
اسم الطالب رقم الجلوس رقم الجهاز المخت 
دالرزاق اده عوض الع ابتهال ع HS0088 1 M4

ه داع  عمر محمد خطاط ا HS0576 1 NB66
ده ل الروا ابرار مو  عق HS0904 1 SA1

اس  ل   م  خالد  خل ابراه HS0672 2 SA1
م احمد يوسف الزع  ابراه HS0526 2 NB66
عد م زاد سل ج ابراه HS0480 3 NB66

دالرزاق أبورمان صل ع م ف ابراه HS0282 1 NB63
ة م نا محمد منا ابراه HS0676 3 SA1
ب م ذ م نهاد ابراه ابراه HS0958 4 SA1
ل داهود اث يوسف خل HS0588 4 NB66
من احمد العمري احمد ا HS0318 5 NB66
ة احمد ايهاب محمد ابود HS0652 5 SA1
احمد جمال  عواد حسان HS0224 2 NB63
ون احمد حسن احمد ال HS0740 6 SA1

ان احمد خالد احمد الحس HS1012 7 SA1
دالفتاح م ع د سل احمد سع HS0960 8 SA1
اس  احمد صالح ماجد ال HS0540 6 NB66
احمد ظاهر هالل العودات HS0320 7 NB66

احمد مازن احمد جورة HS0948 9 SA1
احمد محمد احمد عثامنه HS0462 8 NB66

مان احمد محمد جمعه سل HS0446 9 NB66
دهللا عاشور احمد محمد ع HS0918 10 SA1

احمد محمود عقله نص  HS0910 11 SA1
ل عواوده ل طا احمد ن HS0200 3 NB63
احمد ها نمر الشل  HS0632 10 NB66

اس احمد وائل احمد ح HS0302 11 NB66
داح دالمع ا احمد وديع ع HS0760 12 SA1

طاينه د محمد  احمد ول HS0090 2 M4
ف  خشاشنه م نا ــــج ابراه ار HS0848 13 SA1
ارك محمد النوافله     ــــج م ار HS0736 14 SA1
اسامة  محمد  طه المحارمة HS0662 15 SA1

اسامة محمد ع عطا الرفا  HS0010 3 M4
ب ل م  دال اسامه سا ع HS0800 16 SA1

ظ طعامنه د الحف اسامه عمر ع HS0170 4 NB63
اء طالل محمد الفارس ا HS0612 12 NB66

دالوهاب ع سالمه اء ع ا HS0348 13 NB66
ح مال اسعد لحل اء  ا HS0494 14 NB66

اس احمد السعود اء  ا HS0548 15 NB66
اسالم ع محمد السقار HS0890 17 SA1

د حادر د محمد رش اسماء ف HS0640 16 NB66
اسماء وائل محمود عنانزه HS0130 5 NB63

ات ل الذن ل  نا  اسماع اسماع HS0202 6 NB63
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اسم الطالب رقم الجلوس رقم الجهاز المخت 

ة الجلسة الثان

سات ر نا خ ل شا اس HS0600 17 NB66
صه دهللا الح دالغ ع اق ع ا HS0558 18 NB66

ف شاهر محمود هنانده ا HS0898 18 SA1
ه االء احمد محمد خطاط HS0486 19 NB66

ل االء احمد محمود ب اسماع HS0468 20 NB66
ل محمد الع  االء خل HS0066 4 M4

االء ع محمد ب ملحم HS0972 19 SA1
اء محمد صالح خ  ال HS0428 21 NB66

طوش ش ال م خالد  الح HS0884 20 SA1
العنود مازن محمد الوق  HS0794 21 SA1
المث ع محمد مطالقه HS0880 22 SA1

ه اس منا المث محمد ع  HS0120 7 NB63
كة د محمد الشوا ا  ز المعتصم  HS0114 8 NB63

ه ا  يوسف حمدان المعاع المعتصم  HS0116 9 NB63
ل محمد العمايره دالجل المنذر ع HS0258 10 NB63

ر يوسف محمد مان م ال HS0628 22 NB66
ه ل الغراي م خل امل ابراه HS0622 23 NB66

د المطر  دالمج سام ع امل  HS0592 24 NB66
اب م عد ع ش اناغ HS0686 23 SA1

طاط ل ال ف خل س   ا HS0330 25 NB66
عقوب عقوب ال س عصمت   ا HS0586 26 NB66

ري سام احمد شحاده الدو ا HS0030 5 M4
سام ام "محمد ام " الداللعة ا HS0346 27 NB66
ارنه م  الس دالرحمن ابراه اد ع ا HS0386 28 NB66

دي سم ع محمد ه ا HS0734 24 SA1
دالقادر مان طالل حس ع ا HS0474 29 NB66
ة القناص مان ع عط ا HS0970 25 SA1

د ب  مان محمود سع ا HS0404 30 NB66
ايناس حمزه جمعه احمد HS0458 31 NB66

س دالواحد  دع ه سعدى محمد ع ا HS0542 32 NB66
شة ايهاب فارس محمد الخرا HS0230 11 NB63

قات      د ش ايهاب يوسف رش HS0496 33 NB66
ي د الوهاب احمد الم ايهم ع HS0158 12 NB63

دهللا ب عامر اء ع إ HS0162 13 NB63
إسالم محمد غازي العنكسوري HS0216 14 NB63

دوي د ال د المج ل رفيق ع إسماع HS0994 26 SA1
اق ع محمد منون إ HS0996 27 SA1

ايرة س أحمد حسن ال أ HS0316 34 NB66
ب الجعفري أحمد  نجم ذ HS0004 6 M4
لب  سع ال ل ال أحمد خل HS0396 35 NB66

أحمد رائد صالح صالح HS0424 36 NB66
مان أحمد سامر وص ال HS0602 37 NB66
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دالهادي العمري أحمد ع ع HS0220 15 NB63
ده أحمد ماهر محمد ال HS0344 38 NB66

دالالت د الع أحمد محمد بهجات ع HS0982 28 SA1
ا  ل يوسف الل أحمد ن HS0466 39 NB66
أحمد يوسف  ع  العمري HS0350 40 NB66
دة الل محمد ال أرائك  HS0942 29 SA1

د ل المحام ل  محمود من أس HS0430 41 NB66
د محمد صبح ل ول أس HS0738 30 SA1

مان  مقدادي أفنان حاتم  سل HS0726 31 SA1
دي م ال أيهم عمر إبراه HS0624 42 NB66

ات آالء  عزام حس  الش HS0354 43 NB66
س ة هيثم سالم بي آ HS0812 32 SA1

ل دان يوسف اسماع ه ز آ HS1014 33 SA1
ابنه اسل عدنان احمد ع HS0668 34 SA1

ان دالقادر عل اسل مازن ع HS0236 16 NB63
ل حدادين خائ اسل ها م HS0076 7 M4

د هللا عقل بتول احمد ع HS0802 35 SA1
دة براءة ع رجا الرشا HS0806 36 SA1

براءه ع محمد العمرى HS0536 44 NB66
حان شار عمر عقاب  HS0712 37 SA1

اض ل ف شار مصط خل HS0514 45 NB66
الل يوسف حس الزع  HS0814 38 SA1

اوي ا محمود المل س زك لق HS0040 8 M4
س محسن يوسف المجا  لق HS0604 46 NB66

م عمارن س سل ان ت ب HS0552 47 NB66
ب ان زاد مصط الخط ب HS0394 48 NB66

م ان ع حس ابراه ب HS0986 39 SA1
دالقادر زوت ان ع ع ب HS1002 40 SA1
مال ع الصمادى ان  ب HS0976 41 SA1
ان محمد حسن أحمد ب HS0362 49 NB66

ه ا ان محمد نا الع ب HS0488 50 NB66
دة تاال  عمر يوسف ردا HS0842 42 SA1

امل العوض تغلب طارق  HS0132 17 NB63
ل المواجده تقوى ماهر اسماع HS0052 9 M4

ك تها محمد محمود الحا HS0596 51 NB66
ماء  فايز  محمود خوالده ت HS0630 52 NB66

شه ماء محمود مو  العوا ت HS0978 43 SA1
له ماء ناجح ع خ ت HS0418 53 NB66

م عطا هللا صالح د الحك ت ع ثا HS0756 44 SA1
ت محمود صالح خصاونه ثا HS0916 45 SA1

د جمانة مروان مو عب HS0358 54 NB66
مة م هزا دال جهينة خالد ع HS0782 46 SA1
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ادقه جود موفق حس  HS0720 47 SA1
حازم رائد خلف  الح  HS0046 10 M4

دهللا القراله ه عب حازم عط HS0332 55 NB66
مان ب ن حازم محمد سل HS0716 48 SA1

م مطالقه حسام عماد ابراه HS0790 49 SA1
صل صالح العثامنه حسام ف HS0788 50 SA1
حسن محمد حسن الطراونة HS0222 18 NB63
حس هالل احمد الصمادي HS0648 51 SA1

حال رائد حس مقدادي HS0522 56 NB66
ه م محمد ابو عجم حمزة ابراه HS0810 52 SA1

م مو عودات حمزه سل HS0544 57 NB66
ف ع ب  حمزه عا HS0744 53 SA1
د السالم ابو حمزه ع HS0688 54 SA1

دالرحمن حبوش م ع دالحك حمزه ع HS0620 58 NB66
حمزه ع محمد عرمان HS0038 11 M4

دالعفو العارضه حمزه ماجد ع HS0050 12 M4
م ب ها  د الرح حمزه محمد ع HS0888 55 SA1

حن احمد محمد عمر الها  HS0214 19 NB63
دالسالم سالم طشطوش حن ع HS0370 59 NB66

د محمود شاه  حن ع HS0766 56 SA1
ات خالد محمد حماد عن HS0252 20 NB63

خالد محمد خالد الجعفرى HS0154 21 NB63
خالد مروان ممدوح الموال HS0360 60 NB66
د  الشا  ي ع  عا خ HS0892 57 SA1
دانا سامر احمد العمرو HS0508 61 NB66

دانا غسان يوسف اندراوس HS0098 13 M4
ده ف محمد روا دانا نا HS0780 58 SA1

د لصوي دانه حس سع HS0450 62 NB66
ع ل محمود الرف دعاء خل HS0500 63 NB66
ل شعوط دعاء محمد خل HS0254 22 NB63

ل الجمال دعاء محمد ع جم HS0388 64 NB66
ال  م عوده ك ذكرى ابراه HS0660 59 SA1
دالحافظ راز محمد ام ع HS0962 60 SA1

م ابو ع  دال راما احمد ع HS0968 61 SA1
ه غالب سالم ب ع  را HS0946 62 SA1

ن م المط د ال رائد ع ع HS0298 23 NB63
رزان محمود توفيق ابوشهاب HS0518 65 NB66

رشا  أحمد عداد الطعا  HS0108 24 NB63
عقوب رشدي عواد رشدي  HS0022 14 M4
ج رغد احمد محمد ب مف HS0264 25 NB63
ل محمد ابو شقره رغد خل HS0492 66 NB66

د د النا ف رغد ع HS0768 63 SA1
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د الجواد محمد الشور  رنا ع HS0028 15 M4
ة  م  محمد خطاط رناد ابراه HS0966 64 SA1

دات رند حس ع عب HS0304 67 NB66
م احمد ع القضاه رن HS0390 68 NB66
له م سا محمد مقا رن HS0728 65 SA1
اسم محمد أحمد رهاف  HS0534 69 NB66

من مصط  حماد رهف  ا HS0594 70 NB66
ر رهف عماد محمد ع HS0572 71 NB66

ب روان أحمد ع الخط HS0658 66 SA1
روان سالمه حس ابو العدس HS0732 67 SA1
مان الصالل روان محمد سل HS0250 26 NB63

رت ايهم هاجس الحدادين رو HS0368 72 NB66
م محمود مصط حماشا ر HS0908 68 SA1

مان اير السل رما عو  HS0078 16 M4
رم سعود ال  رئام أ HS0374 73 NB66

ان درادكه ا محمد عل زك HS0570 74 NB66
د حمد صالح ابوزد ز HS0406 75 NB66
مان ابو زد ع سل HS0188 27 NB63

ده الموم  ن عادل ع ز HS0956 69 SA1
فات  د  الشد سام  عا ساجده   HS0372 76 NB66
ساجده  حمدان  را  ب خالد HS0650 70 SA1

در عقل سارا حسن  HS0240 28 NB63
ك ب الدو اب د سارة د HS0242 29 NB63
ا عو أبوغزال سارة  HS0266 30 NB63
ل دغش ساره احمد جم HS0460 77 NB66

ف هللا خصاونه ساره امجد ض HS0698 71 SA1
ام ساره حس صالح الق HS0980 72 SA1
ساره خالد عمران ابوطوق HS0824 73 SA1

دات ساره صالح الدين سعد ارش HS0416 78 NB66
ال  ساره عدنان احمد ال HS0546 79 NB66

دالرحمن عنانزه ساره محمد ع HS0944 74 SA1
ان ساره محمد محمود الحس HS0834 75 SA1
س طالل محمد قحطان HS0638 80 NB66

دالرزاق الرمضان دال ع س ع HS0808 76 SA1
س عقله محمود الفاعوري HS0868 77 SA1
س مو ع الموازره HS0914 78 SA1

اس  فه ب  س نور الدين خل HS0724 79 SA1
شتاوى سعد  محمد سعد ال HS0340 81 NB66

سعد محمد ع يوسف HS0296 31 NB63
د الحافظ مان ع ان رجب سل سف HS0414 82 NB66

دالرؤوف سالم محمد سالم ع HS0364 83 NB66
ل محمد فالح الفالحات سلس HS0420 84 NB66
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ل محمد يوسف الجراح سلس HS0432 85 NB66
ل مو محمد الفزاع سلس HS0444 86 NB66

اجنه  د سالم ه سلوى زا HS0516 87 NB66
م رائد سميح المسنات سل HS0178 32 NB63

مان نا ع المنصوري سل HS0886 80 SA1
عقوب نا سماح احمد  HS0988 81 SA1

ه سمر محمد سا ابوق HS0172 33 NB63
ع اد محمد قش سناء ا HS0696 82 SA1

سام حس الص  سند  HS0074 17 M4
طه ح المعا سودي  مازن  HS0288 34 NB63
ف احمد خلف الشلول س HS0616 88 NB66

سام حتمل  المعادات ف الدين  س HS0092 18 M4
ف الدين ماهر ع القضاة س HS0212 35 NB63

دالرزاق الرمضان دال ع ف ع س HS0830 83 SA1
س سمرد  شادن جهاد ج HS0852 84 SA1

د الحافظ القواس  شذى  ماجد ع HS0044 19 M4
د شهوان ل سع شذى خل HS0718 85 SA1

عه س  شذى عدنان محمد ان HS0838 86 SA1
ز الموم  دالع شذى فؤاد ع HS0392 89 NB66
ة مان ع المشاق وق سل HS0882 87 SA1
ان وق صالح احمد الحس HS0770 88 SA1

م العودات دالرح وق نواف ع HS0952 89 SA1
د الرحمن ف الدين ع ل س شعاع ن HS0758 90 SA1

م سام صالح غنا شكران  HS0084 20 M4
شهد انور حمزه شلول HS0822 91 SA1

د شهد حمدان فارس العا HS0856 92 SA1
شهد ع محمود الحاج HS0378 90 NB66

ار شهد ماجد احمد ابو  HS1018 93 SA1
دالقادر قدور شهد هيثم ع HS0538 91 NB66

د القادر  العمري  ماء أحمد ع ش HS0762 94 SA1
طاينه ماء سم م الدين  ش HS0376 92 NB66

ا حس سل برهم ص HS0192 36 NB63
صد سعد صد اللوزي HS0804 95 SA1

ه ل الحسام صفاء  فايز جم HS0950 96 SA1
صالح الدين زه صالح صالح HS1016 97 SA1
ب عمر مصط العمري صه HS0160 37 NB63

د ا ب محمد ع ال صه HS0324 93 NB66
ب د الخط س محمد سع ب يو صه HS0826 98 SA1

ا محمد هاشم الشواقفه صوف HS0820 99 SA1
دالهادي الط  ض عوض ع HS0872 100 SA1

اء الدين نا رضوان شطناوي ض HS0642 94 NB66
د د محمود زا اء زا ض HS0334 95 NB66
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ــــع طارق  فتح صالح  اق HS0998 101 SA1
م فالح الزع  طارق ابراه HS0126 38 NB63
اد محمد المناص  طارق ز HS0590 96 NB66

م محمود المغر  طارق سل HS0342 97 NB66
ز محمد سالمه طارق ع HS0260 39 NB63
سور طالل هشام ع ال HS0032 21 M4

عاصم عماد حس كوكش HS0878 102 SA1
د دالقادر ب ارش عاصم عمر ع HS0016 22 M4

د ا د  ا عامر احمد  HS0708 103 SA1
ج العجال  ف ف عامر خل HS0380 98 NB66

ب مان ابو ش عامر مصط سل HS0096 23 M4
د الرحمن نمر ص سلمان ع HS0276 40 NB63
ري دالرحمن ع خلف الدو ع HS0464 99 NB66

دالرحمن ماجد محمد السطرى ع HS0210 41 NB63
حات دالسالم ف دالسالم معن ع ع HS0920 104 SA1
دالفتاح صالح دالفتاح صالح ع ع HS0924 105 SA1

دهللا  ع حسن  ابوعواد ع HS0938 106 SA1
دهللا احمد مزعل العزام ع HS0614 100 NB66
الل احمد ايوب دهللا  ع HS0166 42 NB63

د د محمد ب سع دهللا رش ع HS0322 101 NB66
دالسالم عارف الشي  دهللا ع ع HS0636 102 NB66

دهللا عمر حسن فرعون ع HS0138 43 NB63
س حس خشمان دهللا ق ع HS1024 107 SA1
ل عالونه دهللا محمد جم ع HS0146 44 NB63
دهللا محمد ع الجزازي ع HS0478 103 NB66

د القادر  ابو الفول مان ع ده سل عب HS0048 24 M4
م محمد عمر عب ابراه HS0484 104 NB66

م رضوان الرجوب عب سل HS0928 108 SA1
م الرواشده عزالدين أحمد اسل HS0352 105 NB66

ش محمد سوالمه عال عا HS0680 109 SA1
ف حموي عالء توفيق عف HS0142 45 NB63
م موم  عالء رائد ابراه HS0512 106 NB66

عالء محمود صالح شاه  HS0864 110 SA1
طة ز برات  المعا دالع ع ع HS0062 25 M4
اب ّ م  الش ع محمد  ابراه HS0070 26 M4

ادقه ع موفق حس  HS0714 111 SA1
ل  الصناع عماد حسان  مخائ HS1020 112 SA1

دات ل محمد عب عماد نا HS0426 107 NB66
عمار  صالح محمد  الم  HS0284 46 NB63

عمار ام محمد الشل  HS0854 113 SA1
ه عمار رمضان محمد صف HS0532 108 NB66

م ابو سعادة د الرح عمار سعاده ع HS0774 114 SA1
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اس حجازن ف ال عمار عف HS0042 27 M4
مان خزع  عمار محمد خ سل HS0248 47 NB63
له ف هللا ابو عب د ض عمر  حم HS0060 28 M4

عمر احمد صالح العودات HS0274 48 NB63
عمر احمد محمد عوض هللا HS0310 109 NB66

دارنه اير  محمد   عمر  HS0778 115 SA1
ده العمري الل ع عمر  HS0684 116 SA1
ا عا  عمر جمال زك HS0286 49 NB63

مان الرواشدة عمر خلف السل HS0278 50 NB63
ون مان ن ال عمر سل HS0024 29 M4

د عمر محمد ام ع  ب ارش HS0068 30 M4
مه دهللا هزا عمر محمد ع HS0080 31 M4
ده عمر محمد ع الروا HS0382 110 NB66

عمر محمد هزاع العرجا  HS0608 111 NB66
عمر محمود مو العودات HS0122 51 NB63
دهللا ب خالد عمران ع ع HS0940 117 SA1
دة عمرو سعد مرشد الردا HS0234 52 NB63

د الصمادي دالمج عمرو فايز ع HS0312 112 NB66
دهللا ابو الرب عمرو محمد ع HS0384 113 NB66

دي عو نضال عو ال HS0912 118 SA1
غفران مصط مفلح القضاه HS0164 53 NB63

من توفيق خصاونه غ محمد ا HS0634 114 NB66
اجنه ث وص محمد اله غ HS0194 54 NB63
د الجعافره داء محمد ارش غ HS0008 32 M4
ه داء محمد طه ابو عجم غ HS0110 55 NB63

فادي ماهر يوسف حداد HS0452 115 NB66
سام تر نمرى فارس  HS0272 56 NB63

فارس غسان سعد مر  HS0584 116 NB66
ب فاطمة اسامة راح الشا HS0064 33 M4

م محمود العجارمه فاطمة الزهراء ابراه HS0356 117 NB66
شة فت مازن فت مال HS0504 118 NB66

الت ش القب فرات ماهر قط HS0020 34 M4
دة ح  ع رزق الجرا ف HS0578 119 NB66

دة  د  احمد  الردا ح  ول ف HS0208 57 NB63
ع د الرف ل ع ح خل ف HS0336 120 NB66

ح رائد محمود الحلوا  ف HS0100 35 M4
ح صفوان حس ب ها  ف HS0176 58 NB63
ه ح فاضل محمود الغراي ف HS0290 59 NB63
ح محمد ع ب ها  ف HS0094 36 M4
ح محمد عمر الحن  ف HS0524 121 NB66
د الرحمن ح محمود ع ف HS0776 119 SA1
ح محمود ع الزع  ف HS0610 122 NB66
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قائد مشهور مصط ب عامر HS0168 60 NB63
اس  شطناوي ة محمد   قت HS0454 123 NB66

ه محمد ع جوارنه قت HS0102 37 M4
قدامه محمد سالمه الع HS0876 120 SA1

فه صالح عودات ق خل HS0694 121 SA1
ق محمد نهار القضاه HS0818 122 SA1
س عمر خالد العجلو  ق HS1010 123 SA1
ه ب عم اض ذ س ف ق HS0152 61 NB63
س نضال ع ابوملحم ق HS0086 38 M4
د الحداد د زا ن ول ات HS0410 124 NB66

د الرؤوف محمد الديري كرم  ع HS0618 125 NB66
ب كرم محمد احمد الذ HS0656 124 SA1
د حمده ن جهاد سع ك HS0840 125 SA1
دوي الم  الرا هشام  HS0294 62 NB63
النا خالد احمد حداد HS0870 126 SA1

سام محمود سالمه لب  HS0562 126 NB66
ب الغزاوي لج هشام ذ HS0746 127 SA1
دي ل ع محمد ه HS0742 128 SA1

د س يوسف احمد المحام لور HS0798 129 SA1
ان رامز ع حجازي ل HS0894 130 SA1

مان دهللا ال ث  زا ع ل HS0710 131 SA1
ث حس حسان رحابنه ل HS0832 132 SA1

ور ور احمد  ث  ل HS0654 133 SA1
ث عدنان فايز جالو  ل HS0412 127 NB66

ث فائق شحاده ال  ل HS0186 63 NB63
ابنه ل ع ل  عامر خل HS1000 134 SA1

فان م سع ل جا ابراه HS0314 128 NB66
ل رائد حسن الصمادى HS0510 129 NB66
ف لينا أحمد محمود نا HS0750 135 SA1
دهللا ب حمد لينا ع HS0438 130 NB66

لينه حسن مو المحمود HS0490 131 NB66
دالقادر م ع د سل ماجد محمد سع HS0816 136 SA1

دهللا ابو اصليح ماجد نبهان ع HS0196 64 NB63
ماجد نواف محمد المداينه HS0306 132 NB66
م فاعور ا اسامه ابراه ما HS0174 65 NB63
ا محمد أجود التلهو  ما HS0678 137 SA1

د هللا الغزو د الرحمن ع مث ع HS0926 138 SA1
مث محمد ناجح رجا المقداد HS0058 39 M4

مجاهد نضال محمد مغنم HS0860 139 SA1
د داود دالمج مجد نضال ع HS0670 140 SA1
م الجراح مجدي خالد ابراه HS0054 40 M4
مجدي ع محمد القضاة HS0846 141 SA1
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ابنه محمد  احمد ع ل HS0862 142 SA1
اشنه ل غ محمد  صادق اسماع HS0436 133 NB66

د حس  العمري دالحم محمد  ع HS0796 143 SA1
ه مان ابوغ م سل محمد ابراه HS0574 134 NB66

م الحواتمة محمد احمد سل HS0528 135 NB66
در محمد احمد عوض  HS0974 144 SA1

ون محمد احمد محمد ال HS0140 66 NB63
محمد اسامة محمد عالونة HS0256 67 NB63

س محمد االم ماهر ص ادع HS0232 68 NB63
محمد ام محمود الجراروة HS0150 69 NB63
م الزع  دال من ع محمد ا HS0930 145 SA1

محمد أم جمعة برهم HS0992 146 SA1
محمد جواد محمدحسن جعارة HS0106 70 NB63

ل جابر محمد خالد خل HS0308 136 NB66
ابنه محمد خالد سم ع HS0056 41 M4

محمد ر احمد دعامسه HS0366 137 NB66
محمد رس قاسم براهمه HS0014 42 M4

محمد رسول احمد مصط القضاه HS0328 138 NB66
ل مساعده ا اسماع محمد زك HS0292 71 NB63

ا ع الحمورى محمد زك HS0906 147 SA1
مت حمدان اد ح محمد ز HS0702 148 SA1
ابنه محمد سالم محمد ع HS0902 149 SA1
محمد شكرى يوسف ال  HS0936 150 SA1
ه محمد عامر ع الحج HS0268 72 NB63

م جمعه دالحل دالرزاق ع محمد ع HS0082 43 M4
دهللا شحادة توت محمد ع HS0262 73 NB63
مان محمد ع محمد ال HS0844 151 SA1
اس  محمد ع صالح  HS1004 152 SA1
محمد فايز مفلح الصفدى HS0434 139 NB66
محمد فواز فؤاد برقاوي HS0530 140 NB66

محمد ماهر صالح صالح HS0564 141 NB66
م العدوان دال د ع محمد م HS0964 153 SA1

اح محمد موفق حسن الص HS0012 44 M4
سات محمد وضاح محمد خ HS0184 74 NB63
د فضل احمد ام  محمد ول HS0448 142 NB66
ش محمود احمد مو  شاو HS0644 143 NB66
اجنة محمود جمال محمد ه HS0156 75 NB63

ل م قند د ال محمود حس ع HS0104 45 M4
محمود زاد مصط جرادات HS0764 154 SA1
محمود عمران منعم القضاة HS0792 155 SA1
محمود ماجد محمود نوفل HS0566 144 NB66
مدثر ع هالل حتامله HS0506 145 NB66
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مرام صالح نواف عكور HS0722 156 SA1
اب مرام مصط احمد الش HS0556 146 NB66

س ع العوض ح  ت م HS0034 46 M4
قور ح مشهور مصلح ال م HS0646 157 SA1
ايره مروان زاد محمود ال HS1022 158 SA1
مروان محمد ع الزع  HS0922 159 SA1

ناوى ارك محمود الق مروه م HS0036 47 M4
ا  مصط احمد مصط ال HS0784 160 SA1

د السالمات د المج مصط فايق ع HS0326 147 NB66
مصعب مصط حمدان الدل  HS0482 148 NB66

معاذ محمد سالم ب ملحم HS0440 149 NB66
مع احمد شا حمدان HS0690 161 SA1

وان الصالح مع محمد ف HS0706 162 SA1
مع مصط ن الرواشده HS0026 48 M4
مع يوسف راغب محمود HS0858 163 SA1
معتصم ها مج شخاتره HS0700 164 SA1
دالنور معن محمد حسن ع HS0072 49 M4

مالك صالح الدين فايز الع HS0934 165 SA1
د الزع  مالك محمود عا HS0550 150 NB66
مه داالله الهزا منار وائل ع HS0002 50 M4
مها فاروق محمد الحورا  HS0408 151 NB66

ل حسونة أبورداحة  مهند خل HS0582 152 NB66
مهند عدنان حافظ  نوفل HS0754 166 SA1
ان الخزاعله ا عل مهند  HS0692 167 SA1
عه مؤمن احمد حس را HS0422 153 NB66

مؤمن محمد حسن الحوامده HS0896 168 SA1
HS0704 مصط حس الزع  169 SA1

س سائد أحمد جرار م HS0850 170 SA1
ف  سميح الجوازنه سم  عا م HS0666 171 SA1

نادر رؤوف احمد  عواوده HS0206 76 NB63
نادين فرحان خالد الع  HS0400 154 NB66

دهللا ابوعامود نا احمد ع HS0836 172 SA1
د س ابو عا اس محمد يو ن HS0180 77 NB63

سو س ل معن مروان  ن HS0228 78 NB63
ه د ع الحالي ا نجاه  HS0244 79 NB63
ف نداء يوسف احمد اخل HS0238 80 NB63

قات د الش دالنا محمد سع م ع ند HS0900 173 SA1
دره عجاج سام ع نزار  HS0148 81 NB63

ات ن برهان الدين محسن الدو HS0118 82 NB63
مان محمود الدهون ن سل HS0128 83 NB63

ش حسن محمد النص  HS0554 155 NB66
دهللا يوسف عواوده نوار ع HS0442 156 NB66
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مر م مخ نور احمد ابراه HS0198 84 NB63
م احمد ابو سالمه نور الدين ابراه HS0580 157 NB66

نور امجد خالد العزام HS0626 158 NB66
صة سام احمد الح نور  HS0498 159 NB66

ف حس  در محمد  نور ح HS0748 174 SA1
نور خالد احمد أبوقران HS0190 85 NB63
نور صالح فوزي محمد HS0270 86 NB63

دهللا محمود سعاده نور ع HS0204 87 NB63
نور عماد عمد دارعمر HS0874 175 SA1

دالفتاح نور محمد محمود ع HS0136 88 NB63
نور من منصور الرواشده HS0664 176 SA1

ك ل نوران محمد سالم أبوع HS0682 177 SA1
نوراي محمد اسعد جمعه HS0112 89 NB63

ض  ف خالد محمد المب ن HS0134 90 NB63
ارو ف نزار رشاد ش ن HS0018 51 M4

هاجر خالد ع ب دو  HS0476 160 NB66
م الغ  هاشم حسن سل HS0752 178 SA1

اس  هالة حمزة محمد  HS0520 161 NB66
س أبو خلف ة مجدي خم ه HS0144 91 NB63

ا  ه اوسامه ع ع ه HS0730 179 SA1
ا احمد عب  ه زك ه HS0456 162 NB66

د محمد ابوالخ  ه سع ه HS0568 163 NB66
دحان المروج ه محمد  ه HS0560 164 NB66
ب قالط ابو دلو هدى  سا HS0182 92 NB63
رم كرمول هدى محمد أ HS0280 93 NB63
ل محمد ع الزع  هد HS0772 180 SA1

د حس الزع  دالمج هشام ع HS0598 165 NB66
همام محمد ز العق  HS0674 181 SA1

مور هناء نعمان محمد ح HS0954 182 SA1
اوي ار احمد الح هوازن  HS0470 166 NB66
ورده محمد ع السوالمه HS0828 183 SA1

ل محمد خ  الحلوا  م محمد ن وس HS0218 94 NB63
دهللا ز العق  و ع HS0984 184 SA1

والء يوسف مصط المدلل HS0786 185 SA1
مال عدنان  القطاونة  م  ُ HS0502 167 NB66
ا حماد حس ابوسته HS0990 186 SA1
ا ع راشد العق  HS0402 168 NB66

د الفتاح السعدي اسم نا ع HS0246 95 NB63
مان ح نا محمد سل HS0006 52 M4

د  ابو شارب  د المج يزن عواد  ع HS1008 187 SA1
يزن فتح هللا  محمد  العوامله  HS0338 169 NB66

م ابو يزن من ابراه HS0866 188 SA1
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د ابورمان دالحم د فواز ع ي HS0124 96 NB63
د الصبح د منذر سع ي HS0606 170 NB66

ب محمود ال  د من ي HS0226 97 NB63
اط م محمد الخ عقوب سل HS0398 171 NB66

مان  محمود صالح عرام HS0472 172 NB66
احله دالهادي م ينال فراس ع HS0932 189 SA1

د يوسف ماهر احمد الع HS1006 190 SA1
ل عزت خ  يوسف ن HS0300 98 NB63


