
متسلسل
اإلسمرقم الھویة

نھاد احمد عبد السالم یوسف1413332156
تحسین اسماعیل محمد الحفناوي2410048276
محمد جمال خالد ابو الفحم3926681024
نسرین مصلح محمود صبحن4565545
تیا  محمد  فاروق طیور5656567
رابعھ محمد یوسف شراب6801823873
محمود نعیم حسني الجملة7915549612
نھى ابراھیم حلمي الجملھ8903631943
وسام رائد محمد الكرد9407079482
10t370596سناء منیر محمد ابوزید
عالء الدین صبحي خلیل زعرب11802919274
وسام سلیمان جمعھ البیوك12402054217
محمود فایق شحادة السرحي13702313818
14A26063193آدم محمود فایق السرجي
15A22534526خالد محمود فایق السرجي
اسالم مروان أحمد زعرب16804648186
آیھ نعیم ابراھیم السرحي17804039089
زینب محمود حسین السرحي18700867211
محمد رائد محمود أھل19452061641
ماجده محمد صالح أھل20927393710
21Q138658أنس مالك محمد الغرابلي
ایھ عصام أحمد الغرابلي22400193132
أحمد رمضان دیب النخالھ23410094080
ناریمان فارس ابراھیم العایدي24412301921
سناء احمیدان محمد النحال25986189025
امجد حامد سالمھ النحال26804039022
عمر عبد الحمید مصطفى المالطي27703033639
رجب محمد عایش ابو جزر28410988380
محمود عبد الھادي عبد الرؤوف منصور29405954397
مریم محمد محمد بوكر30703032698
أحمد وصفي دیب الوصیفي31804499861
فیروز محمود سعید السحار32902350735
حسین نایف محمود ابو شمالھ33401084561
رضا حسن محمد ابو شعر34701602948
محمد عطا أحمد شاھین35407714120

كشف الطوارئ رقم (1)

صفحة ١ من ١٣



كمال روحي أحمد البریم36403783152
محمد وسیم محمد نجیب الشرافي37452039860
عبد الرحمن حاتم محمد عابد38405256314
نور الدین عادل اسماعیل الصوالحھ39400051223
احمد عادل اسماعیل الصوالحھ40405142761
ریم سائد صبحي حماد41400166096
اعتدال احمد عبد الھادي البحیصي42700269947
یوسف نبیل حلمي أبو شعبان43955785555
محمد ماجد فایز ابو جامع44403788292
رندة رشاد عثمان منصور45903092872
محمد صالح خلیل األسطل46410539076
رامز محمد یحیى أحمد عدوان47903066728
اریج حسن یوسف ابو دبوسھ48801759499
أحمد عیسى أحمد ابو دبوسھ49950160390
مصلح صالح مصلح حمدان50804475051
صالح مصلح صالح حمدان51975306150
مھا محمود محمد حمدان52963697735
یحیى ایوب عواد ابو سمره53905092631
فایزه محمد أحمد الفار54908951841
جھاد یاسر محمد الفار55407912195
عبیر عزت ھاشم قنیطھ56916127558
أحمد عبد الرحمن عبد العزیز ثابت57921440608
دیانا أحمد عبد الرحمن ثابت58401218003
اسراء اسعد محمد الحمایده59402139877
احمد عید كامل رشید60700170996
اولینا نیكوالي فاسیلي المغني61413313305
تمارا نضال كامل المغني62407977388
فراس نضال كامل المغني63403745466
محمد یوسف محمد العاوور64900598889
محمد أمجد خضر الكردي65401788617
نادر حسین سلمان ابو جزر66949821979
بدر سامر محمد سعید الریفي67426356390
یوسف سامر محمد سعید الریفي68421481193
ھالة فوزي عیسى الریفي69901601815
سامي نعمان ابراھیم قویدر70939895140
منیره یوسف علي الغرباوي71955890785
أحمد غازي محمد الباشا72969862671
امال عبد المعطي ادیب ابو راضي73700498876
منى نمر عطیھ علیانلم لم یتم الرد74
اشرف شكري سالم ابو قلیق75401859731

صفحة ٢ من ١٣



النا مصطفى یوسف حمید76451990949
یوسف مصطفى یوسف حمید77451990931
نداء محمد سالم الزاملي78803123298
حسن عبد القادر محمد جودة79935208595
مالك صالح صبحي فروانة80452250798
صبحي صالح صبحي فروانة81413125857
سامح صالح صبحي فروانة82452250806
النا صالح صبحي فروانة83413125865
ھالة عبد الرحمن صالح فروانة84973441140
عبد الفتاح حسن عبد الفتاح عبد الھادي85412502320
وسام خلیل احمد ابوصالح86906743430
محمد بشیر اسحق البردویل87701054793
اسامھ بشیر اسحق البردویل88701054173
بالل بشیر اسحق البردویل89701049389
نعمھ اسماعیل عبد العزیز ابو نار90701052250
محمود أحمد عمر طوطح91411905177
امینھ حسن سالمھ طوطح92917530842
ھشام ابراھیم محمد شاھین9341266
أكرم عیسى محمد موسى94906011788
سلسبیل بشیر اسحق البردویل95701054710
مجد عاصم رمضان طنبوره96440431963
عاصم رمضان مصطفى طنبوره97401864798
ابتسام محمد مصطفى طنبوره98407045939
عبد العزیز بكر كامل ماضي99401929476

سجى اسماعیل أحمد ابو نجا100400839072
عرفات سھیل عرفات الحارون101408152684
عمر ایاد عبد هللا الشیخ خلیل102422677781
امیر ایاد عبد هللا الشیخ خلیل103452231327
ایاد عبد هللا سلمان الشیخ خلیل104410536643
عبد هللا ایاد عبد هللا الشیخ خلیل105424630507
زینھ ایاد عبد هللا الشیخ خلیل106409305976
دالیھ معین مصطفى الشیخ خلیل107803049402
الھام فائق احمد حنوش108700225964
اسامھ اسماعیل محمد حنوش109413328824
محمد اسامھ اسماعیل حنوش110452043185
جودي اسامھ اسماعیل حنوش111429968050
اسیل اسامھ اسماعیل حنوش112429025265
دارین اسامھ اسماعیل حنوش113433558723
ناھض عبد البدیع حلمي العلمي114927485474
روال مصطفى عبد الھادي العفیفى115927267252

صفحة ٣ من ١٣



محمد ماھر مصلح االشرم116802218040
میادة حماده رویعي االغا117955598032
سالم عرفات سلمان حجاج118700477714
أحمد مصطفى محمد الللي119410043798
سالم نایف سالم عبدالعال120700305212
محمد عبد العزیز عبد المجید ابو شباب121406952267
منصور محمد حمدان ابو غراره122909370306
سعدیھ عطوه سالم ابو جزر123411066764
االمین ولید مرزق ماضي124405173097
صباح محمد أحمد شبیر125918914177
جھاد أحمد عید عروق126411763477
عزیزه محمود سالم عبده12765655
امال أحمد عبدهللا نصر128932604432
دینا محمد محمود الجزار129803196252
ابراھیم سالم خمیس ابوزیاده130700422009
عالء ابراھیم سالم ابوزیادة131800824633
عمر احسان محمد البكري132945942761
ایمان عزمي مطاوع الوحیدي133700188964
عوني محمد غازي فھمي الوحیدي134939883153
محمد حسن حافظ حمدي نفس135400910550
وسیم محمد موسى ابو جراد136422740654
محمد یاسر محمد النجار137439011834
مایا یاسر محمد النجار138433064573
دینا جمال محمد النجار139700481963
نورا حسن عبد المجید ابو سیف140700117377
یاسر عبد الحمید حماد شراب141701062846
یوسف حسام ناجي القھوجي142452095961
محمد حسام ناجي القھوجي143452095979
فداء سمیر محمود القھوجي144802612614
حسام الدین علي عبد الخالق دحالن145410044986
سیال بالل محمد غزاوي146414569087
رھام ھشام مصطفى ابو شبایك147801969346
بالل یوسف محمود البھتیمي148700357791
یوسف محمود محمد البھتیمي149700357767
ھانم محمود احمد الصفتي150545655
زین ابراھیم شوقي زعرب151452009673
رشا عبدالحي احمد زعرب152403714157
ماریا نوفل موسى الھدلي153452266505
موسى نوفل موسى الھدلي154438581241
وفاء عادل خضیر الھدلي155400089728

صفحة ٤ من ١٣



یسرى سلیمان سالم العدیسي156904298593
سلیمان سلمان عامر العدیسي157961476140
محمد طارق خالد الزقزوق158410916043
محمود طارق خالد الزقزوق159410949440
وفاء مصطفى أحمد الزقزوق160958985673
محمد یسري خلیل حماد161452098080
رائدة موسى محمد حماد162900940586
خلیل یسري خلیل حماد163412409328
باسل یسري خلیل حماد164412281297
لمیاء صالح صبحي شراب16526726721
فلایر عبد اللطیف جبر الجرجاوي166908430655
سلیم احمد عادل عبد الحمید1679554954
امل احمد عادل عبد الحمید168452146327
عبیر داود شكري عبد الحمید البكري169901685883
دارین عدنان مصطفى الجبور1701656516
حنین عدنان مصطفى الجبور171412370660
یامن محمد امین الشامي172414569319
میساء جمال روبین الجیش173926651290
امین محمد امین الشامي174452257520
شام محمد أمین الشامي175438970808
نبیلة عطیھ صادق بدار176303003
لینا محمد داود ابو لبن177803028299
یوسف ابراھیم جھاد ابو لبن178414654913
نائل مفید سالم غزال17933323
لیلى سامي محمد غزال180401799275
تالیھ احمد مفید غزال181452046683
ھند عادل محمد غزال182900656547
غدیر یاسر عوض فیاض183400639571
فاطمة حمدان عودة ابو العراج184496446
محمد عمرو صبري ابوجبر185452078074
ایھ غانم محمد ابو جبر186700373004
فرح عمرو صبري ابوجبر187436095467
لیان عمرو صبري ابوجبر188432188506
یزن عمرو صبري ابوجبر189438413445
ساره مناع حسن بظاظو190410192678
االء محمود اسماعیل بظاظو191404285090
ھدیل محمود اسماعیل بظاظو192409477486
محمود اسماعیل رجب بظاظو193410215917
مرام محمود اسماعیل بظاظو194424198588
أحمد محمود اسماعیل بظاظو195410192702

صفحة ٥ من ١٣



فطیمة حازم حمدي االدغم196615511
صابرین عوده ایوب االدغم197801342874
فریده حازم حمدي االدغم198452282460
اروه وحید حماد ثابت199803620525
زینات خضر رشاد مراد200941651051
والء أحمد مصلح ابو مطیر201400847893
زینة ایاد محمد ابو مطیر202436022156
فاطمة ایاد محمد ابو مطیر203433528445
نھلھ ولید محمد زاھر204400809216
عبیر احمد عبد الحمید حسین ابو عودة2055166544
كریم عالء محمد الزھري أحمد206434537429
ھنا عالء محمد الزھري أحمد207435855689
حیاة عبد الفتاح عبدهللا عقل208901295832
محمد عالء محمد الزھري أحمد209441219235
مؤمن ولید محمد عبد العزیز210413324443
یارا صالح صبحي فروانة211413125873
نھیل سلیمان محمد ابو راس212902257112
نغم ناھض عبد العال ابو راس213400251831
حنان ناھض عبد العال ابو راس214403634967
جنى محمود محمد شراب215438458655
عدلي محمود محمد شراب216432435642
ایمن محمود محمد شراب217409125549
محمد محمود محمد شراب218422754572
ھیثم محمود محمد شراب219420483976
زینب احمد محمد شراب220413319880
ساره شعبان عبد الحافظ عبد القادر221164507
سعاد حسین محمد جبر222131075
محمد عبدهللا یوسف نبھان223404596967
محمد یاسر عوض فیاض224408713964
ایمان سامي محمد زعرب225802021626
محمد نایف توفیق زعرب226433619244
ساره نایف توفیق زعرب227426267381
حبیبھ نایف توفیق زعرب228429551153
سلمى نایف توفیق زعرب229440683191
اسامة احمد ابراھیم حمد230934333329
عماد ابراھیم عبد محمد رصرص231410461065
لمیاء احمد عبد المنعم رصرص232411572399
احمد عماد ابراھیم رصرص233409071792
كرم عماد ابراھیم رصرص234414624932
تیم عماد ابراھیم رصرص235435041140

صفحة ٦ من ١٣



مراد حسن داوود عسلیھ236931695258
زیاد اسماعیل ابراھیم حمد237410050835
طارق زیاد اسماعیل حمد238407357292
فارس غسان حافظ السقا239803879030
رنا عبدهللا محمد عوده240405237165
تغرید أحمد محمد النجار241804093326
ھشام سمیر اسماعیلجواز سویدي242
حسن محمد موسى الدعالسھ243800573370
244p149544رحمة محمد احمد دیاب
مرال كمال حسین یاسین245411062896
امیر عبد الرحمن احمد الرملي246408124253
احمد عبد الرحمن احمد الرملي247411940349
محمد سالم محمد الشاعر248703032441
ابمن انور احمد عرفات249700487713
ادریا تشارلس ھاري عرفات250700487721
یوسف ھاشم محمد عسلیھ251901627778
ناریمان شحاتھ بیومي سالم2521212232
محمود وائل توفیق عفانة253405832205
محمود سلیم عبد العال ھاشم254411928864
محمد أحمد محمود طبش255410947642
فاطمھ حسان عید حسان256701066045
حنان محمد الزمزمي حسن257703027433
بشار نزار مصطفى العبیط258402942411
محمد عبد ربھ حسین ابو عون259903082378
مرام عبد ربھ حسین أبو عون260400781910
زھور حلمي عبد الرحیم النجار261929231066
حماده محمود عبد الكریم النجار262967306549
أحمد رضوان محمود خطاب263903490829
حاتم ابراھیم حاتم المنسي264436986921
محمد مصلح صالح حمدان265900214180
سامر منذر سالمھ النجار266800629677
جودت رأفت جودت ابو شرخ267801933979
عماد عادل أحمد اصبیح268933183451
محمد عماد عادل اصبیح269402989271
عبد الخالق دیب عبد الحمید حمید270410039846
عبد الباسط دیب عبد الحمید حمید271410592679
بسمھ ابراھیم عبد الرحمن شاھین272413040353
تیسیر سلیمان حسین ابو عاصي273967615733
سلمان تیسیر سلیمان ابو عاصي274400230975
انتصار حسن حسین ابو عاصي275947622676

صفحة ٧ من ١٣



سلوى حسین أحمد العایدي276923255921
ملك عبد القادر ابراھیم العایدي277409933801
محمد محمود عبد الكریم الغفري278426352399
محمود عبد الكریم موسى الغفري279926692955
غاده عبدهللا حسن ابو جیاب280900145582
محمد عبد محمود ابو جیاب281962690392
فاطمة بشیر ابراھیم صقر282803698950
رافت صبري نمر مطر283800771701
صبري نمر مطر عبدالجواد مطر284951385830
امیر علي محمد خطاب285945041242
امال سلمان حسن خطاب286921825873
ایمان فتحي اسماعیل القوقا287900801788
بسام عبدالمجید ابراھیم القوقا288954846556
ماجد سالم حسن جابر289955845631
نجاح محمد حسن جابر290955845763
عایدة ابراھیم محمد الیازجي291905526026
منذر عدنان سعید الیازجي292983281577
ناصر منصور خیري نصر293406053538
نشأت حسین محمد سویلم294994023711
وسام فایز محمد زعرب295900872664
طالب بكر فوزي الریس296931517692
سعدیھ حماد جمعھ ابو العراج297900254053
298a11867527عبدهللا فریج عواد ابو العراج
موفق مصباح توفیق سلھب299905661021
ھشام حسن خلیل ابو حرب300900820515
ناریمان محمد بدر شعت301905250205
تسنیم زكریا محمد طالب حجازي302424103364
محمد زكریا محمد طالب حجازي303408071330
نھلھ زكریا محمد طالب حجازي304420404584
منى زیاد محمد سعید حجازي305800095895
رغد زكریا محمد طالب حجازي306414601690
اسماء زكریا محمد طالب حجازي307414601641
عبد هللا زكریا محمد طالب حجازي308452285018
سعاد عبد اللطیف حسن فرحات30945455
سوسن حلمي رضوان بربخ310960245702
محمد راضي یوسف بربخ311937092088
ھاني خلیل مصباح الضعیفي312801903360
اسراء خالد محمد ابو سعید313803014943
عبد القادر خالد محمد ابو سعید314801147125
ھیام محمد علي سلیمان وادي315912284239

صفحة ٨ من ١٣



الھام محمد علي سلیمان الجندي316925727356
رانیھ زكي محمد نافع317900940693
محمود یحیى خمیس البنا318407096262
مھند منتصر ممدوح بصل319407688290
اسماء خضر حسن صبابھ320802488791
محمود خضر حسن عواجھ321801893165
امنھ محمود محمد عواجھ322924878440
منیر رزق صالح السوافیري323906845748
براءة منیر رزق السوافیري324408041739
أحمد نبیل رزق السوافیري325903483451
حنان محمود عبد الھادي حمید326902501840
عبد الرحیم عبد المجید عبد الرحیم حمید327912991643
ابراھیم حاتم محمود المنسي328804418176
حاتم محمود حامد المنسي329961200326
عبد المنعم محمد حسین ابوھربید330800030678
منى عبد الحمید محمود ابوھربید331802152561
عبد هللا محمد عبدهللا اسماعیل332422658591
احمد محمد عبدهللا اسماعیل333409097870
عبداللطیب محمد عبداللطیف334440613172
محمد عبد اللطیف سرحان عبد اللطیف335802265256
اسیل سفیان سعید عبد اللطیف336403762446
عبد الرزاق علي عبد الرزاق الشحام337410691950
محمد عبد القادر أحمد عیسى338955617725
ھشام سمیر اسماعیل اسماعیل339407722230
نائلھ حسن مصطفى ابو عون340900216177
قمر خالد عبد السالم العمر341703032052
یاسر جمیل خضر عبدالفتاح342410216121
اسماء سلیمان سلمان بریك343408401057
یاسر علي ابراھیم النباھین344800200248
345t1037904خدیجة محمد احمد حمد
سمیھ حماد ابراھیم العروقي346410184154
ھشام سلیمان سلمان بریك347432190700
زینب سلیمان سلمان بریك348403677628
رنا نبیل منصور ابومعمر349803418474
براء راسم محمد الشریف350427136197
أحمد جمیل حسن الفرا351801758426
نسمھ مجدي حمدان الشافعي352803882026
یاسین اسامة عبد هللا الشافعي353414652248
مروان اسامة عبد هللا الشافعي354414652255
حنین اسامة عبد هللا الشافعي355414652263

صفحة ٩ من ١٣



خیره غالم بلعباس الزریعي356411058308
ریماس ناھض حجاج الزریعي357431266758
ابراھیم عبد سالم الشاعر358905282968
منى محمد ناصر منصور أبو راشد35953435
معین احمد عبد اللطیف نعمھ هللا360925350647
ھنادي محمود عبد الوھاب مھنا361800349243
أحمد مجدي رمضان نعیم362410680011
أحمد عماد عبد هللا ابو دقھ363404154072
خالد أحمد محمد التلولي364410690820
حسام عبد السمیع اسحق البردویل365401260336
محمد بالل یونس مصباح رزق366408383388
عدي اكرم یعقوب الزیناتي367405155409
ابراھیم فرید محمد مقداد368411937014
عز الدین محمود سلمان ابو العراج369800547010
حنین تیسیر یوسف الددح370411163728
مصعب شعیب عبد الرحمن مقاط371406106203
آیة رائد محمد نجم372406012690
محمد رائد محمد نجم373404150203
مرام سمیر حسن ابو مصطفى374405972977
یوسف عبد الحكیم محمد ربیع حموده375407699172
أحمد سعید أحمد نبھان376406987719
معتز با� بدر أحمد الصفدي377404584104
أحمد محمد عبد الفتاح السید378407071661
مرح خالد محمود الشاعر379406133520
المعتصم با� وائل انور الترك380410712707
عبد الرحمن صالح علي حامد381402522510
نور رسمي منصور جرغون382407075464
عالء رسمي منصور جرغون383403720014
صالحھ سلیم محمد القریناوي384700128242
حسن رائد حسن مقاط385405989922
ایمان رائد زھیر عدوان386407194059
محمد ھمام سالم علي العایدي387402498356
ابرار سالم علي العایدي388407116375
محمد اكرم صالح خلیفھ389407072842
نادین جمال داود ابو الروس390803423953
بھاء ناصر محمد بركات391400564746
روال اكرم أحمد شابط392404525552
أحمد عبد القادر حماد عیاد393407675032
أحمد كامل محمد اعمیر394407187038
رشا عبد الحكیم أحمد شھاب395405428699

صفحة ١٠ من ١٣



روال محمود عبدهللا طافش396406001917
رامز نبیل رشدي شعت397405171406
أسامھ محمد ابراھیم جنید398406144345
خالد خلیل محمد جنید399405985672
زینب امین عبد الغني الحمایده400412316689
محمد نبیل أحمد البیرم401406968735
أحمد سامي أحمد قشطھ402407192756
رجاء رفیق شحده زیاده403405430935
معتز رأفت عمر اسعیفان404407128545
فرید أحمد فرید الجیار405406133470
مرام عادل محمد التلباني406405980103
شاھر معروف محمد معروف407405902743
ھیا محمود خلیل مزھر408405851452
مھند محمد أحمد الزیتي409404670044
امال حاتم محمد حمود410405507948
ھال خالد عایش الدالي411406159665
جھاد سلطان ابراھیم ابو مخیمر412405798273
محمد اشرف محمد ابو دقھ413406058529
محمد زكي أحمد عویضھ414407004159
باسل ادھم منصور العمراني415406086306
اكرم عبد الرحمن عبد الرحیم حلس416405954678
محمد عبدهللا محمد ابو العطا417405966797
محمد مجدي سلمان ابو القمبز418407788207
مصعب مجدي سلمان ابو القمبز419405961442
فراس رائد حسن ابو عجوه420406168898
مریم محمد عطا اشبیر421413074451
جھاد عبد الناصر حسن ابو عجوه422405974726
صالح سعدي صالح غبن423406063032
حسام عالء عبد الكریم ابوماضي424407145614
منیھ ھاني ابراھیم ابو مندیل425402905962
عبد العزیز عبد الحي مصطفى االشقر426405981515
السید بالل خضر المرنخ427407358803
امجد عبد القادر عبد ربھ قرمان428405960972
ھدیل دیب محمد عبد العال429404618746
محمد محمود فوزي الجمل430403689912
روزان محمد ابراھیم بعلوشة431407714260
مصطفى أسامة جمعھ سعده432405885435
أحمد فخري عبدهللا ابو مصطفى433406953208
سلسبیل حسن عامر العایدي434407037670
محمد وائل حسین ابو صبحھ435407814565

صفحة ١١ من ١٣



مھند نضال حسین ابو صبحھ436406974931
عماد حیدر خلیل المغیر437407785641
محمد عماد رمضان ابو كویك438407167907
عبد الرحمن اشرف جبریل الغوطي439407804707
أحمد ریاض یونس ابو لبده440407836691
اسماعیل جمال عبد العزیز ابو عنزه441407063551
لمیس ایاد محمد الفرا442406054759
اسماء خالد خلیل سلمان443405849233
كمال عمرو كمال مطر444404536641
شرف الدین محمد نمر الشیخ علي445407193465
محمد مصطفى مسعد شلوف446407748367
احمد سالمھ سالم قرمان447405853268
نور حسن عطوه الشاعر448406059923
سعید حسن عطوه الشاعر449407800200
محمد ھشام محمد عبد العزیز450403685027
محمد عصام محمد عبد العزیز451404143539
لیدیا محمد فرحان ابوعید452406123513
امجد خلیل دیب النقلھ453406131367
محمد سمیر محمد شحادة454401952718
احمد عالء الدین عمر زقوت455405992850
أحمد وائل العبد الھمص456407055672
یاسمین سید خضر اسلیم457405817164
محمد مازن عمر دحالن458405229246
مھند عاطف محمد غیث459405146960
عبد الرحمن سامي محمد الشطلي460407144534
احمد ھشام حلمي حسن461407686070
محمد ھشام حلمي حسن462407686096
كمال سامي طاھر الفرا463407074152
فادي احسان أحمد ازریق464405135344
أنس مالك محمد أبو وردة465407792829
محمد شریف شعبان الحالق466407732510
احمد یوسف ابراھیم رضوان467404643116
رائد محمد سلیمان نویجع468407792084
طارق صالح حمدان الحاج احمد469407825199
محمد عبد السالم فرج  داود470406097253
تاال أحمد رزق ابومعمر471440020964
إبراھیم أحمد رزق ابومعمر472436793590
نجاح عبدهللا محمد بلبل473907730857
ربحي حمدان موسى بلبل474950860585
فرح رأفت محمد سعدهللا475405993528

صفحة ١٢ من ١٣



شیماء ابراھیم محمود عامر476406072629
فاتن خالد اسماعیل الدحدوح477405892332
محمد جھاد محمد بارود478404521718
عدي ماھر محمد شحادة479407708858
صفد جابر صبري الشنطي480407835107
أحمد مروان سالم ابو دراز481403725435
عبد المعطي عبد الرحیم حسن صافي482406993303
بھاء عوض محمد الجرجاوي483402468524
شیماء نعیم محمد شموط484405857632
عبد الھادي احمد مختار عبد الھادي ضھیر485406168203
أحمد ھاني شاكر سماره486407900711
محمود ماجد محمود العمراني487405446022
احمد زھدي سعید الترك488406018267
عبد الرحمن حاتم عبد العمري489404604670
نور مصطفى كامل الحاوي490407868934
طالل محمد طالل العثامنھ491405156910
علي انور علي ابو طواحینھ492404059578
میار عبد الناصر خلیل ابو كویك493405800467
محمد حسین حسن نصر494407867845
خالد عبد الناصر خلیل ابو كویك495404164378
زھره ابراھیم أحمد دبور496405836263
حال صابر مصباح عبد الھادي497406070581
صھیب عالء سلیم القاضي498407187079
محمد سمیر أحمد البیرم499401764956
صباح عبید النعاميجواز اردني500

صفحة ١٣ من ١٣


