اسم المرشح
هاصر صالم محمد الفُفي
حضن جبر مضعىد الفُفي
صعىد جابر جبران الفُفي
محمدصالم حضن الظلمي الفُفي
احمد ًحيى شرٍف الظلمى
عبدهللا جابر صلمان الفُفي
صامي هادي عبدهللا الفُفي
هاًف حضن ًحيى الثىَعي الفُفي
بدر علي جابر صلمان الفُفي
مضاعد جابر أحمد العبدلي
هىاف بن عمر كاصم الفُفي
عبدهللا مفرح هاصر الفُفي
صلطان صلُمان صلمان الفُفي
عبدالعسٍس أحمد صلمان الفُفي

رقم الهوية
107***8709
108***2416
110***0314
108***0539
110***9670
106***1548
109***4979
110***3203
108***6045
108***3169
111***5518
108***9044
110***4316
109***4434

ابراهُم فرحان جبران الفُفي
عبداملعين أحمد صلمان الفُفي
عبدالرحُم علي حضن الفُفي
عبدالكرٍم محمد ًحيى الفُفي
أحمد صلُمان شرٍف الفُفي
صعىد حضن جابر محمد الفُفي
احمد حضين احمد الفُفي
هاًف ًحيى مضعىد الفُفي
محمد صلمان احمد العمري الفُفي
فُصل بن محمد بن ًحي الفُفي
عبدالعسٍس فرحان جبران الفُفي
احمد اصعد صلمان الفُفي
احمد مىس ى احمد الابُاتي الفُفي
صلطان صلمان حضن الفُفي
خالد مفرح جبران الفُفي
احمد حضن محمد احمد الفُفي
حضن صلُمان صلمان الفُفي
طالل ًحيى صلُمان الفُفي
محمد صلُمان كاصم الفُفي
عبدالعسٍس مىس ى أحمد الفُفي
خالد محمد ًحيى الفُفي
عبدهللا محمد علي الفُفي
عبدهللا امفرح ًسٍد مضعىد الفُفي
عبدالعسٍس عِس ى صلمان الفُفي
مىصىر صلمان جير الفُفي
محمد بن عِس ى بن عُدان الفُفي
مىس ى فرحان ًحيى الفُفي
عبدالكرٍم عبدهللا فرحان الفُفي
عبد العسٍس محمد ًحي الفُفي
ًحي مضعىد صلمان الفُفي
عِس ى ًحيى جابر ًحيى الفُفي
مىصىر حضين احمد الفُفي
عبدالعسٍس علي مضعىد الفُفي
تركي جبران زٍدان الفُفي
مىس ى محمد جابرالفُفي

109***8099
109***4442
110***0191
112***1361
111***3770
111***4138
109***1266
111***5510
107***3883
107***8868
111***1842
106***4769
111***7398
109***2724
110***5901
109***8150
101***6676
112***8986
110***4004
110***4028
111***2572
104***5773
109***1475
105***6727
109***5776
116***6579
105***0529
109***2019
109***0334
100***6556
107***4198
110***3715
107***4779
109***1293
101***9416

محمد جابر صالم الفُفي
مىصىر صالم محمد الحكمي الفُفي
محمد صلُمان حضين صبحان
تركي صلُمان ًحيى الفُفي
صامي جابر محمد العمامي الفُفي
محمد عبدهللا محمد الفُفي
عبدهللا صلمان جابر الفُفي
مازن علي مضعىد الحربي الفُفي
فُصل محمد صالم الفُفي
محمد علي صلمان العمامي
احمد علي محمد الفُفي
جابرفرحان كاصم الفُفي
عبدالرحمن محمد ًحيى الفُفي
احمد حضين حضن الفُفي
ماجد بىدرطاٌع املشىىي الفُفي
محمد صلمان ًحي عبدلي
عادل ًحي حضن الفُفي
عبدالرحمن صعُد ًحي الفُفي
فاًس حضن الفُفي
فهد ًسٍد ًحي الفُفي
تىفُق جابر علي الفُفي
عبدهللا حضن مضعىد الفُفي
محمد احمد صلُمان الفُفي
علي بن محمد بن علي الفُفي
ماجد حضين ًحيى عُدان الفُفي
محمد عبدهللا إبراهُم الفُفي
عبدهللا حضين جبران الفُفي
ًىصف جابر شرٍف العبدلي
احمد علي هادي الفُفي
ماطر ًحيى شراحُلي
مىس ى هادي ًحي الفُفي
ضُف هللا هادي الفُفي
عبدهللا حضين علي الفُفي
خالد صلُمان احمد علي
عبدالعظُم علي حضن الفُفي

111***6578
108***9870
108***4106
109***4562
109***9536
107***2392
107***2218
111***6729
110***1922
104***0804
106***4820
107***0365
110***5997
110***1653
111***5117
109***0809
108***6099
107***5347
107***9683
109***1757
109***1145
111***7028
107***9817
111***0724
107***6649
108***0325
119***3865
107***2251
113***8333
104***5231
106***4381
108***1976
107***6117
109***7367
110***0183

أحمد صلُمان أحمد الفُفي
صلطان احمد حضن ًحي
مازن حضن مضعىد الشراحُلي
عبدالعسٍس جبران مفرح الفُفي
فارش احمد صعُد العمري الفُفي
مىس ى جبران مفرح الفُفي
أحمد حضن صلُمان الفُفي
فهد هاصر فرحان الفُفي
عبدالكرٍم صلمان علي محمد
جابر حضن جابر الفُفي
محمد جابرحضين الداثري الفُفي
صلطان جابر شرٍف العبدلي
ًاصر حضن محمد علي
مىير حضن علي الفُفي
عبدهللا احمد محمد الفُفي
حضن مفرح جبران املثُبي
عبدالرحمن حضن جبران الفُفي
عبد هللا جابر الفُفي
مىس ى صلُمان صالم الفُفي
عبادي حضن فرح الفُفي
عبدالرحمن مىس ى حضن الفُفي
عبدهللا علي صلمان الفُفي
محمد مىس ى محمد الفُفي
ولُد علي احمد
فُصل مىس ى احمد الخضافي الفُفي
عِس ى صلمان ًحيى الفُفي
هاًف جبران اصعد الفُفي
عبدهللا محمد حضن العمامي
ًحي صلُمان ًسٍد املشىىي الفُفي
فُصل فرحان اصعد الفُفي
صامي علي كاصم العبدلي الفُفي
خالد صلُمان ًحيى الفُفي
طالل حضين صلُمان الضلماوي الفُفي
معاذ بن ًحيى بن حضن الفُفي
ًحيى فرحان علي الفُفي

111***3811
111***1388
109***7081
110***6803
110***1904
109***9008
108***3177
111***6236
111***0994
110***5408
101***9390
108***8817
111***9630
109***0586
100***8932
107***6074
109***7434
110***7399
107***5352
107***6933
109***7394
106***4922
111***9635
111***7179
111***5027
110***8181
109***0814
108***7790
102***5423
110***8429
112***6025
110***8134
111***7638
109***8302
104***0771

أحمد ًحي صالم الفُفي
امجد صلمان ًحيى صلُمان
خالد فرحان صالم جابر الفُفي
عالء علي ًحي العبدلي
محمد احمد جابر الفُفي
محمد صلُمان صلمان الفُفي
تركي عبدهللا كاصم الفُفي
حضام عبده احمد الفُفي
هىاف فرحان أصعد الفُفي
عمر علي احمد زٍدان الفُفي
خالد فرحان مفرح الفُفي
محمد صالم احمد الظلمي الفُفي
عامر عبدهللا صلمان الفُفي
أحمد ًحيى حضن الفُفي
عبدهللا عمر كاصم الفُفي
صلطان حضن صلمان الداثري
هىاف هادي جبران زٍدان الفُفي
فُصل صىادي حضين الفُفي
مىس ى حضين جبران الفُفي
رٍان ابراهُم حضن حضين الفُفي
صالم جبران احمد الفُفي
مىس ى جبران شرٍف الفُفي
احمد محمد مفرح الفُفي
عبدهللا كاصم جابر املشىىي
محمداحمدعلي الظلمي الفُفي
عبدهللا حضن احمد الداثري
محمد حضين احمد الفُفي
هىاف محمد فرحان الفُفي
ماجد حضن ًحي الفُفي
ًحي جبران ًحي الفُفي
خالد مىس ى جبران مضعىد
عِس ى فرح صلمان الفُفي
فُصل صالم فرح الداثري
ًىصف جابر على العبدلي الفُفي
مىس ى فرحان جابر الفُفي

111***7542
110***7580
110***9847
107***7622
107***8841
106***1567
109***5062
109***2686
110***8124
111***1220
108***7620
110***5458
110***4188
109***5156
110***9538
108***3725
110***9078
109***6828
106***8800
111***2350
108***6142
109***9179
108***6551
109***4699
109***7400
100***0137
106***1879
109***3884
110***2968
11***4699
107***1360
109***8361
111***0752
108***1600
110***0284

طالل محمد صلُمان الفُفي
عبدالحكُم حضن مفرح كاصم الفُفي
عبدالرحمن صلُمان جابر الفُفي
ًحي مىس ى حضن الفُفي
محمد علي صلُمان صالم الفُفي
عبدهللا على محمد كاصم الفُفي
فُصل محمد صلُمان الفُفي
عبدالعسٍس حضين صلُمان الفُفي
محمد جابر اصعد املشىىي
فىاز ًحي اصعد الفُفي
ًحي علي جبران الفُفي
مازن محمد صلُمان الفُفي
عبدالرحمن صالم ًحيى صلمان الفُفي
محمد علي صلُمان الفُفي
هىاف عبدهللا مضعىد الفُفي
فؤاد احمد مىس ى حضن الفُفي
عبدهللا مىس ى صلُمان املثُبي الفُفي
محمد صلمان محمد الفُفي
محمد حضين فرحان الفُفي
أمجد محمد حضن الفُفي
مُمىن محمد ًحيى املثُبي الفُفي
عبدامللك حضين ًحيى الفُفي
هىاف جابر محمد الفُفي
عبداللطُف فرح صلمان
صلطان مىس ى حضن علي
عبدالرحمن جابر مرعي الفُفي
عبد العسٍس عبد هللا أحمد ًحي
محمد حضن صالم الفُفي
حاتم صالح كاصم الفُفي
محمد أحمد حضين الفُفي
محمد حضن محمد الفُفي
مىس ى صلُمان ًحي الفُفي
طه صلمان علي الفُفي
عبد هللا صلُمان صلمان الفُفي
فُصل علي جبران الفُفي

111***0627
111***5977
109***2099
101***4615
106***3581
109***7379
108***0187
107***4818
103***9190
110***5472
106***8485
110***0760
10***7040
109***5761
111***9008
109***6470
109***3726
105***1809
109***0042
109***3597
110***5248
110***6968
111***1731
108***9110
110***2700
109***9630
105***1497
101***2212
111***9656
111***2242
109***1862
104***0185
106***8097
111***3679
110***7819

عبداللطُف مىس ى حضن الفُفي
عبدالرحمن محمد أحمد الفُفي
محمد عبدهللا عِس ى الفُفي
ماجد مضعىد اصعد الفُفي
تركي حضن احمد الفُفي
وائل محمد جابر املشىىي
عبدالرحمن أحمد ًحيى الفُفي
حضين جبران املشىىي الفُفي
صامي عبدهللا كاصم الفُفي
هىاف ًحيى حضن
عبداملجُد مىس ى محمد الفُفي
علي أحمد صلُمان عبدلي
صلُمان عبده صلُمان الفُفي
عبدهللا حضين جبران احمد مشىىي
صلطان حضن أصعد الفُفي
داود مبره حضن الفُفي
ولُد محمد ًحيى الفُفي
عبداملجُد أحمد صلُمان الفُفي
تىفُق محمد حضن مفرح الفُفي
عِس ى محمد حازب الفُفي
عبدالخالق احمد صلمان الفُفي
فُصل جابر محمد الفُفي
مشعل احمد صالم الفُفي
مىس ى صالم أحمد الفُفي
احمد صالم جبران الفُفي
خالد محمد ابراهُم علي
ماهر حضين ًحيى حضن الفُفي
ًىصف محمد اصعد الفُفي
محمد صلمان حضن الفُفي
محمد فرحان جابر الفُفي
احمد ًحيى على الفُفي
فُصل احمد مىس ى الفُفي
عبداللطُف احمد كاصم الفُفي
عبدالرزاق محمد صلمان الفُفي
عِس ى حضين الفُفي

108***8292
106***3772
109***0788
109***0680
107***3973
110***1271
112***9211
101***2030
111***3962
110***0116
110***0394
101***8863
109***6976
106***0263
107***8946
109***8046
111***9277
106***0422
107***0728
107***0045
110***0606
109***0806
111***0448
111***3130
104***9414
109***7863
109***1451
107***9697
108***9867
109***7194
108***3519
111***2716
112***1624
109***3892
106***4234

امجد عبدهللا حضن الفُفي
ابراهُم خالد ابراهُم العبدلي الفُفي
ًحيى حضين صالم الفُفي
عبد العسٍس جابر محمدالفُفي
فهد جابر صلُمان الشرٍف الفُفي
احمد محمد احمد الفُفي
محمد حضن ًحي العبدالي الفُفي
عبدهللا محمد ًحي الفُفي
محمد مفرح حضن الفُفي
محمد جابر جبران الفُفي
عبدهللا ًحيى جابر الداثري الفُفي
عبدالعسٍس محمد أحمد الفُفي
محمد ًحي جابر حضن الفُفي
عبدالعسٍس علي صالم محمد مضىىي
عبدالعسٍس عبدهللا أحمد الفُفي
هارون ًحيى جابر املشىىي
حضن رافع صالم الفُفي
أحمد محمد احمد الفُفي
محمد حضن أحمد الفُفي
عبدهللا ًحى جبران الفُفي
حضن جابر محمد الفُفي
حضن صالم ًحي الفُفي
عبدهللا كاصم محمد الخضافي
حضن محمد حضن محمد الفُفي
مىس ى علي حضن الفُفي
حضن بن عبدهللا بن احمد الفُفي
كاصم ًحي كاصم الفُفي
حضن صلُمان حضن الفُفي
ًحي كاصم مضعىد الفُفي
خالد احمد فرحان املشىىي
محمد علي حضين الابُاتي الفُفي
محمد فرح محمد الخضافي
عبدالرحمن جابر مضعىد الفُفي
احمد فرحان متعب الفُفي
مىس ى بن فرحان زاهرالفُفي

111***7705
111***3103
112***5754
111***1749
107***0492
107***3157
111***4070
109***0326
110***6798
110***4540
113***7511
108***5119
110***9886
109***5862
109***5614
108***3173
107***2014
108***2506
110***6582
107***8698
104***2190
109***6423
109***3135
109***3589
105***4580
111***6084
109***5783
105***2638
105***7548
108***0368
107***9741
109***0734
107***7831
102***4945
100***1402

احمن زٍد صلُمان ًسٍد الفُفي
ابراهُم فرحان متعب الفُفي
صلمان ًحيى صلمان الفُفي
محمد بن صلمان بن علي الفُفي
رٍان ًحي صلُمان العمري
حمد مضعىد كاصم الفُفي
عبدهللا حضن ًحيى حضين الفُفي
تركي حضن محمد علي الفُفي
أحمد ًحيى فرحان ًحيى
ًحي جبر مفرح العبدلي الفُفي
صلطان بن فرحان جابر الفُفي
حضين حضن ًحيى الفُفي
احمد جابر صلُمان الفُفي
عبدهللا إبراهُم مفرح الفُفي
اصُل محمد علي الفُفي
مىس ى محمد جابر الفُفي
مبره حضن الفُفي
محمد علي محمد الفُفي
عبدهللا ًحي صلُمان الفُفي
عِس ى حضن محمد الفُفي
مىس ى حضين حضن الفُفي
مىس ى ًحيى جابر الفُفي
خالد ًسٍد ًحي العمري الفُفي
فرحان ًحيى احمد
هاًف جابر حضن الفُفي
حضن أصعد علي الفُفي
علي أحمد ًحيى الفُفي
بىدر مصلح صالم الفُفي
هُثم مىس ى فرحان الفُفي
محمد ًحي احمد الفُفي
خالد مىس ى حضن الخضافي الفُفي
ًحي احمد جابر الفُفي
أحمد حضن حضين الظلمي الفُفي
عبدالرحمن عبدهللا مضعىد الفُفي
خالد جابر اصعد الفُفي

109***7458
106***5506
103***1162
110***7829
110***2199
110***5198
111***1527
109***3071
109***0165
109***6581
110***6909
105***3237
106***6821
110***7336
110***6418
102***2309
102***5242
111***4455
105***7457
105***8882
109***1730
105***5653
108***7739
225***4275
111***5855
107***4135
110***0214
109***6014
109***6429
107***6658
107***9440
110***5125
109***1640
111***1355
109***2875

أحمد حضن علي الفُفي
ضُف هللا حضين جبران الفُفي
جبران أحمد صالم الفُفي
ماجد ًحيى ابراهُم الفُفي
جابرحضن جابر الفُفي
عِس ى احمد فرحان الفُفي
خالد ًحي علي الفُفي
محمدشرٍف ًحي الفُفي

109***4726
107***2731
109***3610
111***9212
108***1673
108***7266
107***1300
105***4342

انتهى

انتهى

