهرى

2003عبيد سعيد دقيش الظاهرى

2004عبيد سعيد دقيش الظاهرى

2005عبيد سعيد دقيش الظاهرى

2006عبيد سعيد دقيش الظاهرى

2007عبيد سعيد دقيش الظاهرى

2008عبيد سعيد دقيش الظاهرى

2009عبيد سعيد دقيش الظاهرى

1998عزيز محمد عوض206

2002عزيز محمد عوض

2003عزيز محمد عوض

2004عزيز محمد عوض

2005عزيز محمد عوض

2006عزيز محمد عوض
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2007عزيز محمد عوض

2008عزيز محمد عوض

2009عزيز محمد عوض

2006عىل احمد حشر عبد هللا207

2007عىل احمد حشر عبد هللا

2008عىل احمد حشر عبد هللا

2009عىل احمد حشر عبد هللا

1998عىل احمد سعيد بن عبود208

2002عىل احمد سعيد بن عبود

2003عىل احمد سعيد بن عبود

2004عىل احمد سعيد بن عبود

2005عىل احمد سعيد بن عبود

2006عىل احمد سعيد بن عبود

2007عىل احمد سعيد بن عبود

2008عىل احمد سعيد بن عبود

2009عىل احمد سعيد بن عبود

209
ى
1998عىل احمد ضنحان
ى
2002عىل احمد ضنحان
ى
2003عىل احمد ضنحان
ى
2004عىل احمد ضنحان
ى
2005عىل احمد ضنحان
ى
2006عىل احمد ضنحان
ى
2007عىل احمد ضنحان
ى
2008عىل احمد ضنحان
ى
2009عىل احمد ضنحان

1998عىل احمد عنتىل210

2002عىل احمد عنتىل

2003عىل احمد عنتىل

2004عىل احمد عنتىل

2005عىل احمد عنتىل

2006عىل احمد عنتىل

2007عىل احمد عنتىل

2008عىل احمد عنتىل

2009عىل احمد عنتىل

2002عىل حمد حافرى211

2003عىل حمد خلف حافرى

2004عىل حمد خلف حافرى

2005عىل حمد خلف حافرى

2006عىل حمد خلف حافرى

2007عىل حمد خلف حافرى

2008عىل حمد خلف حافرى

2009عىل حمد خلف حافرى

2009عىل خميس الكعبى212

1998عىل راشد عبد هللا حمودى213

2002عىل راشد عبد هللا حمودى

2003عىل راشد عبد هللا حمودى
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2004عىل راشد عبد هللا حمودى

2005عىل راشد عبد هللا حمودى

2006عىل راشد عبد هللا حمودى

2007عىل راشد عبد هللا حمودى

2008عىل راشد عبد هللا حمودى

2009عىل راشد عبد هللا حمودى

1998عىل سالم214

2002عىل سالم

2003عىل سالم

2004عىل سالم

2005عىل سالم

2006عىل سالم

2007عىل سالم

2008عىل سالم

2009عىل سالم

2008عىل سالم احمد المجنون215

2009عىل سالم احمد المجنون
2006عىل سالم برشود حفيبى
2007عىل سالم برشود حفيبى
2008عىل سالم برشود حفيبى
2009عىل سالم برشود حفيبى

2009عىل سالم حسن المراشده216

1998عىل سالم رصيدى217

2002عىل سالم رصيدى

2003عىل سالم رصيدى

2004عىل سالم رصيدى

2005عىل سالم رصيدى

2006عىل سالم رصيدى

2007عىل سالم رصيدى

2008عىل سالم رصيدى

2009عىل سالم رصيدى

2004عىل سعيد راشد العواش218

2005عىل سعيد راشد العواش

2006عىل سعيد راشد العواش

2007عىل سعيد راشد العواش

2008عىل سعيد راشد العواش

2009عىل سعيد راشد العواش

1998عىل سعيد عبدوىل219

2002عىل سعيد عبدوىل

2003عىل سعيد عبدوىل

2004عىل سعيد عبدوىل

2005عىل سعيد عبدوىل

2006عىل سعيد عبدوىل

2007عىل سعيد عبدوىل

2008عىل سعيد عبدوىل

2009عىل سعيد عبدوىل
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220

ى
2007عىل سعيد عىل ضنحان
ى
2008عىل سعيد عىل ضنحان
ى
2009عىل سعيد عىل ضنحان

ارى221 1998عىل سليمان محمد الشر

ارى 2002عىل سليمان محمد الشر

ارى 2003عىل سليمان محمد الشر

ارى 2004عىل سليمان محمد الشر

ارى 2005عىل سليمان محمد الشر

ارى 2006عىل سليمان محمد الشر

ارى 2007عىل سليمان محمد الشر

ارى 2008عىل سليمان محمد الشر

ارى 2009عىل سليمان محمد الشر

هان222 1998عىل عبد العزيز الشر

هان 2002عىل عبد العزيز الشر

هان 2003عىل عبد العزيز الشر

هان 2004عىل عبد العزيز الشر

هان 2005عىل عبد العزيز الشر

هان 2006عىل عبد العزيز الشر

هان 2007عىل عبد العزيز الشر

هان 2008عىل عبد العزيز الشر

هان 2009عىل عبد العزيز الشر

1998عىل عبد هللا حفيبى223
2002عىل عبد هللا حفيبى
2003عىل عبد هللا حفيبى
2004عىل عبد هللا حفيبى
2005عىل عبد هللا حفيبى
2006عىل عبد هللا حفيبى
2007عىل عبد هللا حفيبى
2008عىل عبد هللا حفيبى
2009عىل عبد هللا حفيبى

224
ى
2007عىل عبد هللا عىل ضنحان
ى
2008عىل عبد هللا عىل ضنحان
ى
2009عىل عبد هللا عىل ضنحان

2008عىل عبد هللا محيان225

2009عىل عبد هللا محيان

2005عىل عبيد حمودى226

2006عىل عبيد حمودى

2007عىل عبيد حمودى

2008عىل عبيد حمودى

2009عىل عبيد حمودى 

2006عىل عبيد عىل سالىم227

2007عىل عبيد عىل سالىم

2008عىل عبيد عىل سالىم

2009عىل عبيد عىل سالىم

1998عىل محمد الكعبى228

2002عىل محمد الكعبى
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2003عىل محمد الكعبى

2004عىل محمد الكعبى

2005عىل محمد الكعبى

2006عىل محمد الكعبى

2007عىل محمد الكعبى

2008عىل محمد الكعبى

2009عىل محمد الكعبى

2002عىل محمد سعيد الضب229

2003عىل محمد سعيد الضب

2004عىل محمد سعيد الضب

2005عىل محمد سعيد الضب

2006عىل محمد سعيد الضب

2007عىل محمد سعيد الضب

2008عىل محمد سعيد الضب

2009عىل محمد سعيد الضب

1998عىل محمد سليمان230

2002عىل محمد سليمان

2003عىل محمد سليمان

2004عىل محمد سليمان

2005عىل محمد سليمان

2006عىل محمد سليمان

2007عىل محمد سليمان

2008عىل محمد سليمان

2009عىل محمد سليمان

2008عىل محمد عىل زيودى231

2009عىل محمد عىل زيودى

232
ى
1998عىل محمد هالل ضنحان
ى
2002عىل محمد هالل ضنحان
ى
2003عىل محمد هالل ضنحان
ى
2004عىل محمد هالل ضنحان
ى
2005عىل محمد هالل ضنحان
ى
2006عىل محمد هالل ضنحان
ى
2007عىل محمد هالل ضنحان
ى
2008عىل محمد هالل ضنحان
ى
2009عىل محمد هالل ضنحان

1998عمران موىس البورنو233

2002عمران موىس البورنو

2003عمران موىس البورنو

2004عمران موىس البورنو

2005عمران موىس البورنو

2006عمران موىس البورنو

2007عمران موىس البورنو

2008عمران موىس البورنو

2009عمران موىس البورنو

1998غالب خميس مسمارى234

2002غالب خميس مسمارى
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2003غالب خميس مسمارى

2004غالب خميس مسمارى

2005غالب خميس مسمارى

2006غالب خميس مسمارى

2007غالب خميس مسمارى

2008غالب خميس مسمارى

2009غالب خميس مسمارى

1998غالب محمد مطوع235

2002غالب محمد مطوع

2003غالب محمد مطوع

2004غالب محمد مطوع

2005غالب محمد مطوع

2006غالب محمد مطوع

2007غالب محمد مطوع

2008غالب محمد مطوع

2009غالب محمد مطوع

2005غانم محمد الزحىم236

2006غانم محمد الزحىم

2007غانم محمد الزحىم

2008غانم محمد الزحىم

2009غانم محمد الزحىم

1998غريب عىل يماىح237

2002غريب عىل يماىح

2003غريب عىل يماىح

2004غريب عىل يماىح

2005غريب عىل يماىح

2006غريب عىل يماىح

2007غريب عىل يماىح

2008غريب عىل يماىح

2009غريب عىل يماىح

238
ى
ق 2006فاروق عبد هللا الشر
ى
ق 2007فاروق عبد هللا الشر
ى
ق 2008فاروق عبد هللا الشر
ى
ق 2009فاروق عبد هللا الشر

2004فاطمه خميس محمد الكعبى239

2005فاطمه خميس محمد الكعبى

2006فاطمه خميس محمد الكعبى

2007فاطمه خميس محمد الكعبى

2008فاطمه خميس محمد الكعبى

2009فاطمه خميس محمد الكعبى

240
ى
1998فاطمه عبيد مصبح ضنحان
ى
2002فاطمه عبيد مصبح ضنحان
ى
2003فاطمه عبيد مصبح ضنحان
ى
2004فاطمه عبيد مصبح ضنحان
ى
2005فاطمه عبيد مصبح ضنحان
ى
2006فاطمه عبيد مصبح ضنحان
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ى
2007فاطمه عبيد مصبح ضنحان
ى
2008فاطمه عبيد مصبح ضنحان
ى
2009فاطمه عبيد مصبح ضنحان

241
ى
1998فاطمه عىل ضنحان
ى
2002فاطمه عىل ضنحان
ى
2003فاطمه عىل ضنحان
ى
2004فاطمه عىل ضنحان
ى
2005فاطمه عىل ضنحان
ى
2006فاطمه عىل ضنحان
ى
2007فاطمه عىل ضنحان
ى
2008فاطمه عىل ضنحان
ى
2009فاطمه عىل ضنحان

2009زوجه سعيد راشد/ فاطمه عىل محمد 242

243
ى
1998فؤاد محسن سجوان
ى
2002فؤاد محسن سجوان
ى
2003فؤاد محسن سجوان
ى
2004فؤاد محسن سجوان
ى
2005فؤاد محسن سجوان
ى
2006فؤاد محسن سجوان
ى
2007فؤاد محسن سجوان
ى
2008فؤاد محسن سجوان
ى
2009فؤاد محسن سجوان

1998كلثوم زوجه اسماعيل العباىس244

2002كلثوم زوجه اسماعيل العباىس

2003كلثوم زوجه اسماعيل العباىس

2004كلثوم زوجه اسماعيل العباىس

2005كلثوم زوجه اسماعيل العباىس

2006كلثوم زوجه اسماعيل العباىس

2007كلثوم زوجه اسماعيل العباىس

2008كلثوم زوجه اسماعيل العباىس

2009كلثوم زوجه اسماعيل العباىس

245
ى
2003لولوه محمد الزيان
ى
2004لولوه محمد الزيان
ى
2005لولوه محمد الزيان
ى
2006لولوه محمد الزيان
ى
2007لولوه محمد الزيان
ى
2008لولوه محمد الزيان
ى
2009لولوه محمد الزيان

1998ماجد جابر عىل فخرو246

2002ماجد جابر عىل فخرو

2003ماجد جابر عىل فخرو

2004ماجد جابر عىل فخرو

2005ماجد جابر عىل فخرو

2006ماجد جابر عىل فخرو

2007ماجد جابر عىل فخرو

2008ماجد جابر عىل فخرو
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2009ماجد جابر عىل فخرو

1998ماجد عبد اللطيف المهيدب247

2002ماجد عبد اللطيف المهيدب

2003ماجد عبد اللطيف المهيدب

2004ماجد عبد اللطيف المهيدب

2005ماجد عبد اللطيف المهيدب

2006ماجد عبد اللطيف المهيدب

2007ماجد عبد اللطيف المهيدب

2008ماجد عبد اللطيف المهيدب

2009ماجد عبد اللطيف المهيدب

1998مال هللا عبد الغفور احمد العوضى248
2002مال هللا عبد الغفور احمد العوضى
2003مال هللا عبد الغفور احمد العوضى
2004مال هللا عبد الغفور احمد العوضى
2005مال هللا عبد الغفور احمد العوضى
2006مال هللا عبد الغفور احمد العوضى
2007مال هللا عبد الغفور احمد العوضى
2008مال هللا عبد الغفور احمد العوضى
2009مال هللا عبد الغفور احمد العوضى

1998مبارك ربيع سعيدان249

2002مبارك ربيع سعيدان

2003مبارك ربيع سعيدان

2004مبارك ربيع سعيدان

2005مبارك ربيع سعيدان

2006مبارك ربيع سعيدان

2007مبارك ربيع سعيدان

2008مبارك ربيع سعيدان

2009مبارك ربيع سعيدان

2002مبارك عبد هللا ظاهرى250

2003مبارك عبد هللا ظاهرى

2004مبارك عبد هللا ظاهرى

2005مبارك عبد هللا ظاهرى

2006مبارك عبد هللا ظاهرى

2007مبارك عبد هللا ظاهرى

2008مبارك عبد هللا ظاهرى

2009مبارك عبد هللا ظاهرى

2002محمد ابراهيم االهبش251

2003محمد ابراهيم االهبش

2004محمد ابراهيم االهبش

2005محمد ابراهيم االهبش

2006محمد ابراهيم االهبش

2007محمد ابراهيم االهبش

2008محمد ابراهيم االهبش

2009محمد ابراهيم االهبش

1998محمد ابراهيم محمد الكندرى252

2002محمد ابراهيم محمد الكندرى
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2003محمد ابراهيم محمد الكندرى

2004محمد ابراهيم محمد الكندرى

2005محمد ابراهيم محمد الكندرى

2006محمد ابراهيم محمد الكندرى

2007محمد ابراهيم محمد الكندرى

2008محمد ابراهيم محمد الكندرى

2009محمد ابراهيم محمد الكندرى

2002محمد احمد اسماعيل شىح253

2003محمد احمد اسماعيل شىح

2004محمد احمد اسماعيل شىح

2005محمد احمد اسماعيل شىح

2006محمد احمد اسماعيل شىح

2007محمد احمد اسماعيل شىح

2008محمد احمد اسماعيل شىح

2009محمد احمد اسماعيل شىح

1998محمد احمد الزيودى254

2002محمد احمد الزيودى

2003محمد احمد الزيودى

2004محمد احمد الزيودى

2005محمد احمد الزيودى

2006محمد احمد الزيودى

2007محمد احمد الزيودى

2008محمد احمد الزيودى

2009محمد احمد الزيودى

1998محمد احمد العبدوىل255

2002محمد احمد العبدوىل

2003محمد احمد العبدوىل

2004محمد احمد العبدوىل

2005محمد احمد العبدوىل

2006محمد احمد العبدوىل

2007محمد احمد العبدوىل

2008محمد احمد العبدوىل

2009محمد احمد العبدوىل

1998محمد احمد سعيد عبدوىل256

2002محمد احمد سعيد عبدوىل

2003محمد احمد سعيد عبدوىل

2004محمد احمد سعيد عبدوىل

2005محمد احمد سعيد عبدوىل

2006محمد احمد سعيد عبدوىل

2007محمد احمد سعيد عبدوىل

2008محمد احمد سعيد عبدوىل

2009محمد احمد سعيد عبدوىل

257
ى
2005محمد احمد عبد هللا حسان
ى
2006محمد احمد عبد هللا حسان
ى
2007محمد احمد عبد هللا حسان
ى
2008محمد احمد عبد هللا حسان
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ى
2009محمد احمد عبد هللا حسان

1998محمد احمد عنتىل258

2002محمد احمد عنتىل

2003محمد احمد عنتىل

2004محمد احمد عنتىل

2005محمد احمد عنتىل

2006محمد احمد عنتىل

2007محمد احمد عنتىل

2008محمد احمد عنتىل

2009محمد احمد عنتىل

ى باقر خورى259 1998محمد امي 

ى باقر خورى 2002محمد امي 

ى باقر خورى 2003محمد امي 

ى باقر خورى 2004محمد امي 

ى باقر خورى 2005محمد امي 

ى باقر خورى 2006محمد امي 

ى باقر خورى 2007محمد امي 

ى باقر خورى 2008محمد امي 

ى باقر خورى 2009محمد امي 

2002محمد برمان محمد خزيىم260

2003محمد برمان محمد خزيىم

2004محمد برمان محمد خزيىم

2005محمد برمان محمد خزيىم

2006محمد برمان محمد خزيىم

2007محمد برمان محمد خزيىم

2008محمد برمان محمد خزيىم

2009محمد برمان محمد خزيىم

2009محمد خميس محمد يليىل261

2004محمد راشد خميس الخديم262

2005محمد راشد خميس الخديم

2006محمد راشد خميس الخديم

2007محمد راشد خميس الخديم

2008محمد راشد خميس الخديم

2009محمد راشد خميس الخديم

1998محمد راشد زحىم262

2002محمد راشد زحىم

2003محمد راشد زحىم

2004محمد راشد زحىم

2005محمد راشد زحىم

2006محمد راشد زحىم

2007محمد راشد زحىم

2008محمد راشد زحىم

2009محمد راشد زحىم

1998محمد راشد عبد هللا بن رسي    ع263

2002محمد راشد عبد هللا بن رسي    ع

2003محمد راشد عبد هللا بن رسي    ع
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2004محمد راشد عبد هللا بن رسي    ع

2005محمد راشد عبد هللا بن رسي    ع

2006محمد راشد عبد هللا بن رسي    ع

2007محمد راشد عبد هللا بن رسي    ع

2008محمد راشد عبد هللا بن رسي    ع

2009محمد راشد عبد هللا بن رسي    ع

1998محمد راشد مختارى264

2002محمد راشد مختارى

2003محمد راشد مختارى

2004محمد راشد مختارى

2005محمد راشد مختارى

2006محمد راشد مختارى

2007محمد راشد مختارى

2008محمد راشد مختارى

2009محمد راشد مختارى

1998محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقيىه265

2002محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقيىه

2003محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقيىه

2004محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقيىه

2005محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقيىه

2006محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقيىه

2007محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقيىه

2008محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقيىه

2009محمد رفيع شيخ محمد يوسف فقيىه

2007محمد سالم مطر قايدى266

2008محمد سالم مطر قايدى

2009محمد سالم مطر قايدى

1998محمد سعيد احمد حفيبى267
2002محمد سعيد احمد حفيبى
2003محمد سعيد احمد حفيبى
2004محمد سعيد احمد حفيبى
2005محمد سعيد احمد حفيبى
2006محمد سعيد احمد حفيبى
2007محمد سعيد احمد حفيبى
2008محمد سعيد احمد حفيبى
2009محمد سعيد احمد حفيبى

1998محمد سعيد الحمدى يماىح268

2002محمد سعيد الحمدى يماىح

2003محمد سعيد الحمدى يماىح

2004محمد سعيد الحمدى يماىح

2005محمد سعيد الحمدى يماىح

2006محمد سعيد الحمدى يماىح

2007محمد سعيد الحمدى يماىح

2008محمد سعيد الحمدى يماىح

2009محمد سعيد الحمدى يماىح

1998محمد سعيد الكعبى269
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2002محمد سعيد الكعبى

2003محمد سعيد الكعبى

2004محمد سعيد الكعبى

2005محمد سعيد الكعبى

2006محمد سعيد الكعبى

2007محمد سعيد الكعبى

2008محمد سعيد الكعبى

2009محمد سعيد الكعبى

 يماىح270
ى
2002محمد سعيد تكالن

 يماىح
ى
2003محمد سعيد تكالن

 يماىح
ى
2004محمد سعيد تكالن

 يماىح
ى
2005محمد سعيد تكالن

 يماىح
ى
2006محمد سعيد تكالن

 يماىح
ى
2007محمد سعيد تكالن

 يماىح
ى
2008محمد سعيد تكالن

 يماىح
ى
2009محمد سعيد تكالن

2006محمد سعيد سالم يماىح271

2007محمد سعيد سالم يماىح

2008محمد سعيد سالم يماىح

2009محمد سعيد سالم يماىح

2009محمد سعيد رسي    ح السماىح272

1998محمد سعيد عبدوىل273

2002محمد سعيد عبدوىل

2003محمد سعيد عبدوىل

2004محمد سعيد عبدوىل

2005محمد سعيد عبدوىل

2006محمد سعيد عبدوىل

2007محمد سعيد عبدوىل

2008محمد سعيد عبدوىل

2009محمد سعيد عبدوىل

1998محمد سعيد محمد الناعبى274

2002محمد سعيد محمد الناعبى

2003محمد سعيد محمد الناعبى

2004محمد سعيد محمد الناعبى

2005محمد سعيد محمد الناعبى

2006محمد سعيد محمد الناعبى

2007محمد سعيد محمد الناعبى

2008محمد سعيد محمد الناعبى

2009محمد سعيد محمد الناعبى

1998محمد سعيد محمد قايدى275

2002محمد سعيد محمد قايدى

2003محمد سعيد محمد قايدى

2004محمد سعيد محمد قايدى

2005محمد سعيد محمد قايدى

2006محمد سعيد محمد قايدى

2007محمد سعيد محمد قايدى
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2008محمد سعيد محمد قايدى

2009محمد سعيد محمد قايدى

1998محمد سيف الحفيبى276
2002محمد سيف الحفيبى
2003محمد سيف الحفيبى
2004محمد سيف الحفيبى
2005محمد سيف الحفيبى
2006محمد سيف الحفيبى
2007محمد سيف الحفيبى
2008محمد سيف الحفيبى
2009محمد سيف الحفيبى

2002محمد سيف حماد حفيبى277
2003محمد سيف حماد حفيبى
2004محمد سيف حماد حفيبى
2005محمد سيف حماد حفيبى
2006محمد سيف حماد حفيبى
2007محمد سيف حماد حفيبى
2008محمد سيف حماد حفيبى
2009محمد سيف حماد حفيبى

يف عبد الغفور278 1998محمد رسر

يف عبد الغفور 2002محمد رسر

يف عبد الغفور 2003محمد رسر

يف عبد الغفور 2004محمد رسر

يف عبد الغفور 2005محمد رسر

يف عبد الغفور 2006محمد رسر

يف عبد الغفور 2007محمد رسر

يف عبد الغفور 2008محمد رسر

يف عبد الغفور 2009محمد رسر

1998محمد صالح كعبى279

2003محمد صالح كعبى

2004محمد صالح كعبى

2005محمد صالح كعبى

2006محمد صالح كعبى

2007محمد صالح كعبى

2008محمد صالح كعبى

2009محمد صالح كعبى

2002محمد عبد الرحمن يماىح280

2003محمد عبد الرحمن يماىح

2004محمد عبد الرحمن يماىح

2005محمد عبد الرحمن يماىح

2006محمد عبد الرحمن يماىح

2007محمد عبد الرحمن يماىح

2008محمد عبد الرحمن يماىح

2009محمد عبد الرحمن يماىح

2009محمد عبد هللا تحسون الشىح281

2002محمد عبد هللا حميد يماىح282

Page 41 of 47



العاماالسمم
2003محمد عبد هللا حميد يماىح

2004محمد عبد هللا حميد يماىح

2005محمد عبد هللا حميد يماىح

2006محمد عبد هللا حميد يماىح

2007محمد عبد هللا حميد يماىح

2009محمد عبد هللا حميد يماىح

1998محمد عبد هللا راشد المراشده283

2002محمد عبد هللا راشد المراشده

2003محمد عبد هللا راشد المراشده

2004محمد عبد هللا راشد المراشده

2005محمد عبد هللا راشد المراشده

2006محمد عبد هللا راشد المراشده

2007محمد عبد هللا راشد المراشده

2008محمد عبد هللا راشد المراشده

2009محمد عبد هللا راشد المراشده

2009محمد عبد هللا غاصب يماىح284

1998محمد عبد هللا يماىح285

2002محمد عبد هللا يماىح

2003محمد عبد هللا يماىح

2004محمد عبد هللا يماىح

2005محمد عبد هللا يماىح

2006محمد عبد هللا يماىح

2007محمد عبد هللا يماىح

2008محمد عبد هللا يماىح

2009محمد عبد هللا يماىح

2009محمد عىل جليىل286

287
ى
2008محمد عىل حسان
ى
2009محمد عىل حسان

2002محمد عىل سعيد يماىح288

2003محمد عىل سعيد يماىح

2004محمد عىل سعيد يماىح

2005محمد عىل سعيد يماىح

2006محمد عىل سعيد يماىح

2007محمد عىل سعيد يماىح

2008محمد عىل سعيد يماىح

2009محمد عىل سعيد يماىح

1998محمد عىل عوض289

2002محمد عىل عوض

2003محمد عىل عوض

2004محمد عىل عوض

2005محمد عىل عوض

2006محمد عىل عوض

2007محمد عىل عوض

2008محمد عىل عوض

2009محمد عىل عوض

2002محمد عىل محمد الشمرى290
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2003محمد عىل محمد الشمرى

2004محمد عىل محمد الشمرى

2005محمد عىل محمد الشمرى

2006محمد عىل محمد الشمرى

2007محمد عىل محمد الشمرى

2008محمد عىل محمد الشمرى

2009محمد عىل محمد الشمرى

291
ى
1998محمد عىل محمد عىل خلفان ضنحان
ى
2002محمد عىل محمد عىل خلفان ضنحان
ى
2003محمد عىل محمد عىل خلفان ضنحان
ى
2004محمد عىل محمد عىل خلفان ضنحان
ى
2005محمد عىل محمد عىل خلفان ضنحان
ى
2006محمد عىل محمد عىل خلفان ضنحان
ى
2007محمد عىل محمد عىل خلفان ضنحان
ى
2008محمد عىل محمد عىل خلفان ضنحان
ى
2009محمد عىل محمد عىل خلفان ضنحان

1998محمد غالب سميح المطوع292

2002محمد غالب سميح المطوع

2003محمد غالب سميح المطوع

2004محمد غالب سميح المطوع

2005محمد غالب سميح المطوع

2006محمد غالب سميح المطوع

2007محمد غالب سميح المطوع

2008محمد غالب سميح المطوع

2009محمد غالب سميح المطوع

2002محمد فهم حمودى293

2003محمد فهم حمودى

2004محمد فهم حمودى

2005محمد فهم حمودى

2006محمد فهم حمودى

2007محمد فهم حمودى

2008محمد فهم حمودى

2009محمد فهم حمودى

1998محمد مبارك القاسىم294

2002محمد مبارك القاسىم

2003محمد مبارك القاسىم

2004محمد مبارك القاسىم

2005محمد مبارك القاسىم

2006محمد مبارك القاسىم

2007محمد مبارك القاسىم

2008محمد مبارك القاسىم

2009محمد مبارك القاسىم

295
ى
1998محمد محمد ضنحان
ى
2002محمد محمد ضنحان
ى
2003محمد محمد ضنحان
ى
2004محمد محمد ضنحان
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ى
2005محمد محمد ضنحان
ى
2006محمد محمد ضنحان
ى
2007محمد محمد ضنحان
ى
2008محمد محمد ضنحان
ى
2009محمد محمد ضنحان

2009محمد محمد غمرى296

1998مريم عبد هللا محمد297

2002مريم عبد هللا محمد

2003مريم عبد هللا محمد

2004مريم عبد هللا محمد

2005مريم عبد هللا محمد

2006مريم عبد هللا محمد

2007مريم عبد هللا محمد

2008مريم عبد هللا محمد

2009مريم عبد هللا محمد

1998مريم عبد هللا يماىح298

2002مريم عبد هللا يماىح

2003مريم عبد هللا يماىح

2004مريم عبد هللا يماىح

2005مريم عبد هللا يماىح

2006مريم عبد هللا يماىح

2007مريم عبد هللا يماىح

2008مريم عبد هللا يماىح

2009مريم عبد هللا يماىح

2006مريم محمد راشد رصيدى299

2008مريم محمد راشد رصيدى

2009مريم محمد راشد رصيدى

ى خورى300 1998مريم محمد زوجة امي 

ى خورى 2002مريم محمد زوجة امي 

ى خورى 2003مريم محمد زوجة امي 

ى خورى 2004مريم محمد زوجة امي 

ى خورى 2005مريم محمد زوجة امي 

ى خورى 2006مريم محمد زوجة امي 

ى خورى 2007مريم محمد زوجة امي 

ى خورى 2008مريم محمد زوجة امي 

ى خورى 2009مريم محمد زوجة امي 

2005مريم محمد سالم301

2006مريم محمد سالم

2007مريم محمد سالم

2008مريم محمد سالم

2009مريم محمد سالم

2007مصبح ضاوى يماىح302

2008مصبح ضاوى يماىح

2009مصبح ضاوى يماىح

1998مصطقى محمد صالح الرياىط303

2002مصطقى محمد صالح الرياىط
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2003مصطقى محمد صالح الرياىط

2004مصطقى محمد صالح الرياىط

2005مصطقى محمد صالح الرياىط

2006مصطقى محمد صالح الرياىط

2007مصطقى محمد صالح الرياىط

2008مصطقى محمد صالح الرياىط

2009مصطقى محمد صالح الرياىط

1998مطر سعيد سيف الدرمىك304

2002مطر سعيد سيف الدرمىك

2003مطر سعيد سيف الدرمىك

2004مطر سعيد سيف الدرمىك

2005مطر سعيد سيف الدرمىك

2006مطر سعيد سيف الدرمىك

2007مطر سعيد سيف الدرمىك

2008مطر سعيد سيف الدرمىك

2009مطر سعيد سيف الدرمىك

2008مهي  عبد هللا محيان305

2009مهي  عبد هللا محيان

1998موزه خميس سماحيه306

2002موزه خميس سماحيه

2003موزه خميس سماحيه

2004موزه خميس سماحيه

2005موزه خميس سماحيه

2006موزه خميس سماحيه

2007موزه خميس سماحيه

2008موزه خميس سماحيه

2009موزه خميس سماحيه

2009موزه سالم307

2003موزه سالم  

2004موزه سالم  

2005موزه سالم  

2006موزه سالم  

2007موزه سالم  

2008موزه سالم  

1998مي  عبد العزيز خورى308

2002مي  عبد العزيز خورى

2003مي  عبد العزيز خورى

2004مي  عبد العزيز خورى

2005مي  عبد العزيز خورى

2006مي  عبد العزيز خورى

2007مي  عبد العزيز خورى

2008مي  عبد العزيز خورى

2009مي  عبد العزيز خورى

309
ى
2004نارص سعيد ضنحان
ى
2005نارص سعيد ضنحان
ى
2006نارص سعيد ضنحان
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ى
2007نارص سعيد ضنحان
ى
2008نارص سعيد ضنحان
ى
2009نارص سعيد ضنحان

1998نارص محمد مبارك310

2002نارص محمد مبارك

2003نارص محمد مبارك

2004نارص محمد مبارك

2005نارص محمد مبارك

2006نارص محمد مبارك

2007نارص محمد مبارك

2008نارص محمد مبارك

2009نارص محمد مبارك

311
ى
2004نبهان مساعد نبهان ضنحان
ى
2005نبهان مساعد نبهان ضنحان
ى
2006نبهان مساعد نبهان ضنحان
ى
2007نبهان مساعد نبهان ضنحان
ى
2008نبهان مساعد نبهان ضنحان
ى
2009نبهان مساعد نبهان ضنحان

1998نوره عبد هللا المال312

2002نوره عبد هللا المال

2003نوره عبد هللا المال

2004نوره عبد هللا المال

2005نوره عبد هللا المال

2006نوره عبد هللا المال

2007نوره عبد هللا المال

2008نوره عبد هللا المال

2009نوره عبد هللا المال

2009هاشل سعيد هاشل زحىم313

2007هديب حميد حمودى314

2008هديب حميد حمودى

2009هديب حميد حمودى

1998هالل عىل الزحىم315

2007هالل عىل الزحىم

2002عىل محمد الزيودى/ورثه المرحوم316

2003عىل محمد الزيودى/ورثه المرحوم

2004عىل محمد الزيودى/ورثه المرحوم

2005عىل محمد الزيودى/ورثه المرحوم

2006عىل محمد الزيودى/ورثه المرحوم

2007عىل محمد الزيودى/ورثه المرحوم

2008عىل محمد الزيودى/ورثه المرحوم

2009عىل محمد الزيودى/ورثه المرحوم

يف عوض317 2002يوسف رسر

يف عوض 2003يوسف رسر

يف عوض 2004يوسف رسر

يف عوض 2005يوسف رسر

يف عوض 2006يوسف رسر
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يف عوض 2007يوسف رسر

يف عوض 2008يوسف رسر

يف عوض 2009يوسف رسر

1998يوسف عىل زيودى318

2002يوسف عىل زيودى

2003يوسف عىل زيودى

2004يوسف عىل زيودى

2005يوسف عىل زيودى

2006يوسف عىل زيودى

2007يوسف عىل زيودى

2008يوسف عىل زيودى

2009يوسف عىل زيودى

*

.يتم تسليم شيكات األرباح الغي  مستلمة عن األعوام السابقة بموجب أصل شهادة ملكية األسهم 
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