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ان محمد احمد النمر ا HS0455 1 NB66

الونه ش ال سام حس عا اب HS1013 1 SA1
ده د  محمود رشا دالحم م  ع ابراه HS0559 2 NB66

مان الفراج  م احمد سل ابراه HS0779 2 SA1
اسل حنا متاروه م  ابراه HS1017 3 SA1

ل عودات احالم حر خل HS0173 1 NB63
ب م الخط احمد  محمد  ابراه HS0503 3 NB66
احمد  محمود  احمد  القرعان  HS0989 4 SA1
دي احمد  يوسف عارف  حم HS0649 5 SA1
م محمد أبوعلوش احمد ابراه HS0855 6 SA1

ي احمد اسامة احمد الم HS0525 4 NB66
ات ا احمد خالد محمود الذ HS0403 5 NB66

غام م احمد ال د ال احمد ع HS0447 6 NB66
ات دهللا  السم دالرحمن ع احمد ع HS0159 2 NB63

احمد عماد محمد الموم  HS0345 7 NB66
احمد عمر ع الشقران HS0359 8 NB66

اس  م  د الرح احمد لؤي ع HS0863 7 SA1
احمد مازن محمد الخصاونه HS0493 9 NB66

م الخزاعلة دالنع احمد محمد ع HS0321 10 NB66
احمد محمد يوسف ابو رحمه HS0641 11 NB66

احمد موفق نا دحادحه HS0163 3 NB63
احمد نضال محمد ابو هره HS0385 12 NB66

عة ا مان فاضل ال اسامة  سل HS0549 13 NB66
ب اس الخط اسامه محمد  HS0055 1 M4
سام محمد أبوخض  اء  ا HS1025 8 SA1
مان العودات د سل اء عا ا HS0605 14 NB66
ي قاسم اسماء ص ص HS0443 15 NB66

اسماء محمد  سالم  العموش  HS0571 16 NB66
ري د الدو ل  عادل عا اس HS0315 17 NB66
ل عرفات ام العمرى اس HS0697 9 SA1

ف عصمت مصط الموم  ا HS0997 10 SA1
سور  رم محمد احمد  ال ا HS0683 11 SA1
دات م محمد عب االء  ابراه HS0245 4 NB63

دالغ القضاه االء مصط ع HS0701 12 SA1
الل مصط ابو عطا اء  ال HS0699 13 SA1
ل احمد مفلح المث اسماع HS0023 2 M4

س اب خم المعتصم حس ذ HS0887 14 SA1
ا صالح فارس جرادات المنت  HS0335 18 NB66

ديوي ع مال  اما  HS0279 5 NB63
س احمد توفيق عتوم ا HS0435 19 NB66

دالسالم العمري س صفوان ع ا HS0257 6 NB63
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اوس نادر يوسف الغزاوى HS0819 15 SA1
م القضاه اد محمد ابراه ا HS0867 16 SA1
مان احمد حسن الشبول ا HS0651 17 SA1

ى مصلح مان سا احمد خ ا HS0439 20 NB66
دالقادر مصط دارع  مان ع ا HS0413 21 NB66
مان محمد خ  سارى الرفا  ا HS0927 18 SA1

ايناس جمال محمد جرادات HS1019 19 SA1
ناعنه دهللا محمد ال ايناس ع HS0897 20 SA1
دي م ال ايناس عمر ابراه HS0625 22 NB66
اوي ده  الق ه غازي  ع ا HS0653 21 SA1

ايهم امجد حامد الرقاد HS0951 22 SA1
د  مصط سالم إحسان  ع HS0089 3 M4
مان أحمد سالم العموش إ HS0617 23 NB66
د رمضان إيهاب محمد عا HS0985 23 SA1

ت نا أحمد را ن HS0151 7 NB63
د الفتاح الشيخ أحمد مالك ع HS0533 24 NB66

أحمد محمد أحمد ن HS0971 24 SA1
ان أحمد ها صالح أبوجل HS0737 25 SA1
االت  ش ال م  أحمد وس HS0949 26 SA1

أسامة محمد الحاج ع العمري HS0073 4 M4
ف محمد حس خسا  أ HS0145 8 NB63

رم كرمول رم محمد أ أ HS0301 25 NB66
أمل لؤي محمد أبو الرب HS0469 26 NB66

ه من محمد  ع المنا أ HS0527 27 NB66
ز القطاونه د الع آفاء محمد ع HS0803 27 SA1

آالء وسام ر الحسي  HS0687 28 SA1
ات  محمد مصط الع  آ HS0369 28 NB66

ة احمد ع طلفاح آ HS0377 29 NB66
ل ه مازن مسلم الط آ HS0565 30 NB66

ال  ه محمود محمد ع ال آ HS0745 29 SA1
دهللا الطعا  اسل حس ع HS0885 30 SA1
اسل سالم احمود الحراحشه HS0379 31 NB66

الت ف هللا اله اسل وص ض HS0959 31 SA1
م القضاه د ال بتول خلدون  ع HS0709 32 SA1

اح  بتول سم يوسف ص HS0721 33 SA1
ه بتول عدنان  احمد الخطاط HS1005 34 SA1

يع الحسن بتول م ر HS0557 32 NB66
ف سالم الجرادات بتول نا HS0355 33 NB66

عقوب ز  د الع براء سا ع HS0561 34 NB66
اوي شار مصط احمد مل HS0575 35 NB66

HS0459 ماهر فت الغاليي  36 NB66
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شتاوي ان  الل موفق عل HS0753 35 SA1
س محمود ام المناص  لق HS0229 9 NB63

فا م ال س هشام  نع لق HS0375 37 NB66
م حس الها  ان ابراه ب HS0499 38 NB66

دالفتاح محمود الخ  ان ع ب HS0117 10 NB63
ان نا احمد ابونا ب HS0685 36 SA1

كه تاال  جهاد  محمد  الدرا HS0483 39 NB66
د الحافظ المسعد د عمر ع تغ HS0431 40 NB66

تقوى خلدون  تر أبو سالم  HS0365 41 NB66
ادات تقوى ع صالح ع HS0723 37 SA1

ة م محمد المنا ت ابراه HS0915 38 SA1
عه ا در الدين ال ا محمد  ت زك HS0281 11 NB63

قاوي توفيق  تحس توفيق ال HS0547 42 NB66
دات توفيق  طالل محمد عب HS0931 39 SA1
م فليح  الرواشدة ماء ابراه ت HS0639 43 NB66

كه سام فهد الشوا ماء  ت HS0251 12 NB63
ماء محمد رفيق قطاوي ت HS0741 40 SA1
ثائر احمد محمد العجو HS0647 41 SA1

مان مفلح التم  ات سل ث HS0883 42 SA1
حات ثواب مصط محمود ف HS0171 13 NB63

ل العزة ت خ خل جان HS0341 44 NB66
جمال مصط حسن ب ع HS0423 45 NB66

جنان صالح محمد المس  HS0601 46 NB66
عدين دالرحمن احمد المس جواد  ع HS0837 43 SA1

جوان ماجد محمد النص  HS0891 44 SA1
جود سائد حل شحادة HS0817 45 SA1

ه ل محمد المشاق حازم جم HS0775 46 SA1
مان العناقره حامد ها سل HS0921 47 SA1

ران ارك الن فه محمد م حذ HS0001 5 M4
طه م المعا د ابراه فه ول حذ HS0589 47 NB66
ة  حسام احمد صالح الغراي HS0563 48 NB66

حسام الدين أحمد  مو  العالونه  HS0479 49 NB66
اط حسام الدين خالد محمود ع HS0947 48 SA1

حسام الدين محمد  حسن الطراونة HS0337 50 NB66
ه حسام الدين مهدي رضوان ابوح HS0497 51 NB66

ع د ال دالرؤوف ع حسام ع HS0621 52 NB66
د محمد سالمه ا حسام  HS0305 53 NB66
ل داود حسان محمد خل HS0351 54 NB66

حس يوسف حس الصوالحه HS0613 55 NB66
ب  حس  فائز حس  الخط HS0671 49 SA1
د حس محمد حس المساع HS0889 50 SA1
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ات م ع دالرح حال خالد ع HS0263 14 NB63
له  م قاسم ابو حج حمزة  ابراه HS0223 15 NB63

حمزة أحمد خ نخلة HS0581 56 NB66
م  محمد سالم نوفل د ال حمزة ع HS0269 16 NB63

حمزه احمد محمد الصمادى HS0615 57 NB66
حمزه ظافر طلعت عقل HS0629 58 NB66
د  التل امل رش حمزه  HS0259 17 NB63

حمزه محمد تر الزع  HS0969 51 SA1
حمزه محمد يوسف الخوالده HS0417 59 NB66
حمزه محمد يوسف السماره HS0977 52 SA1
حنان  مسلم ع  المراحله HS0923 53 SA1

د الزع  حنان احمد عا HS0425 60 NB66
س حنان فت محمود ال HS0405 61 NB66

حنان مو ع المناص  HS0091 6 M4
حن عمر محمد ابو HS0383 62 NB66

ده م ال حن يوسف ابراه HS0061 7 M4
م احمد الصمادي خالد ابراه HS0011 8 M4
اب خالد محمد احمد الش HS0727 54 SA1
د عازر الوهاب خالد ول HS0755 55 SA1

م ب ها  د الرح د ع خالد ول HS0919 56 SA1
كر خالد يوسف محمد اب HS0285 18 NB63

جة مروان ع السعدي خد HS0713 57 SA1
ل سلمان ل محمد خل خل HS0937 58 SA1
ا احمد مصط ابو زنه دال HS0017 9 M4
مان حواش  ا جواد سل دال HS0421 63 NB66
مان المغر  دانا احمد سل HS0143 19 NB63
ه مان محمد كساس دانا سل HS0811 59 SA1

م ب ها  دال دانا فارس ع HS0179 20 NB63
ب محمد المنصور دانا وه HS0691 60 SA1

د مت عوض ع دانه ح HS0217 21 NB63
ان ابوشق  دانه محمد عل HS0419 64 NB66
ة شكري راشد قر قش دان HS0645 61 SA1

اس  ه محمود خالد الحاج  دان HS0763 62 SA1
دعاء حسن محمد القاسم HS0539 65 NB66
دعاء هارون صالح مقدادي HS0271 22 NB63

اح ما خالد محمد ص د HS0085 10 M4
س المو مة محمد خم د HS0311 66 NB66

مان الحمد مه تحس سل د HS0347 67 NB66
ب دهللا احمد الخط مه ع د HS0987 63 SA1

س الحاج يوسف دودين دينا  يو HS0227 23 NB63
ل دينا عثمان محمود ج HS0191 24 NB63
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م دحابره صل ابراه دينا ف HS1023 64 SA1
ف المهندز د اللط دينا نائل  ع HS0893 65 SA1

الت ل قاسم ه راما ن HS0523 68 NB66
ار  ابو صاع  دالج ا  هيثم  ع ران HS0189 25 NB63

ه عد صالح الدين ابو السعود را HS0941 66 SA1
ابنه رائد احمد محمد ع HS0829 67 SA1
ا عدنان فايز محافظه ر HS0389 69 NB66
رى ل  الدو ا فراس عق ر HS0485 70 NB66

ل طناشات ر جهاد فض HS0809 68 SA1
ف هللا الطاهات رحمه محمد ض HS0635 71 NB66
ل الدخنوش م اسماع رزان ابراه HS0875 69 SA1

ي نوري مو رزان شق HS0579 72 NB66
ال  ا محمد ك رسال  HS0071 11 M4
شه رشا ران عارف الخ HS0517 73 NB66
رضا مصط رضا يوسف HS0797 70 SA1

م  محمود الفرجات رغد ابراه HS0349 74 NB66
دهللا ع المجا  رغد ع HS0095 12 M4
م حسونه دالرح رغد ع ع HS0795 71 SA1

ر غازي الخصاونه رغد محمد شا HS0363 75 NB66
اس رنا احمد محمد  الع HS0827 72 SA1
من محمود غوانمه رنا ا HS0595 76 NB66
ان رناد عمر محمد ود HS0193 26 NB63
ب رند سا راح الشا HS1007 73 SA1
ه رند معن احمد غراي HS0323 77 NB66

م حس محمد الفاعوري رن HS0393 78 NB66
م مصط محمد النداف رن HS0273 27 NB63

ل محمد الصمادي رهف اسماع HS0253 28 NB63
لص ان ال رهف خالد عل HS0857 74 SA1

رهف صفوت حس الحمود HS0769 75 SA1
رهف ع احمد القصاروه HS0427 79 NB66
رهف غسان حس وادي HS0111 29 NB63
روان سم محمد عوده HS0319 80 NB66

روان عمر مو القصاص HS0955 76 SA1
روزانا محمد ع رضا المالح HS0147 30 NB63
روال خلدون تر ابو سالم HS0367 81 NB66

مات عد النع رؤى سالم ج HS0309 82 NB66
س ل خم زد رضوان اسماع HS0333 83 NB66
اشنه ل غ د صادق اسماع ز HS0429 84 NB66
امل التم  د فالح محمد  ز HS0115 31 NB63
زد محمد ام محمود الزع  HS0201 32 NB63
د اض محام د مصط ف ز HS0749 77 SA1
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زن محمد نا عمري HS0067 13 M4
ساجدة سالم عامر صبح HS0991 78 SA1

ساجده محمد عوض الطعا  HS0961 79 SA1
ان سارة شاهر محمد عل HS1021 80 SA1
ده ساره راتب محمد الردا HS0399 85 NB66
ر سم العموش ساره شا HS0593 86 NB66

دهللا عمر الحاج عمر ساره ع HS0573 87 NB66
ساره عمر محمد مسعود HS0003 14 M4

شات صالح ابوصالح ساره  HS0577 88 NB66
سالم ناجح احمد خاطر HS0019 15 M4
من محمد درادكه سامر ا HS0851 81 SA1
سا احمد خالد الزرقات HS0215 33 NB63

ا قاسم ع الحمود س HS0157 34 NB63
د ا ده ال أ حسن ع س HS0865 82 SA1
ان  سجا محمد ع ود HS0123 35 NB63

دات س  احمد فواز عب HS0843 83 SA1
س رضوان محمد هالل HS0063 16 M4

م دالرح م احمد ع دالحل س ع HS0725 84 SA1
م ب عطا س مشهور ابراه HS0391 89 NB66

طاينه س مهند ع  HS0623 90 NB66
ل خالد حسن القضاه سد HS0041 17 M4

سام محمد عمر ى  HS0047 18 M4
د هللا ع  سعاد ع HS0373 91 NB66

دان سعد أحمد سميح سع HS0329 92 NB66
ه سعد عمار فايز سب HS0025 19 M4

دان سعد غازي  سعد س HS0505 93 NB66
احنه سالم عدنان سالم ال HS0153 36 NB63
ات د توفيق النص سالم ف HS0899 85 SA1
ه سالم ماهر محمد غراي HS0313 94 NB66

ل "محمد أم " حسن سلس HS0981 86 SA1
مان السعد ال عماد سل سلس HS0973 87 SA1
ف الشمري سلمان ماجد خل HS0529 95 NB66
سماح حسن يوسف سالمه HS0905 88 SA1

س د المحسن ابو قد سماح محمود ع HS0761 89 SA1
سماح ممدوح ع رزق HS0643 96 NB66

د هللا  العمري سمر  عمر  ع HS0835 90 SA1
ه ا ف محمد ع ه نا سم HS0785 91 SA1
سناء خالد حس الدسو  HS0255 37 NB63
مون سوار عوض مو  م HS0939 92 SA1

د مو صالح سوار ول HS0655 93 SA1
سوزان شوكت احمد مو HS0873 94 SA1
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لة سوزان عقل يوسف مقا HS0501 97 NB66
مال محمد الخاروف سوزان  HS0247 38 NB63

م مو الخضور سوسن ابراه HS0541 98 NB66
ب الفايز د ارميح محمد ابوجن س HS0131 39 NB63
د سام فهد قهيوي الحد ن  س HS0667 95 SA1
سن ف  معتصم  عقاب  المح س HS0381 99 NB66
دالمحسن الحليق ح ع ف  س HS0275 40 NB63

شتاوي در الدين ال شذى نزار محمد  HS0225 41 NB63
شذى هيثم ع العزه HS0801 96 SA1

طان حان نا الع ف ف HS0631 100 NB66
حات وق عامر محمد الف HS0471 101 NB66

م المحاسنة وق عدنان ابراه HS0933 97 SA1
ان درادكه وق محمد عل HS0569 102 NB66

اح دالفتاح محمد ص ن ع HS0187 42 NB63
مور شهد محمد قاسم ح HS0357 103 NB66

ل حسن النقرش ماء اسماع ش HS0521 104 NB66
دالت  صالح عادل صالح الع HS0231 43 NB63

اح الجبور صالح فايز ص HS0675 98 SA1
سوي ص زا ص الع HS0277 44 NB63
ات ل الشعي ه نادر خل صف HS0371 105 NB66

صالح الدين قاسم محمد سمور HS0847 99 SA1
صالح الدين يوسف خصاونة HS0035 20 M4

صالح رزق صالح أبوورده HS1003 100 SA1
ح  مر صالح  ب مخ صه HS0211 45 NB63
ضاري  محمد ع الشمري HS0767 101 SA1

ض  امجد محمد الشلتو  HS0975 102 SA1
ض  فاخر ج عكور HS0303 106 NB66
ه ض عدنان ع عط HS0137 46 NB63
ل عوده ابو اء اسماع ض HS0125 47 NB63
اء الدين من حسن ض HS0409 107 NB66

طارق ع سالم الضمور HS0081 21 M4
كور طارق عماد هواش ال HS0265 48 NB63
طارق قاسم ع الجدى HS0545 108 NB66

ل  ل النا طارق منصور خل HS0261 49 NB63
ل  محمد يوسف ه جم عال HS0637 109 NB66
عامر جمال سميح النجاص HS0633 110 NB66

م السالمات دال عامر محمد ع HS0161 50 NB63
اشنه د الح د احمد عا عا HS0291 51 NB63

ه اده محمود صالح ابو ع HS0511 111 NB66
ات د الرحمن السم د الرحمن احمد ع ع HS0005 22 M4

ري ل الج م ن د ابراه د المج ع HS0407 112 NB66
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اب داالله نظ عادل الش ع HS0033 23 M4
اوي م احمد مل دالرحمن  سل ع HS0219 52 NB63

دالرحمن عادل ج حداد ع HS0619 113 NB66
دالرحمن عمر هاشم ابورمان ع HS1011 103 SA1
دالرحمن فه حسن قاسم ع HS0361 114 NB66

دالرحمن مهند احمد الوردات ع HS0453 115 NB66
دالرؤوف العبو  دالرؤوف  محمد ع ع HS0021 24 M4

فه محمود ب حمد دالسالم خل ع HS0437 116 NB66
دالفتاح ابوالسعود دالفتاح ماهر ع ع HS0995 104 SA1

د م هاشم رفه المساع دال ع HS0689 105 SA1
االت  ش  ال دهللا  امجد   ع HS0805 106 SA1

ابنه د ع دهللا  جمال محمد سع ع HS0877 107 SA1
دهللا  محمد توفيق  جرادات ع HS0739 108 SA1
دهللا مهند طلعت الخالدي ع HS0077 25 M4

م حطاب د الرح دهللا واصل ع ع HS0045 26 M4
ا الصمادي عدنان حازم زك HS0395 117 NB66

مان مصط الهواري عرار سل HS0411 118 NB66
عروب طه محمد التم  HS0235 53 NB63

د الخصاونه ل رش ن خل ع HS0167 54 NB63
دالرحمن  عزام احمد محمد ع HS0101 27 M4
طاينة عصام معتصم محمود ال HS0677 109 SA1

دي م الجن د الحك م ع د الحل عال ع HS0175 55 NB63
م قاسم عال فه سل HS0813 110 SA1

ه عالء  محمد طه ابو عجم HS0103 28 M4
ا محمد عساف عالء  HS0401 119 NB66

د الهادي قابوق ع  سم  ع HS0765 111 SA1
ع حازم محمد الغزاوي HS0599 120 NB66
له  ع منت  ع خ HS0543 121 NB66

كه س احمد الشوا اء ت عل HS0297 56 NB63
اء ع محمد عرمان عل HS0043 29 M4

عماد الدين مازن محمد  دودين HS0105 57 NB63
ة م محمد ابو عجم عمار ابراه HS0823 112 SA1

عمار عامر يوسف العمري HS0913 113 SA1
م محمود ابو صليح عمر ابراه HS0057 30 M4

عمر حسن محمد الجراح HS0669 114 SA1
دهللا العودات عمر عرفات ع HS0507 122 NB66
ز المعا  دالع عمر محمد ع HS1001 115 SA1

دات در عب عمر محمد ق HS0031 31 M4
عمر يوسف محمد السوالمه HS0967 116 SA1

عمران خالد عمران HS0879 117 SA1
داللله  الطعا  عمران محمد ع HS0537 123 NB66
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عمرو محمد خ حسن العمرى HS0917 118 SA1
عمرو محمد عقل الصوافطة HS0295 58 NB63

عنود رائد ع أبوسمره HS0777 119 SA1
د الحداد عنود فواز زا HS0487 124 NB66

دالقادر محمد قاسم عهد ع HS0963 120 SA1
االت  د  ال م  سع عون ابراه HS0283 59 NB63
دهللا  خوالده عون محمد ع HS0009 32 M4
ة أحمد عوض العجارمة غال HS0197 60 NB63
ة غ أحمد صالح كساس HS0029 33 M4

مه داالله خالد الهزا د ع غ HS0415 125 NB66
داء صفوان محمود حمادنه غ HS0053 34 M4
فاطمة احمد صالح الصمادي HS0127 61 NB63
فاطمه جمال جاسم الق  HS0705 121 SA1

ح خ احمد حمدان ف HS0205 62 NB63
ب ح سعد محمد الخط ف HS0999 122 SA1
ب ابورمان ح ظاهر  نج ف HS0831 123 SA1
م ابو سعن ح مازن ابراه ف HS0869 124 SA1
د عثامنه صل عمر سع ف HS0729 125 SA1
ح قانته مو محمد الشل HS0093 35 M4
ارى ق محمد مو الح HS0609 126 NB66
طاينه س فؤاد محمد ال ق HS0465 127 NB66

ح محمود الصمادى س  ق HS0979 126 SA1
دوان كرم جواد عثمان  HS0587 128 NB66
م زغلول م مازن ك ك HS0059 36 M4

م س محمود ابراه النا ت HS0659 127 SA1
النا حسن محمد غزو HS0515 129 NB66

م النمرى النا ماجد ابراه HS0513 130 NB66
س كساب الع ل خم HS0203 63 NB63

م سالمه دالرح ل ماجد ع HS0909 128 SA1
ده ف هللا الردا ل محمد ض HS0489 131 NB66

سب ان المح ب عل ل محمد لب HS0195 64 NB63
ث جهاد محمد ب  ل HS0895 129 SA1

شتاوي  ف ال مال نا ث  ل HS0849 130 SA1
ل  عماد  احمد كراسنه HS0457 132 NB66

احله دالقادر م ل أمجد ع HS0233 65 NB63
دهللا ل حس فندي ع HS0307 133 NB66
دهللا الطعا  ل ها ع HS0553 134 NB66

ل  محمود  عمايري  لينا  ن HS0049 37 M4
حه ط لينا احمد محمود  HS0733 131 SA1

اد عادل النمرى لينا ز HS0925 132 SA1
ن لينا سعد مفلح عالو HS0339 135 NB66
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مان دهللا احمد ال مارا ع HS0901 133 SA1
ادين مازن سامر طلعت ال HS0177 66 NB63
مالك عدنان احمد الشماع HS0509 136 NB66

ارك محمد الخوالده مجد  م HS0079 38 M4
مجد زه محمد  سالمه HS0903 134 SA1
ه مجد ع محمد حنف HS0183 67 NB63

دات مجد هيثم محمد عب HS0299 68 NB63
دي مج ع سعد اله HS1009 135 SA1

اري مان الح م سل محمد ابراه HS0491 137 NB66
محمد احمد حس جادهللا HS0793 136 SA1

وف  مان ال محمد احمد سل HS0881 137 SA1
الت محمد احمد محمود ه HS0107 69 NB63

م مطالقه ل ابراه محمد اسماع HS0731 138 SA1
ه محمد أحمد صالح الغراي HS0121 70 NB63

ات ا س محسن الذ محمد ت HS0097 39 M4
دات س مصط حم محمد ت HS0839 139 SA1

محمد جمال صالح ابونا HS0945 140 SA1
محمد جمال نا الحمورى HS0181 71 NB63

سه محمد جهاد ع الخما HS0519 138 NB66
سات محمد جهاد مصط الخ HS0287 72 NB63

م محمد حسن محمود غن HS0209 73 NB63
ف محمد حس محمد العف HS0119 74 NB63

محمد حس محمد ام القضاه HS0327 139 NB66
محمد رائد جمال أبو السبع HS0943 141 SA1

اد محمد نوفل محمد ز HS0243 75 NB63
محمد سا  محمد الزع  HS0853 142 SA1

د دحبور دالحم محمد سم ع HS0773 143 SA1
محمد سم محمد ب عامر HS0693 144 SA1

د الموم  محمد شاهر ع HS0249 76 NB63
ه ار  احمد  الفق محمد  HS0715 145 SA1
محمد عامر احمد حوافظه HS0585 140 NB66

ب د يوسف الخط د المج محمد ع HS0711 146 SA1
دالرزاق محمد العموش محمد ع HS0929 147 SA1

دهللا ز العق  محمد ع HS0911 148 SA1
ات ا دهللا ع الذ محمد ع HS0597 141 NB66

مان د محمد ال دالمج محمد ع HS0535 142 NB66
محمد عماد را النجار HS0473 143 NB66

محمد فائق فه فائق هاها HS0871 149 SA1
محمد فواز محمد  فارس HS0155 77 NB63
اس محمد قاسم محمد م HS0807 150 SA1
محمد لط را هواري HS0673 151 SA1
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حات محمد ماجد احمد الف HS0657 152 SA1
سه محمد مجدي يوسف الخما HS0037 40 M4

ات محمد مدهللا فالح ال HS0833 153 SA1
ايرة ف ال محمد مشعل نا HS0757 154 SA1

ه ف ج أبوق محمد نا HS0735 155 SA1
ه حمزه الشلول محمد ن HS0821 156 SA1
محمد نضال محمد خنفر HS0109 78 NB63
م  عقله نص  محمد نع HS0743 157 SA1

شه محمد نواف ع الخرا HS0663 158 SA1
محمد ها محمد  نوفل HS0717 159 SA1

راسنة محمد يوسف محمد ال HS0449 144 NB66
ه محمود احمد محمود الت HS0627 145 NB66
ل احمد الفيو  محمود خل HS0845 160 SA1

دات محمود زه محمود  عب HS0789 161 SA1
س محمود محمد محمود يو HS0495 146 NB66

ي محمود محمد مصط الضم HS0719 162 SA1
م عبنده محمود محمد وص ابراه HS0141 79 NB63

د الغ  م ع محمود مراد ابراه HS0707 163 SA1
دور  مرام رجا مدهللا ال HS0083 41 M4

ى شهاب مرام محمد ن HS0907 164 SA1
ل محمد الزغاري ح جم م HS0703 165 SA1
دالجواد ح عماد ع ع م HS0859 166 SA1

د د الفتاح عب ح محمد ع م HS0065 42 M4
مان المراحله ح محمود سل م HS0461 147 NB66

م ع صالح الجّمال  م HS0841 167 SA1
د الرحمن حسونه م محمود ع م HS0475 148 NB66
ي م الدين مسادي مصط ص HS0075 43 M4

مصط غازي عزات ابو رحمه HS0113 80 NB63
د مصعب ها نمر ع HS0825 168 SA1

معاذ خلف منور الفقهاء HS0397 149 NB66
مع رس تر الزع  HS0343 150 NB66

دالسالم  ع ابو ع  مع ع HS0681 169 SA1
م نادي مع يوسف ابراه HS0013 44 M4

ح اض محمد  ابو مل معتصم ر HS0069 45 M4
معن الخشاشنة حس خشاشنه HS0317 151 NB66
عة ا د الرحمن ال مالك حس ع HS0139 81 NB63

منار محمود عقله  العموش HS0935 170 SA1
منت خالد محمد العناسوة HS0241 82 NB63

م حماد منذر اسامه ابراه HS0451 152 NB66
اش دهللا ابو ع م محمود ع HS0555 153 NB66

نات دالرؤوف عوض حس مهدي ع HS0039 46 M4
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سام امحمود العدوان مهند  HS0583 154 NB66
ز اسعد الداود دالع مهند ع HS0661 171 SA1

دارنه مهند مروان حسن  HS0165 83 NB63
ابنه مو احمد طالل ع HS0861 172 SA1
مه مؤمن امجد رجا قسا HS0551 155 NB66
مؤمن محمد ع نوافلة HS0199 84 NB63

عه س حسن فرحان را مؤ HS0679 173 SA1
دالرؤوف رجوب دهللا ع د ع م HS0607 156 NB66

ابنة HS0185 محمد حس ع 85 NB63
دهللا محمد القرعان ار ع م HS0815 174 SA1
ار محمد مو االطرش م HS0603 157 NB66

سم  محمد"عا " حمدان الصانع  م HS0051 47 M4
دي  د  الحد د الحم نادين محمد  ع HS0007 48 M4

نادين وائل محمد بنات HS0751 175 SA1
د هللا كنعان اسل ع ه  ناد HS0791 176 SA1

قاع  شارة قسطندي ال نا  HS0129 86 NB63
نا ج ام الصالح HS0293 87 NB63

نتاشا احمد مو بوران HS0759 177 SA1
ندى أحمد فه العالم HS0239 88 NB63

س مو الزغول نرم حا HS0983 178 SA1
ه  ل  أبو اشك دالجل نزار  وص  ع HS0747 179 SA1

فات نزار سالم محمد الخل HS0445 158 NB66
اهنه ب نا الن نزار نج HS0477 159 NB66
م العزام نوار محمد ابراه HS0463 160 NB66

نور خالد احمد ع  HS0531 161 NB66
ف ابو طاحون د اللط اسط ع د ال نور ع HS0433 162 NB66

نور عدنان محمد مساعدة HS0267 89 NB63
ف احمد ع الزع  ن HS0353 163 NB66
ون ها محمد عقله ال HS0169 90 NB63
ود ه خالد عقله ال ه HS0567 164 NB66

م براسنه مان ابراه ه سل ه HS0099 49 M4
م محمود عكور دالحك ه ع ه HS0467 165 NB66

عه ه فت محمد را ه HS0237 91 NB63
ه وسام ر الحسي  ه HS0799 180 SA1

ر الرقاد هدى شا HS0221 92 NB63
د العثمان ل لط سع هد HS0781 181 SA1
ادقه د القادر  هال زائد ع HS0953 182 SA1

هال طه احمد الغزو HS0015 50 M4
عه ا همام فواز احمد ال HS0331 166 NB66

د الرحمن العالونه هناء محمد ع HS0325 167 NB66
ا  سم مصط أبوسمره ه HS0213 93 NB63
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ه ا طالل محمود غراي ه HS0591 168 NB66
ام محمود احمد الغزو ه HS0481 169 NB66
هيثم عماد محمد الزع  HS0993 183 SA1
ود وائل  محمد رفيق ال HS0149 94 NB63

وسن احمد زه فالح الزع  HS0965 184 SA1
م  حس  فالح  المخزو  وس HS0695 185 SA1

ا مصط ع ال  HS0133 95 NB63
ج حس النعوا  اسم ف HS0611 170 NB66

م الزغول اسم يوسف ابراه HS0135 96 NB63
ح الحاللمه ح محمود  HS0957 186 SA1

د عماد النمر د  عم ي HS0387 171 NB66
د فايق عطاهللا العمرو ي HS1015 187 SA1

عقوب ال  عقوب  غسان  HS0441 172 NB66
زات ق احمد محمد ال HS0207 97 NB63

د العجلو  اسط محمد سع د ال مان ع HS0771 188 SA1
ك مان عو محمود الدو HS0783 189 SA1

يوسف  فادي  عاطف الهلسا HS0289 98 NB63
يوسف  محمد يوسف ابورحمه HS0787 190 SA1
ب يوسف حس يوسف الخط HS0087 51 M4
يوسف سميح يوسف الصمادي HS0027 52 M4

يوسف محمد يوسف نزال HS0665 191 SA1


