
االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم5-16جواز مصري
عمر محمد ابراهٌم الداعور51803083732-16جواز مصري

ازهار اسماعٌل ثابت ابو دقه52903436798-16جواز مصري

فلسطٌن جمال خمٌس ابو شقفه53802659342-16جواز مصري

محمد نور الصباح مصطفى ابو شقفه54906529359-16جواز مصري

شرحبٌل صالح عبدهللا مصلح55803188655-16جواز مصري

أنورجمعان سالم الترابٌن 56903689974-16جواز مصري

 عبد الرحمن حلمً محمد صالح عاٌش    57402557284-16جواز مصري

عاطف ابراهٌم احمد رٌان58914260757-16جواز مصري

سعاد مصطفً احمد الشاعر5911668-16جواز مصري

اسماء عبد هللا موسً عٌس510545445544ً-16جواز مصري

طالل محمد عبد المولى الدغمه511914775150-16جواز مصري

معاذ ناصر ربٌع البطش512402045561-16جواز مصري

ابراهٌم احمد علً ابوشاربٌن513410300925-16جواز مصري

احمد ابراهٌم احمد ابوشاربٌن514987679206-16جواز مصري

رضا عبدهللا محمد التلمس515801244849-16جواز مصري

ناصر الدٌن عبدهللا محمد التلمس516911840932-16جواز مصري

أحمد سمٌر رجب راشد517927392951-16جواز مصري

روال طالل حمدي زهرة518900625914-16جواز مصري

مً أحمد سمٌر راشد519407779495-16جواز مصري

عبد الحمٌد عالءالدٌن عبد الحمٌد البلبٌس520401788518ً-16جواز مصري

سناء سالم سلٌمان الشال521410205629-16جواز مصري

ولٌد محمد عواد ابوظاهر522410044556-16جواز مصري

رمزي محمد عبد العال محرم523920229960-16جواز مصري

السٌده ابو زٌد الرفاعً محرم524700275167-16جواز مصري

شمس رمزي محمد محرم525424290039-16جواز مصري

اٌهاب رمزي محمد محرم526426271136-16جواز مصري

نصر محمد عبد القادر حمدان527917806572-16جواز مصري

احمد نصر محمد حمدان528405898842-16جواز مصري

حور احمد عبود السٌد529452054653-16جواز مصري

عبد الكرٌم عبد الخالق محمود صالح530960220259-16جواز مصري

مصطفى جمال حسن حماد531940725542-16جواز مصري

محمود سالم عبد الفتاح عٌسى532802862953-16جواز مصري

ماهر صبري عبد الفتاح رٌان533901612788-16جواز مصري

خضره احمد حسن نعمه هللا534700132491-16جواز مصري

انس شحده سلٌمان الشاعر535906756721-16جواز مصري

وهبً عبد أحمد الشاعر536961115987-16جواز مصري
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دٌما وهبً عبد الشاعر537409024247-16جواز مصري

شهد وهبً عبد الشاعر538409703485-16جواز مصري

زٌاد وهبً عبد الشاعر539424034759-16جواز مصري

رغد وهبً عبد الشاعر540424457984-16جواز مصري

عبد الرحمن وهبً عبد الشاعر541421893470-16جواز مصري

ابراهٌم وهبً عبد الشاعر542429622772-16جواز مصري

رهف وهبً عبد الشاعر543429622780-16جواز مصري

سارة وهبً عبد الشاعر544436005755-16جواز مصري

اٌمان عصام الدٌن كامل مكرم545410527683-16جواز مصري

منى أحمد محمود مكرم546440554665-16جواز مصري

محمود أحمد محمود مكرم547434751020-16جواز مصري

محمود عبد القادر عٌد صقر548410030654-16جواز مصري

باسمه محمود عبد القادر عنبر549700458912-16جواز مصري

عطاف حسٌن سعٌد زعرب550957869969-16جواز مصري

امنه عبد الحلٌم محمد النحال551939799656-16جواز مصري

فادي محمد موسى ماض552800374613ً-16جواز مصري

هبه ابراهٌم سعٌد ماض553701028995ً-16جواز مصري

فراس فادي محمد ماض554452098353ً-16جواز مصري

كندا فادي محمد ماض555452244072ً-16جواز مصري

طارق كمال محمد الحاج556413387622-16جواز مصري

ٌوسف طارق كمال الحاج557433520277-16جواز مصري

عاٌده ابراهٌم عطٌه اكتٌع558917851487-16جواز مصري

محمود هٌثم محمود اكتٌع559414675413-16جواز مصري

اٌمان عزات عبد العزٌز االغا560931672356-16جواز مصري

محمد عبد المجٌد احمد حامد56111763-16جواز مصري

نبوٌة عبد هللا علً الطاٌش56211486-16جواز مصري

محمد حسن محمد دامو563410046338-16جواز مصري

فاطمه رمضان احمد الهندي564700106685-16جواز مصري

انتصار عبد المجٌد أحمد انشاص565902000744ً-16جواز مصري

عادل عبدهللا محمد انشاص566945884955ً-16جواز مصري

خدٌجه محمود حامد المشهراوي567910965649-16جواز مصري

خالد علٌان خالد المشهراوي568908026214-16جواز مصري

طالل محمد أحمد حماد569410034607-16جواز مصري

محاسن محمد السٌد حماد570410150767-16جواز مصري

تسنٌم طالل محمد حماد571400716650-16جواز مصري

سهى طالل محمد حماد572401285283-16جواز مصري

سجى طالل محمد حماد573408559383-16جواز مصري

عالء سالم محمود شٌخه574960870459-16جواز مصري

نسرٌن عثمان محمد سعٌد شٌخه575412356719-16جواز مصري

حنٌن عالء سالم شٌخه576407706035-16جواز مصري

سالم عالء سالم شٌخه577409056926-16جواز مصري

محمود عالء سالم شٌخه578421272543-16جواز مصري



جودي عالء سالم شٌخه579425837416-16جواز مصري

رمزي سعد حامد خلٌفه580906723218-16جواز مصري

هٌا صالح أحمد خلٌفه581800689747-16جواز مصري

سما رمزي سعد خلٌفه582426285607-16جواز مصري

سلمى رمزي سعد خلٌفه583433213014-16جواز مصري

محمد سمٌر مصباح الحتو584801826389-16جواز مصري

نورهان موسً محمد الحتو585701040412-16جواز مصري

ٌوسف محمد سمٌر الحتو586431929991-16جواز مصري

جوري محمد سمٌر الحتو587437386444-16جواز مصري

سعده أحمد سلٌم ابو جزر588900635491-16جواز مصري

رجب محمد عاٌش ابو جزر589410988380-16جواز مصري

محمد رجب محمد ابو جزر590403043912-16جواز مصري

عماد سٌد محمد ضاهر591922696539-16جواز مصري

بالل سٌد محمد ضاهر592406991661-16جواز مصري

ابتسام ٌوسف أحمد ضاهر593922698386-16جواز مصري

فاطمه غانم توفٌق رٌاز594802113464-16جواز مصري

ٌزن محمد شٌراز محمد رٌاز595455454-16جواز مصري

محمد غانم توفٌق الجاجه596803508316-16جواز مصري

محمد فؤاد منصور الشاعر597401652490-16جواز مصري

وصفً محمود محمد البكري598907135750-16جواز مصري

نظمٌه أحمد عبد هللا زقوت599942351933-16جواز مصري

محمود وصفً محمود البكري5100905269726-16جواز مصري

شادي وصفً محمود البكري5101801288861-16جواز مصري

شذا وصفً محمود عطٌه5102410531735-16جواز مصري

شٌماء وصفً محمود ابو شنب5103402024889-16جواز مصري

صبحٌه سلٌمان عٌادي شعت5104953559515-16جواز مصري

بدرٌة احمد حسن التتر5105413330671-16جواز مصري

وسٌم فوزي كامل التتر5106400986956-16جواز مصري

فاطمة عبد الجلٌل ابراهٌم الحسنات5107701042129-16جواز مصري

احمد علً محمد الحسنات5108700062334-16جواز مصري

أحمد ناصر محمود عسلٌه5109402988901-16جواز مصري

توفٌق محمد ابراهٌم سماره5110911901940-16جواز مصري

ٌسرى حمدي خلٌل سماره5111971652656-16جواز مصري

تامر سلٌمان محمد ابو نقٌره5112412452369-16جواز مصري

اسالم سلٌمان محمد ابو نقٌره5113412452344-16جواز مصري

اسامه ناٌف سالم عبد العال5114410044077-16جواز مصري

عدنان سلٌمان سلمان ابو سته5115936916857-16جواز مصري

مروان سلٌمان سلمان ابو سته5116936916865-16جواز مصري

ناهد عدنان سلٌمان ابو سته5117803417971-16جواز مصري

ماهر محمد محمود قدٌح5118930353107-16جواز مصري

ٌزن ماهر محمد قدٌح5119401245808-16جواز مصري

فاطمه ٌوسف محمود مسلم5120901985523-16جواز مصري



بسام طالل احمد الشنباري5121412616864-16جواز مصري

بسمه بسام طالل الشنباري5122403266000-16جواز مصري

رنا عبد المنعم محمد الهربٌط5123700323538ً-16جواز مصري

احمد وائل حسٌن الهربٌط5124413070293ً-16جواز مصري

ادم وائل حسٌن الهربٌط5125413070285ً-16جواز مصري

ٌوسف وائل حسٌن الهربٌط5126439144767ً-16جواز مصري

هوٌدا ٌونس خلٌل الرٌس5127700303977-16جواز مصري

عمر مراد غالب الرٌس5128421234733-16جواز مصري

باسم مراد غالب الرٌس5129432491256-16جواز مصري

ٌاسمٌن مراد غالب الرٌس5130407872589-16جواز مصري

ربا مراد غالب الرٌس5131405907114-16جواز مصري

سمٌره عبد الرحمن حسٌن جودة5132904397643-16جواز مصري

عبد الرحمن محمد عبد الهادي جودة5133411095524-16جواز مصري

محمود سلٌم عبد العال هاشم5134411928864-16جواز مصري

نصره السٌد محمد أبو عٌده5135413375171-16جواز مصري

شٌماء نمر فضل ابو راشد5136411910698-16جواز مصري

هبه محمود حلمً شحٌبر5137413385485-16جواز مصري

نهى نبٌل صابر محمد51382154415-16جواز مصري

حال محمد محمود السعود5139413097122-16جواز مصري

محمود محمد محمود السعود5140452266208-16جواز مصري

أحمد محمد أحمد طوطح5141802375196-16جواز مصري

اعلٌان سمٌر علٌان قشطه5142803308600-16جواز مصري

ٌوسف مسلم محمود صبح5143413390055-16جواز مصري

تحرٌر حمزه محمد االسطل5144804481968-16جواز مصري

محمد عبد الحمٌد عبد الهادي االسطل5145701030579-16جواز مصري

سومه محمد عبد الحمٌد االسطل5146433983434-16جواز مصري

حمزه محمد عبد الحمٌد االسطل5147436151120-16جواز مصري

محمد نظمً حسٌن سلطان5148916278963-16جواز مصري

عبٌر عوض دٌاب سلطان5149901335042-16جواز مصري

صائب محمد نظمً سلطان5150400031498-16جواز مصري

أحمد محمد نظمً سلطان5151400845962-16جواز مصري

نظمً محمد نظمً سلطان5152406040899-16جواز مصري

عمر محمد نظمً سلطان5153408662104-16جواز مصري

ملك محمد نظمً سلطان5154424101988-16جواز مصري

سالً رٌاض عودة زعرب5155803522333-16جواز مصري

غنا وحٌد زٌاد زعرب5156429909930-16جواز مصري

زٌاد وحٌد زٌاد زعرب5157432107159-16جواز مصري

محمد وحٌد زٌاد زعرب5158435224902-16جواز مصري

مروه فهمً دٌاب ابو خضٌر5159801175084-16جواز مصري

بتونٌا عائد علً ابوخضٌر5160413117227-16جواز مصري

مٌرال عائد علً ابو خضٌر5161452052715-16جواز مصري

علً عائد علً ابو خضٌر5162452052723-16جواز مصري



محمد عائد علً ابو خضٌر5163452052731-16جواز مصري

محمد جودت محمد الٌازج5164920463528ً-16جواز مصري

عطٌه انور عطٌه جرادة5165400205266-16جواز مصري

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌة م5-16الباص االول
ضحا رٌاض شعبان51802906503-16الباص االول

أحمد مٌسره تٌسٌر52437252216-16الباص االول

عبٌده مٌسره تٌسٌر53434369666-16الباص االول

محمد مٌسره تٌسٌر54429884554-16الباص االول

ساره مٌسره تٌسٌر55429075005-16الباص االول

أحمد رٌاض شعبان الدهشان56804779999-16الباص االول

زٌاد أحمد أبو فرٌة 57900324112-16الباص االول

منصور صبحً الٌاجً 58917435505-16الباص االول

محمد خالد حسنً صٌام 59404160566-16الباص االول

نعمان علً موسى الفرا510411757818-16الباص االول

عطره رضوان حموده الفرا5111353466-16الباص االول

نجوى فضل موسى الفرا512411762099-16الباص االول

ابراهٌم حسٌن محمود ابو عاص513400526950ً-16الباص االول

أحمد فتحً أحمد ابو قمر514801572298-16الباص االول

وائل رجب رشٌد النجار515900880584-16الباص االول

منى موسى خمٌس البهنساوي516931657738-16الباص االول

سمٌره شحده أحمد ابو تٌم517931686448-16الباص االول

مرٌم خضر جمعه الشواف518935780825-16الباص االول

موسى محمد موسى الحساٌنه519922031448-16الباص االول

محمد ربحً عبد الرحٌم السوسً 520900259888-16الباص االول

سامر سلٌم عبد  ابوزر 521800066268-16الباص االول

عدلً مصطفى البراوي التتر522936235142-16الباص االول

أحمد عبد الفتاح ابراهٌم العجوري523802765636-16الباص االول

عونً محمد علً العلوي524928540848-16الباص االول

محمد محمود حسن عبٌده525928350164-16الباص االول

سلوى محمود حسن العلوي526928350198-16الباص االول

محمد عبد الكرٌم عبدهللا ابو دقه527960005247-16الباص االول

سلٌمان شعبان محمود عاشور528411088271-16الباص االول

عزمً عبد القادر محمد الجعل529907970685-16الباص االول

سمٌر فواز هاشم البٌطار530901020313-16الباص االول

هٌثم حسٌن أحمد الغندور531406095653-16الباص االول

اٌمانوٌال راٌموندوجٌنو دوناتو فرانكو532701063877-16الباص االول

رمضان ٌوسف عبد الهادي الصٌف533912257649ً-16الباص االول

الباص األول



علً خالد اسماعٌل الهندي534901382572-16الباص االول

رمضان مرزوق حسٌن ابومعمر535962100244-16الباص االول

حاتم صالح محمد الحج صالح536901803676-16الباص االول

محمد ٌحًٌ زكرٌا عٌسى الٌازج537405198235ً-16الباص االول

زكرٌا عٌسى نبٌه الٌازج538900527755ً-16الباص االول

محمد عبد هللا رمضان الشرٌف539401255476-16الباص االول

محمود منصور محسن معمر540920426251-16الباص االول

االء محمود عبدهللا أبو معمر541400758652-16الباص االول

عطاف محمد خمٌس العمواس542931651228ً-16الباص االول

المعتز باهلل عبد الرحٌم صالح الهور543412294498-16الباص االول

امٌره جمال عبدهللا العمواس544802271676ً-16الباص االول

جمال عبدهللا خمٌس العمواس545909415648ً-16الباص االول

محمود حمد خلٌل النجار546410053045-16الباص االول

حنان ابراهٌم خلٌل النجار547900684390-16الباص االول

ندى محمود حمد النجار548431343554-16الباص االول

أحمد محمد عبد العزٌز ابو حصٌره549802747881-16الباص االول

عدنان ابراهٌم محمد الحجار550926805870-16الباص االول

هالة زكً عبد الرحٌم جبر 551906237136-16الباص االول

بثٌنة عبد الرؤوف حسٌن ضبان 552926352212-16الباص االول

امل فوزي ابراهٌم الحاج 553433155835-16الباص االول

سالمة احمد ابراهٌم الحٌه 554917962169-16الباص االول

نجوي علً ابراهٌم الحٌه 555410226732-16الباص االول

عبد الرحمن سالمه أحمد الحٌه 556411060460-16الباص االول

محمود حسن محمد علً البطش 557911442549-16الباص االول

محمد االمٌن عماد امٌن الحدٌدي 558804502342-16الباص االول

محمد نٌازي محمد ابو دحروج 559410660955-16الباص االول

اكرم أحمد حسن غبن 560900227745-16الباص االول

مصعب هانً غازي هنٌة 561802636043-16الباص االول

هشام حامد محمود شمالً 562800051708-16الباص االول

هانً خمٌس حنفً صقر 563925995144-16الباص االول

احمد نمر مصطفً شاهٌن 564935347112-16الباص االول

نمر مصطفً احمد شاهٌن 565923539134-16الباص االول

محمد اشرف محمد النبرٌص566803876762-16الباص االول

طاهر احمد علً شرٌتح567921345237-16الباص االول

أسامة محمد حمد قدٌح568801033879-16الباص االول

وفاء عمر علً البراوي569911571362-16الباص االول

امل جابر محمود عل570951140805ً-16الباص االول

محمد جابر محمود عل571900285412ً-16الباص االول

سهٌل مطر احمد مزٌد 572929458255-16الباص االول

محمد سعٌد دٌب بنات573935247890-16الباص االول

عمر سعٌد دٌب بنات574903499010-16الباص االول

سعٌد دٌب حسن بنات575959625443-16الباص االول



مصعب كمال سلمان ابو غبٌط576803311877-16الباص االول

احمد كامل أحمد أالغا577700242076-16الباص االول

خلود عبد العزٌز سعٌد السقا578901479485-16الباص االول

هانً محمد خلٌل الداٌة 579800638413-16الباص االول

هٌثم محمد خلٌل الداٌة 580802209726-16الباص االول

بشار جمال مطٌع حسونة 581801253337-16الباص االول

نبٌل فرٌد العبد شاهٌن582973338452-16الباص االول

نجاح حسن حسٌن شاهٌن583906425483-16الباص االول

االء نبٌل فرٌد شاهٌن584401223383-16الباص االول

اسماعٌل زٌاد صالح عمر585410710842-16الباص االول

سمٌه موسً سالمه فلنه586415349729-16الباص االول

ٌسري محمد مصطفً اجرب587984120840-16الباص االول

جمانه بسام فارس طه588405274267-16الباص االول

طارق ٌاسر خمٌس السعدون589401848684ً-16الباص االول

عادل حمدان حسن الفجم590962121455-16الباص االول

محاسن ٌوسف شحده الفجم591932342538-16الباص االول

عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد البلبٌس592431256973ً-16الباص االول

دانا رامً سلٌمان البلبٌس593802948463ً-16الباص االول

فرح محمد عبد الحمٌد البلبٌس594424233286ً-16الباص االول

معتز صالح محمد علً حرارة595401033212-16الباص االول

أحمد زٌاد سلٌم الخطٌب596802809830-16الباص االول

نوال حسٌن عقٌل الخالدي597925313777-16الباص االول

فاٌد سعدي حسٌن صالح598800141525-16الباص االول

حسنً عمر حسنً المصري599801130881-16الباص االول

حٌاة منٌر هاشم االفرنج5100412264897ً-16الباص االول

احمد فوزي محمد النجار5101411153166-16الباص االول

عدي أحمد مصطفى عرفات5102403315203-16الباص االول

أحمد سلٌم عبد الشاعر5103804744324-16الباص االول

رحاب معٌن شكري شحادة5104804612570-16الباص االول

سٌدرا أحمد سلٌم الشاعر5105438468209-16الباص االول

محمود حمدان عٌسى ابو حداٌد  5106801138140-16الباص االول

حازم محمود حمدان أبو حداٌد5107802238659-16الباص االول

 حسام حسن محمد دامو5108410557847-16الباص االول

ٌاسر حسن محمد دامو5109410557870-16الباص االول

حسٌن ابراهٌم أحمد الحوت5110410053243ً-16الباص االول

هنٌة محمود عبد الرحمن أبو عمٌرة      5111965941040-16الباص االول

انور عبد هللا رمضان أبو عمٌرة 5112903318392-16الباص االول

 معاذ نعمان خلٌل الجزار5113401193446-16الباص االول

اٌهاب ناظم محمد ابو دقه5114405869215-16الباص االول

  راوٌة عطٌة محمد بو شرٌعة511592203170-16الباص االول

اعفاف محمد حسن ابو ٌوسف5116935591289-16الباص االول

مهند زكى سالمه ابو ٌوسف5117411151392-16الباص االول



محمد ماجد محمد الفرا5118410547624-16الباص االول

ناهض راغب حسٌن عٌد 5119944823012-16الباص االول

حسام عبد الرزاق احمد الكرد 5120801140377-16الباص االول

عالء الدٌن حسٌن عبد الرؤوف المبحوح 5121800875601-16الباص االول

خلٌل ادٌب عبد الرحمن سلٌم 5122801740374-16الباص االول

اسامة خضر محمد ابو حسن 5123803050962-16الباص االول

محمد علً محمد ابو نحلة 5124905264776-16الباص االول

احمد صالح احمد غراب 5125800844631-16الباص االول

سماح ٌحٌى محمد طالب 5126900573593-16الباص االول

سعٌد انور خمٌس الزبدة 5127905271474-16الباص االول

عال فرٌح عبد العفٌفً 5128802707885-16الباص االول

اسامة عبد الفتاح رجب غانم 5129905194510-16الباص االول

محمد هاشم محمد العفٌفً 5130800852923-16الباص االول

طارق عادل محمد ثابت 5131801037565-16الباص االول

محمد مروان شعبان عفانة5132800275737-16الباص االول

ٌاسمٌن وصفً حسن عفانة5133801494410-16الباص االول

عبد الرحمن محمد مروان عفانة5134431532084-16الباص االول

سمر ابراهٌم محمد ابو دقة513511654-16الباص االول

ابراهٌم عدنان فضل قدٌح5136426098836-16الباص االول

جمٌله عبدالرحمن عبدالهادي حمٌد5137974797417-16الباص االول

ٌسرى عبدالرحمن عبدالهادي حبٌب5138903993251-16الباص االول

سماح عدلى عادل الدحدوح5139802640359-16الباص االول

توفٌق سعد توفٌق ابراهٌم5140407990142-16الباص االول

سعد توفٌق عبد الفتاح ابراهٌم514140298970-16الباص االول

ٌحٌى خمٌس جمال مشتهى5142410868070-16الباص االول

عصام جواد اسماعٌل النخالة  5143411779408-16الباص االول

عبد العزٌز عدنان عبدالعزٌز أبوحسنٌن51444220279-16الباص االول

محمد محمد دروٌش الرنتٌس5145916221054ً-16الباص االول

لٌنا مسلم أحمد ابو دٌه5146411081953-16الباص االول

شٌماء كامل حسٌن دحالن5147803463611-16الباص االول

عواطف محمد دٌب ابو سلطان5148940895188-16الباص االول

فتحً أحمد سلٌمان القدوة5149951240639-16الباص االول

رغدة روبٌن محمد القدوة5150917721243-16الباص االول

شرٌن ابراهٌم أحمد الٌازوري5151906751706-16الباص االول

محمد رامً أحمد نصر5152405160755-16الباص االول

االء عبد اللطٌف محمود الشاعر5153850000548-16الباص االول

فوزي ٌونس فوزي الشاعر5154421331315-16الباص االول

لوتس ٌونس فوزي الشاعر5155424456127-16الباص االول

باسل هانً جمال مقداد5156407134337-16الباص االول

عرفات أحمد حسن المقادمه5157926666330-16الباص االول

عماد نوفل حسن ابو جزر5158800633216-16الباص االول

سعدالدٌن نوفل حسن ابو جزر5159400832820-16الباص االول



حسن عدنان حسن ابو جزر5160803363175-16الباص االول

تامر عدنان حسن ابو جزر5161402467120-16الباص االول

عبد الغنً عبد الرحٌم عبد الرازق ابو الفول5162914631304-16الباص االول

محمد عبد الرحٌم عبد الرازق ابو الفول5163914631387-16الباص االول

سامٌه عبد الغنً عبد الرحٌم ابو الفول5164802973586-16الباص االول

أحمد عٌد خٌر النجار5165800838104-16الباص االول
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عبد الرحٌم طاهر عبد الرحمن عبد الغفور51909284119-16الباص الثانً

خوله حافظ حسن عبد الغفور52909284127-16الباص الثانً

عبد هللا جمٌل سمٌح الصباغ53403675515-16الباص الثانً

بالل عبد القادر صالح ابوعامر54801435272-16الباص الثانً

أحمد صالح عبدهللا السٌقل55802695544ً-16الباص الثانً

حسن محمد ابراهٌم عل56932092059ً-16الباص الثانً

احمد حسن محمد عل57409090396ً-16الباص الثانً

كاٌد فتحً أحمد اللوح58802195453-16الباص الثانً

عبد الحمٌد صالح عثمان خضٌر59801976911-16الباص الثانً

أنس عبد الحمٌد صالح خضٌر510429152994-16الباص الثانً

همام عبد الحمٌد صالح خضٌر511435092648-16الباص الثانً

حنان حسنٌن سعٌد ماض512916330939ً-16الباص الثانً

حسام خلٌل عبد الرحمن الشواف513410578983-16الباص الثانً

نائل عمر علً بشٌر514803006337-16الباص الثانً

أحمد حسٌن عبدهللا االغا515803047661-16الباص الثانً

امل عبد الرحمن مطلق ابو الخٌر516801062225-16الباص الثانً

ٌاسر حسٌن عبد ربه ابو الخٌر517949821672-16الباص الثانً

رامً توفٌق خالد حلس518931675870-16الباص الثانً

جهاد محمود خلٌل ابو ظرٌفه519701062937-16الباص الثانً

محمد جبرٌل عبد اللطٌف جبرٌل52011754-16الباص الثانً

ٌوسف اسماعٌل محمود سلٌمان521917525495-16الباص الثانً

نعٌمه ابراهٌم محمود سلٌمان522917520579-16الباص الثانً

صالح اسعد صالح االغا523954374641-16الباص الثانً

عادل محمد عبد جربوع524962393898-16الباص الثانً

مسعوده نمر عبد جربوع525912266087-16الباص الثانً

مالك نهرو أحمد صمصوم526802638908-16الباص الثانً

رٌان كرم نعٌم صمصوم527426921573-16الباص الثانً

إٌالن كرم نعٌم صمصوم528436814289-16الباص الثانً

عمر نعٌم جمٌل بعلوشة529901449116-16الباص الثانً

نرمٌن سلٌم مصطفى بعلوشة530801389057-16الباص الثانً

الباص الثاني



نادٌن عمر نعٌم بعلوشة531424445096-16الباص الثانً

طالل محمد عبدهللا محمود532970020525-16الباص الثانً

حامد نعٌم ابراهٌم القدره533802372169-16الباص الثانً

فؤاد عبد الكرٌم مطر شخصه534905441341-16الباص الثانً

محمد عدنان انعام شعت535803055433-16الباص الثانً

عماد علً حسن غربٌة536803295336-16الباص الثانً

خالد محمود حمدان برهوم537918485673-16الباص الثانً

اشرف حمدان برهوم538933780256-16الباص الثانً

ختام حمدان برهوم539901950147-16الباص الثانً

اعتدال خالد برهوم540803352426-16الباص الثانً

اسامه محمد نعٌم الهمص541400839502-16الباص الثانً

لٌلى محمود على جرغون542411082795-16الباص الثانً

عماد صبحً نصرهللا جرغون543960245959-16الباص الثانً

احمد ولٌد مرزق ماض544804550036ً-16الباص الثانً

فؤاد عبد الباري محمد ابو حصٌره545935050682-16الباص الثانً

جمال الدٌن عثمان الخالدي546908091804-16الباص الثانً

اسماء شحدة الخالدي547908749302-16الباص الثانً

سوسن عطٌة عبد الرحٌم تمراز548918233043-16الباص الثانً

غٌداء أٌمن حسن الٌازوري549804616738-16الباص الثانً

شوقٌة محمد سلٌمان محسن550969306067-16الباص الثانً

حمدان ابراهٌم حمدان الشاعر551802807065-16الباص الثانً

سمٌر ابراهٌم حمدان الشاعر552804714129-16الباص الثانً

باسل ابراهٌم حمدان الشاعر553400272498-16الباص الثانً

أمٌر جواد أبو كرش 554804598498-16الباص الثانً

ٌوسف حسٌن ٌوسف عمر 555927345686-16الباص الثانً

اٌاد محمد قاسم االغا 556410655351-16الباص الثانً

توفٌق سلٌمان منصور برهوم 557951090356-16الباص الثانً

اشرف سامً احمد حجازي 558802137109-16الباص الثانً

نٌفٌن عزٌز محمد عزٌز االسمر559946683646-16الباص الثانً

ٌحًٌ محمد العبد عواد560912267580-16الباص الثانً

نائل فؤاد محمد عواد561900491556-16الباص الثانً

أحمد محمد محمود أبو غرارة562410682165-16الباص الثانً

رتٌبة محمد عاشور السلطان563931102503-16الباص الثانً

عبد هشام عبد السلطان564803510882-16الباص الثانً

بالل كمال علً ابورٌا565804807535-16الباص الثانً

علً طالل علً ابورٌا566802005991-16الباص الثانً

فادي بسام شعبان عوض567804807709-16الباص الثانً

محمد شعبان خمٌس عوض568900750779-16الباص الثانً

أحمد محمد عبد هللا السعٌدن569400693214ً-16الباص الثانً

عادل محمد عبد هللا السعٌدن570803641240ً-16الباص الثانً

عبد هللا باسم محمد السلول571404276933-16الباص الثانً

أحمد رشدي أحمد حسٌن572400886073-16الباص الثانً



أحمد رشدي محمد حسٌن573903307239-16الباص الثانً

رامً محمود عبد هللا ابو كرش574900687682-16الباص الثانً

سهام حسٌن ابو كرش575911422699-16الباص الثانً

فراس أحمد محمود البحٌص576404637845ً-16الباص الثانً

احمد محمود أحمد البحٌص577900187824ً-16الباص الثانً

ماجد عبد هللا محمد ابو حجر578912805991-16الباص الثانً

همام ماجد عبد هللا ابو حجر579400083119-16الباص الثانً

محمود ناهض خلٌل عكاشة580402514913-16الباص الثانً

ناهض خلٌل سلٌمان عكاشة581906802343-16الباص الثانً

جالل حسنً أحمد أبو حٌة582905400552-16الباص الثانً

محمد جالل حسنً أبو حٌة583407896646-16الباص الثانً

مازن جبرٌل صالح حسنه584800476830-16الباص الثانً

محمود جبرٌل صالح حسنه585804651255-16الباص الثانً

محمد خمٌس مروان سعدي عبدو586801873738-16الباص الثانً

صدٌق مروان سعدي عبدو587804332690-16الباص الثانً

أحمد بشٌر علً أبو شاوٌش588803143742-16الباص الثانً

بشٌر علً عبد الرحمن أبو شاوٌش589410010011-16الباص الثانً

عبد هللا علً شحدة ابو خاطر590401929781-16الباص الثانً

وفاء سعد هللا سلٌمان أبو خاطر591962125761-16الباص الثانً

مهند صالح عٌادة أبو سمهدانة592401212071-16الباص الثانً

صالح عٌادة عبد هللا أبو سمهدانة593950473108-16الباص الثانً

حسام محمد موسى العاٌدي594802670787-16الباص الثانً

موسى محمد موسى العاٌدي595803565456-16الباص الثانً

حذٌفة رشاد شحده قدٌح596802367433-16الباص الثانً

عبٌر ناجً هاشم قدٌح597802735415-16الباص الثانً

محمد خضر خلٌل الراع598900578170ً-16الباص الثانً

جهاد خضر خلٌل الراع599ً-16الباص الثانً

اشرف طالل اسعد حمودة5100905397154-16الباص الثانً

ختام عبد محمد خله5101910896182-16الباص الثانً

عبد سالم شعبان خله5102906116330-16الباص الثانً

جودت عبد حسن ابو عاص5103900679564ً-16الباص الثانً

عبد الرحمن عبد حسن ابو عاص5104400934659ً-16الباص الثانً

اسماء محمد صالح جودة5105802424424-16الباص الثانً

فراس أحمد زكً جودة5106436005425-16الباص الثانً

لبنى عدنان شحده ابو شاب5107411258452-16الباص الثانً

حمده عبد العزٌز سلٌمان ابو لبده5108932066764-16الباص الثانً

محمد انس مجدي ابو شاب5109440549038-16الباص الثانً

جودي انس مجدي ابو شاب5110437402019-16الباص الثانً

عبد هللا سمٌر عبد هللا غنٌم5111401193552-16الباص الثانً

امانً أحمد حسٌن الغوط5112403295850ً-16الباص الثانً

وسام عبد المجٌد فراج بكرون5113804782613-16الباص الثانً

القاسم ٌوسف عبد هللا عزٌز5114803656123-16الباص الثانً



امانً محمد عٌد ابو حماد5115801760984-16الباص الثانً

منى سامً عبد البدٌع ابو حماد5116452053648-16الباص الثانً

روحً عزات سالم ابو سوٌرح5117962445359-16الباص الثانً

عمر روحً عزات ابو سوٌرح5118407175074-16الباص الثانً

سامً أحمد برهام الجعبري5119802639435-16الباص الثانً

محمد سامً أحمد الجعبري5120435992490-16الباص الثانً

ندى صالح خلٌل راض5121410656896ً-16الباص الثانً

وسام مجدي محمد راض5122452039696ً-16الباص الثانً

اسماء مصطفى أحمد واف5123907796718ً-16الباص الثانً

أحمد منصور أحمد واف5124403277866ً-16الباص الثانً

سعدي اسماعٌل حسٌن الخول5125911155463ً-16الباص الثانً

اٌمان رشٌد حسٌن الخول5126907432686ً-16الباص الثانً

محمد سعٌد مصطفً الصوص5127412273534-16الباص الثانً

محمود ابراهٌم محمود الصوص 5128800763997-16الباص الثانً

ابراهٌم محمود ابراهٌم الصوص5129425887353-16الباص الثانً

هناء جبر صبري دوٌدار5130900970229-16الباص الثانً

دارٌن رأفت عبدهللا دوٌدار5131420241473-16الباص الثانً

أدهم رأفت عبدهللا دوٌدار5132429224041-16الباص الثانً

محمد زٌاد محمد الجعٌدي5133433483013-16الباص الثانً

ٌامن زٌاد محمد الجعٌدي5134433483500-16الباص الثانً

فلسطٌن راغب عامر الجعٌدي5135700146822-16الباص الثانً

نهاد خلٌل مصباح العطار5136800124992-16الباص الثانً

محمد عدنان رجب العطار5137901484444-16الباص الثانً

رجب عدنان رجب العطار5138906632542-16الباص الثانً

عال غسان محمد غانم5139400106324-16الباص الثانً

محمد زٌاد محمد الشاعر5140800171589-16الباص الثانً

ٌوسف أحمد عبد الرحٌم البرع5141921985263ً-16الباص الثانً

منى أحمد مسلم النجار5142916953409-16الباص الثانً

جنات مصطفى عبد الرحمن قفه5143400584157-16الباص الثانً

تغرٌد سعٌد حسنً مهنا5144411093750-16الباص الثانً

خضر منذر خضر مهنا5145424253425-16الباص الثانً

مجد منذر خضر مهنا5146426299988-16الباص الثانً

ٌزن منذر خضر مهنا5147435042007-16الباص الثانً

نهله حمدي أحمد السلول5148901288555-16الباص الثانً

ابراهٌم سلٌمان ابراهٌم السلول5149945770147-16الباص الثانً

عبد الرحمن قاسم محمد مسعود5150962625547-16الباص الثانً

صابرٌن رسمى طلب مسعود5151908956345-16الباص الثانً

صبري جودت محمد مسعود5152900930892-16الباص الثانً

محمود سلٌم محمد جمعه الغول5153411971278-16الباص الثانً

سامً اسماعٌل حسن شرٌم5154800500613-16الباص الثانً

اسماعٌل سامً اسماعٌل شرٌم5155433940780-16الباص الثانً

فؤاد عامر شاكر صقر5156801572785-16الباص الثانً



عالٌه ٌحٌى اسماعٌل الصٌرف5157803935675ً-16الباص الثانً

كندا فؤاد عامر صقر5158440447167-16الباص الثانً

جمٌل اسماعٌل حسن حسنٌن5159917860181-16الباص الثانً

أحالم صالح ابراهٌم الخزندار5160976373407-16الباص الثانً

هانً محمود أحمد الخزندار5161907455992-16الباص الثانً

كنعان عمر حسن النونو5162905986139-16الباص الثانً

سندس حسن موسى ابو نجا5163402134779-16الباص الثانً

سمٌره رمضان حموده عدوان5164979635919-16الباص الثانً

سناء جمال محمود عدوان5165411973589-16الباص الثانً

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم5-16الباص الثالث
هدٌل هاشم دروٌش المخلالت51934671025ً-16الباص الثالث

عمرو ادٌب محمد المخلالت52402148563ً-16الباص الثالث

شهد ادٌب محمد المخلالت53422666107ً-16الباص الثالث

نور ادٌب محمد المخلالت54431271485ً-16الباص الثالث

محمد ادٌب محمد المخلالت55431271477ً-16الباص الثالث

ابتهال ٌوسف جمٌل عبدهللا56913510178-16الباص الثالث

عبد الرحٌم مصطفى حافظ عبدهللا57999710775-16الباص الثالث

ٌوسف عبد الرحٌم مصطفى عبدهللا58405186693-16الباص الثالث

سحر عبد الفتاح عطٌه حموده59803096155-16الباص الثالث

حور العٌن اسعد خلٌل حموده510432325132-16الباص الثالث

سلمى اسعد خلٌل حموده511436987614-16الباص الثالث

علٌه ادهم محمد علً السٌد512802153403-16الباص الثالث

رٌتاج أحمد فؤاد السٌد513452289028-16الباص الثالث

ساره أحمد فؤاد السٌد514452289010-16الباص الثالث

فؤاد أحمد فؤاد السٌد515452289036-16الباص الثالث

عهد ٌوسف محمود الهجٌن516802819888-16الباص الثالث

وسٌم سامر سامً الهجٌن517436997852-16الباص الثالث

رٌنة سامر سامً الهجٌن518439074170-16الباص الثالث

مرٌم سعٌد محمود الهجٌن519804014942-16الباص الثالث

حنان اسامه ٌوسف الهجٌن520440617272-16الباص الثالث

عمر أحمد سمٌر عبدهللا521452249196-16الباص الثالث

اٌمان عٌسً محمد جربوع522700055072-16الباص الثالث

دٌما عبد المهدي عبد الشراف523407018167ً-16الباص الثالث

منصور ٌوسف العبد الحطاب524927430330-16الباص الثالث

والء عدلً اسماعٌل الحاج525801956079-16الباص الثالث

محمد عدلً اسماعٌل الحاج526405243312-16الباص الثالث

ملك محمود عبد الرحمن الحاج527452072390-16الباص الثالث

الباص الثالث



انوار فتحً أحمد ابو سلطان528801147463-16الباص الثالث

مازن ابراهٌم شحده نور الدٌن529931697734-16الباص الثالث

مالك مازن ابراهٌم نور الدٌن530433384047-16الباص الثالث

رٌم مازن ابراهٌم نور الدٌن531436025555-16الباص الثالث

عمر محمد عبد هللا الخطٌب53211648-16الباص الثالث

فواز محمد شحادة ابو غال533903266260ً-16الباص الثالث

سوزي محمد مصطفى الفرا534909652802-16الباص الثالث

عاٌش محمد عاٌش الفرا535955311055-16الباص الثالث

سها عاٌش محمد الفرا536401152244-16الباص الثالث

عبد ربه أحمد عبد ربه الغوط537410315055ً-16الباص الثالث

غسان عبد الرحمن هاشم الفرا538960255172-16الباص الثالث

فاطمه غسان عبد الرحمن الفرا539409818606-16الباص الثالث

مارٌن ٌوسف سعٌد الطواش540906660089ً-16الباص الثالث

قاسم محمود شعبان ابو جزر541952497147-16الباص الثالث

حبٌبه حامد وهبً النجار542802078121-16الباص الثالث

حماده أحمد حماده النجار543431675479-16الباص الثالث

عمر موسى محمود ابو جزر544900496027-16الباص الثالث

عفاف سالمه حسن ابو جزر545905514600-16الباص الثالث

باسل عمر موسى ابو جزر546403041601-16الباص الثالث

بشرى عمر موسى ابو جزر547408528255-16الباص الثالث

سراج عمر موسى ابو جزر548437446149-16الباص الثالث

وسام عبد الرحمن علٌان ابو عمرة549938987245-16الباص الثالث

بهاء الدٌن سامً محمد شعفوط550400732566-16الباص الثالث

انشراح نبٌل ثابت العش551803038553ً-16الباص الثالث

سعٌد انور محمد العش552800024960ً-16الباص الثالث

جمٌله سعٌد انور العش553426174983ً-16الباص الثالث

زٌد سعٌد انور العش554431262625ً-16الباص الثالث

لجٌن سعٌد انور العش555435887922ً-16الباص الثالث

كمال سلمان محمد بركة556919965574-16الباص الثالث

محمد وائل عبدهللا السرسك557404596025-16الباص الثالث

محمد توفٌق عبدهللا السرسك558803475631-16الباص الثالث

مهند عماد محمد الكردي559401871546-16الباص الثالث

اسامه شكري سعٌد السطري560803097526-16الباص الثالث

احمد محمد حمدان زقماط561405860495-16الباص الثالث

سعٌد عبدهللا سلمان البٌوك562937351153-16الباص الثالث

عطاف سعٌد محمود الفران563975892340-16الباص الثالث

رٌماز ٌونس محمد الفران564409311180-16الباص الثالث

محمود أحمد اسماعٌل برغوت565802451567-16الباص الثالث

شٌماء رمضان صبحً برغوت566802208884-16الباص الثالث

اسالم أحمد محمد نصرهللا567410513360-16الباص الثالث

خلٌل داود محمد الدبش568410062087-16الباص الثالث

ناصر الدٌن محمد خلٌل رمان569410048938-16الباص الثالث



اكرم عبد المجٌد عطٌه جودة570956608574-16الباص الثالث

سارة انس طالل ابو شعٌره571441191566-16الباص الثالث

نظمً محمود عبد الجواد ابو هجرس572943562074-16الباص الثالث

رٌم علً كامل الشٌخ عل573900322264ً-16الباص الثالث

ادهم زكرٌا محمد الشٌخ عل574409261146ً-16الباص الثالث

عمر فاٌز حسن العفٌف575800452476ً-16الباص الثالث

رٌم مصطفى دٌب حسٌنو576410154348-16الباص الثالث

حسن عبدهللا محمد سلطان577933183402-16الباص الثالث

ناجٌه محمد محمود ابو صالح578930157946-16الباص الثالث

خلٌل أحمد ناصر ابو صالح579952320950-16الباص الثالث

اٌمان خلٌل أحمد ابو صالح580410187074-16الباص الثالث

محمد فؤاد غالب مطر581803767938-16الباص الثالث

مها سلمان أحمد علوان582945945640-16الباص الثالث

عبد الوهاب فخري صالح الٌازج583901888081ً-16الباص الثالث

محمد عبد هللا مهدي الشحري584910477710-16الباص الثالث

هٌا محمد عبد هللا الشحري585424746741-16الباص الثالث

امنه سلٌمان نمر الشحري586937670149-16الباص الثالث

أحمد محمد حموده الشاعر587403107014-16الباص الثالث

لبنى جالل محمد عاشور588900850306-16الباص الثالث

سها محمود عابد التعبان589800848459-16الباص الثالث

احمد رائد سلٌمان التعبان590412308868-16الباص الثالث

محمد رائد سلٌمان التعبان591411949415-16الباص الثالث

مرام رائد سلٌمان التعبان592429355001-16الباص الثالث

ٌامن رائد سلٌمان التعبان593435138532-16الباص الثالث

رٌم رائد سلٌمان التعبان594440525079-16الباص الثالث

عبد الوهاب عارف حسٌن ابو مصطفى595410055305-16الباص الثالث

عٌسى ٌوسف عٌسى ضبان596960272060-16الباص الثالث

سهام سلٌمان عبدهللا الغرباوي597916265663-16الباص الثالث

كمال محمد عوض ابو جامع598960001154-16الباص الثالث

رندة فاروق أحمد الحمالوي599900901299-16الباص الثالث

عبدهللا عادل جمٌل الحمالوي5100401799911-16الباص الثالث

رأفت محمد شهٌر الحلو5101801294323-16الباص الثالث

ٌسرى سامً عبد هللا فرٌج5102803801448-16الباص الثالث

رائد محرز رمضان فرٌج5103801134727-16الباص الثالث

بسمه مطر محمد مطر5104803809961-16الباص الثالث

عبد الجواد مطر محمد مطر5105400067195-16الباص الثالث

بهاء أحمد بشٌر عبٌد5106931503304-16الباص الثالث

عبٌر موسى حسٌن دٌاب5107977810183-16الباص الثالث

سكٌنه محمد سلطان عزٌزه5108931671200-16الباص الثالث

وجدان خمٌس نمر خلف510911608-16الباص الثالث

فلاير صقر راغب عماره5110401155601-16الباص الثالث

محمد نضال صقر عماره5111406005447-16الباص الثالث



رضا محمد رضا ابراهٌم5112452180821-16الباص الثالث

امال جعفر خلٌل عماره5113931130744-16الباص الثالث

أحمد عبد المعطً هوٌمل ابوعٌادة5114935026450-16الباص الثالث

منال أحمد عبد المعطً ابوعٌادة5115410555403-16الباص الثالث

ٌاسر حسن عبد هللا الٌازج5116962058483ً-16الباص الثالث

طلب عبد الكرٌم سلٌمان ابو مهادي511711591-16الباص الثالث

عمر سالم عبد المطلب ابو جامع5118701071342-16الباص الثالث

موسى ربحً العبد البرٌم5119701056749-16الباص الثالث

محمود عمر سلٌمان حلس5120801428442-16الباص الثالث

هدى عبدهللا علً النجار5121990616807-16الباص الثالث

أحمد فاٌز سلمان النجار5122949816268-16الباص الثالث

محمود أحمد فاٌز النجار5123432086502-16الباص الثالث

تقى أحمد فاٌز النجار5124433723772-16الباص الثالث

رحمة أحمد فاٌز النجار5125437413438-16الباص الثالث

خلٌل ابراهٌم رمضان حرز هللا5126802185728-16الباص الثالث

ولٌد حسن أحمد عرفات5127803016856-16الباص الثالث

احمد ابراهٌم خلٌل ابو دقه5128410991087-16الباص الثالث

فاٌزه ابراهٌم رباح ابو دقه5129413319146-16الباص الثالث

ابراهٌم حسان عبد العزٌز نصار5130919791368-16الباص الثالث

عمر ابراهٌم حسان نصار5131403738479-16الباص الثالث

دالٌا عبد الكرٌم محمد ابوحٌش5132700411499-16الباص الثالث

لمٌس عبد الجابر خضٌر خضٌر5133410945976-16الباص الثالث

موسى عبد الجابر خضٌر خضٌر5134410932008-16الباص الثالث

دعاء عبد اللطٌف محمود تٌلخ5135803520949-16الباص الثالث

مرٌم حسن حسنً تٌلخ5136452018146-16الباص الثالث

عبداللطٌف محمود عبدالقادر حسن5137700020613-16الباص الثالث

زٌنا حسن حسنً تٌلخ5138452018179-16الباص الثالث

هبه عبدهللا عبد الكرٌم شملخ5139905259321-16الباص الثالث

جوري عز الدٌن محمد شملخ5140412625782-16الباص الثالث

حنان عز الدٌن محمد شملخ5141414600767-16الباص الثالث

عبدالرحمن عز الدٌن محمد شملخ5142413140351-16الباص الثالث

االء زكً عمر حمدان5143931670764-16الباص الثالث

حنٌن نضال جمال حمدان5144436822589-16الباص الثالث

عبله محمد حمزه عوده5145800548885-16الباص الثالث

لٌلى غسان لطفً عوده5146452280266-16الباص الثالث

ٌوسف غسان لطفً عوده5147436163836-16الباص الثالث

سمٌر مصطفى شحادة الشاعر5148800842759-16الباص الثالث

سهام عطا عبد الكرٌم الشاعر5149916952849-16الباص الثالث

أحالم محمد محمود الشاعر5150801005224-16الباص الثالث

عماد جهاد عثمان العقاد5151905962981-16الباص الثالث

اسماعٌل أحمد مصطفى عرفات5152400151007-16الباص الثالث

براء تحسٌن سعدي زٌاره5153405170309-16الباص الثالث



سناء فاٌز سلٌمان الدهشان5154912440278-16الباص الثالث

رجب كمال رجب الدهشان5155906141650-16الباص الثالث

مها رجب كمال الدهشان5156403739469-16الباص الثالث

الهام ٌوسف سلٌمان عنتر5157901644799-16الباص الثالث

االء محمد سعٌد عنتر5158407209436-16الباص الثالث

هدٌل محمد سعٌد عنتر5159408518967-16الباص الثالث

احمد محمد سعٌد عنتر5160422550574-16الباص الثالث

رشٌد دٌب رشٌد االسطل5161400893160-16الباص الثالث

باسمه محمد محمد األسطل5162939311890-16الباص الثالث

تهانً أحمد سالمه عزام5163915541486-16الباص الثالث

أحمد سالمه سلمان وادي5164934066317-16الباص الثالث

دعاء خالد عدنان عزام5165804099620-16الباص الثالث

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم5-16الباص الرابع
ندٌن عماد محمد العدٌن51403040827ً-16الباص الرابع

االء عبد الرازق أحمد السبع52803302165-16الباص الرابع

ساره عبد الحق جودت موسى53950605014-16الباص الرابع

محمد عبد الحق جودت المدلل54402561377-16الباص الرابع

ٌونس عزمً أحمد العاص55800561953ً-16الباص الرابع

محمد حازم شعبان الصفدي56804727717-16الباص الرابع

سمٌر عبد الرؤوف عبد الهادي منصور57907068811-16الباص الرابع

صالح محمود اسماعٌل الجعبري58400888293-16الباص الرابع

جمعه سمٌر جمعه ابوجاموس59800756090-16الباص الرابع

نهله رشٌد توفٌق شعت510918411240-16الباص الرابع

محمد عدنان حلمً شعت511405940479-16الباص الرابع

حسن محمد بشٌر أحمد الطٌب512901669408-16الباص الرابع

اسماء معتصم محمد الطٌب513802340919-16الباص الرابع

نجاح حسن محمد بشٌر الطٌب514424763993-16الباص الرابع

محمد حسن محمد بشٌر الطٌب515426335733-16الباص الرابع

بشار حسن محمد بشٌر الطٌب516434720561-16الباص الرابع

سلٌمان سلٌمان شحادة زقوت517802393215-16الباص الرابع

مؤمن سلٌمان شحادة زقوت518803632298-16الباص الرابع

مهند عبد القادر محمد ابو سمره519901279596-16الباص الرابع

سائد عواد عاٌش شرٌر520905452363-16الباص الرابع

علً حسن محمد الجبال521803843309ً-16الباص الرابع

عادل علً سالم ابو عبٌده522962307351-16الباص الرابع

ٌسرى محمد علً ابو عبٌده523954180865-16الباص الرابع

محمود زهٌر رمضان الزٌن524802081513ً-16الباص الرابع

الباص الرابع



زكً أنور عبٌد قدٌح525804700185-16الباص الرابع

االء نادر طلعت الرٌس526803674571-16الباص الرابع

أندى ابراهٌم محمد المدن527436836142ً-16الباص الرابع

جبر عبد الجلٌل محمد صالح528410914600-16الباص الرابع

عصام رسمً خلٌل الطٌب529906720065ً-16الباص الرابع

شادٌه فتحً صالح بشٌر530917826893-16الباص الرابع

مجدي عصام رسمً الطٌب531430167601ً-16الباص الرابع

بهاء الدٌن عصام رسمً الطٌب532429677917ً-16الباص الرابع

مارٌة عصام رسمً الطٌب533424186666ً-16الباص الرابع

مٌسون محمد عبد الرحٌم شهوان534906542386-16الباص الرابع

ٌوسف سلٌمان عواد الشام535975261769ً-16الباص الرابع

هناء جمال عبد الحمٌد فٌاض536909079360-16الباص الرابع

احمد عبد الفتاح أحمد ابو موسى537411153943-16الباص الرابع

كمال عبد العزٌز محمد أبو جراد538800457160-16الباص الرابع

اٌهاب محمد أحمد زعرب539400939195-16الباص الرابع

سامٌه حسٌن أحمد عوده540920618790-16الباص الرابع

فوزي فاٌز خلٌل بعلوشة541803270636-16الباص الرابع

هناء كمال صبحً موسى542405249848-16الباص الرابع

ٌوسف أحمد عبد الحمٌد محمد543403101009-16الباص الرابع

صالح محمود عبد الحمٌد محمد544403773427-16الباص الرابع

فاطمه حلمً عبدهللا التلبان545802213165ً-16الباص الرابع

حلمً عبدهللا علٌان التلبان546967437880ً-16الباص الرابع

ولٌد خالد محمود دعبس547404521270-16الباص الرابع

امانً بسام مصطفى االغا548931680292-16الباص الرابع

محمد محمود صبري صٌدم549411954670-16الباص الرابع

شادي رمضان محمد نعٌم550401247648-16الباص الرابع

محمد سعٌد أحمد صبٌح551405776709-16الباص الرابع

محمد أحمد عطا حموده552401214739-16الباص الرابع

جمٌله محمود اسماعٌل قوٌدر553903992485-16الباص الرابع

سجى اسماعٌل محمود قوٌدر554408064269-16الباص الرابع

مها اسماعٌل محمود قوٌدر555802592097-16الباص الرابع

هدى حسٌن أحمد الغلبان556909660763-16الباص الرابع

سمٌر ٌوسف محمد ابو غلوه557912000171-16الباص الرابع

نجاح سلٌمان محمد سالم558700074800-16الباص الرابع

عفاف ابراهٌم محمد ابو غلوه559913011276-16الباص الرابع

عمر سمٌر ٌوسف ابو غلوه560803593417-16الباص الرابع

جمعة دٌب نمر الراع561922970439ً-16الباص الرابع

ٌاسر حسن أحمد الحالق562972245351-16الباص الرابع

اعتدال أحمد حمدان ابو شاب563919045344-16الباص الرابع

نادر سهٌل حمدان ابو شاب564401876172-16الباص الرابع

فرحان حمدان فرحان ابو عمرة565802298661-16الباص الرابع

محمد رزق ابراهٌم ماض566940040439ً-16الباص الرابع



غدٌر محمد رزق ماض567802889238ً-16الباص الرابع

محمد محمد رزق ماض568402011209ً-16الباص الرابع

برهم غازي ابراهٌم الجحش569801755786-16الباص الرابع

منٌره عبد العزٌز أحمد الجحش570953240819-16الباص الرابع

محمد المع سعدي اسعد شملخ571801055229-16الباص الرابع

امٌن محمد خلٌل نوفل572413328816-16الباص الرابع

كرٌم أمٌن محمد نوفل573424322295-16الباص الرابع

عادل سعٌد خمٌس مقبل574925727802-16الباص الرابع

سعٌد عادل سعٌد مقبل575401866454-16الباص الرابع

منار عٌد اسعد الحلو576803177039-16الباص الرابع

سوار علً عمر الحلو577432257673-16الباص الرابع

صالح طالل دٌب الدلو578401178090-16الباص الرابع

محمد حسٌن عبد الفتاح مصطفى579958905135-16الباص الرابع

سمٌه محمد سعٌد مصطفى580931662340-16الباص الرابع

حنان محمد حسٌن مصطفى581931662365-16الباص الرابع

محمد فؤاد حمدان ابو علٌان582800634362-16الباص الرابع

منى ابراهٌم مرزوق ابو علٌان583801890088-16الباص الرابع

سلٌمان فرحات سلٌمان عرفات584801414921-16الباص الرابع

هانً فرحات سلٌمان عرفات585802088989-16الباص الرابع

مرٌم عمر أحمد عاشور586410119457-16الباص الرابع

اٌهاب خالد أحمد عاشور587900250861-16الباص الرابع

خالد اٌاد خالد عاشور588437355555-16الباص الرابع

رضا حافظ حسن الشاعر589903375756-16الباص الرابع

براء حلمً منصور الشاعر590408372407-16الباص الرابع

رأفت غازي ٌوسف فرحات591901616342-16الباص الرابع

امال نبٌل ٌوسف فرحات592801381716-16الباص الرابع

إٌاد رأفت غازي فرحات593427455076-16الباص الرابع

ٌحٌى رأفت غازي فرحات594429564974-16الباص الرابع

نجاة أحمد عبد الهادي البحٌص595959770728ً-16الباص الرابع

أحمد محمد سلٌمان ضهٌر596800526709-16الباص الرابع

اروه شحده سلٌمان ضهٌر597802420828-16الباص الرابع

محمد أحمد محمد ضهٌر598429280118-16الباص الرابع

سوار أحمد محمد ضهٌر599432601219-16الباص الرابع

سوسن مصطفى عبد القادر النحال5100901266841-16الباص الرابع

ابراهٌم محمود منصور زعرب5101800805624-16الباص الرابع

رحاب سعٌد منصور زعرب5102412427593-16الباص الرابع

محمود ابراهٌم محمود زعرب5103424239895-16الباص الرابع

مجد جالل نمر قزعاط5104801701699-16الباص الرابع

محمد ابراهٌم محمود زعرب5105432108538-16الباص الرابع

مرٌم عودة محمد زعرب5106971092515-16الباص الرابع

غالب محمد محمود زعرب5107408026698-16الباص الرابع

محمد محمود منصور زعرب5108973163488-16الباص الرابع



ٌامن صبحً محمود زعرب5109408017135-16الباص الرابع

رشاد حافظ محمود برٌكه5110903426583-16الباص الرابع

عبد الحً رشاد حافظ برٌكه5111401097787-16الباص الرابع

حماده سلٌمان حماد صادق5112933761264-16الباص الرابع

نور حماده سلٌمان صادق5113401219167-16الباص الرابع

امنه حسٌن عبد الرحمن محمدٌن5114945981058-16الباص الرابع

كمال محمود مصطفى موسى5115800186744-16الباص الرابع

أحمد سلٌمان حماد ضهٌر5116800741118-16الباص الرابع

نعٌمه محمد سالم ضهٌر5117803274869-16الباص الرابع

جود أحمد سلٌمان ضهٌر5118437173479-16الباص الرابع

صالح محمد سلٌمان طوطح5119917531261-16الباص الرابع

محمود صالح محمد طوطح5120405443326-16الباص الرابع

هشام سامً رسمً عابد5121803484088-16الباص الرابع

دٌب مسعود محمد قدوم5122411771959-16الباص الرابع

هاشم محمد محمود صٌام5123410303812-16الباص الرابع

عهود محمد حامد شملخ5124804018919-16الباص الرابع

خلود محمد حامد شملخ5125801229691-16الباص الرابع

محمد جالل ٌوسف جمعه حموده5126926720988-16الباص الرابع

بالل ٌوسف جمعه حموده5127800360877-16الباص الرابع

عبد الرزاق سلمان حسٌن ابو جامع5128932325970-16الباص الرابع

عبد هللا عبد الرزاق سلمان ابو جامع5129401167309-16الباص الرابع

أحمد عبد الفتاح سمٌح ابو غال5130400695532ً-16الباص الرابع

عبد الفتاح سمحان سمٌح ابو غال5131400802237ً-16الباص الرابع

نجوى محمد أحمد المقوس5132926762071ً-16الباص الرابع

مرٌم مطر سالم زٌاره5133907837025-16الباص الرابع

رجاء عمرو سعٌد شخصه5134928320241-16الباص الرابع

فاطمه حسن محمد علً البطش5135928020155-16الباص الرابع

نعمه رضوان صبحً البطش5136803829647-16الباص الرابع

كامل صبحً صالح الٌازج5137983279449ً-16الباص الرابع

بسمه ناصر محارب السٌد5138802298174-16الباص الرابع

مٌرنا ابو بكر الشافعً السٌد5139452019292-16الباص الرابع

مٌار ابو بكر الشافعً السٌد5140412256927-16الباص الرابع

عالء الدٌن ٌوسف عبدهللا ابو دقه5141951791706-16الباص الرابع

ٌوسف عبد هللا بركه ابو دقه5142700023039-16الباص الرابع

مصطفى حسٌن صالح سلٌم5143412389850-16الباص الرابع

سوسن محمد مصطفى سلٌم5144412389835-16الباص الرابع

محمود مصطفى حسٌن سلٌم5145421210980-16الباص الرابع

محمد جمال محمود أبو سل5146901369462-16الباص الرابع

أمانً روحً حسن الكحلوت5147905331062-16الباص الرابع

محمد سهٌل أحمد الكحلوت5148421288986-16الباص الرابع

دٌما سهٌل أحمد الكحلوت5149424056190-16الباص الرابع

مٌار سهٌل أحمد الكحلوت5150437276389-16الباص الرابع



أٌمن علً مصطفى البردوٌل5151410097687-16الباص الرابع

ٌاسمٌن عمر حسنات عاشور5152405237637-16الباص الرابع

وسٌم محمد حسن عبد العال5153400954897-16الباص الرابع

سناء سعٌد أحمد الخطٌب5154800033136-16الباص الرابع

عبد القادر نضال عبد القادر الخطٌب5155409255098-16الباص الرابع

قاسم نضال عبد القادر الخطٌب5156424282051-16الباص الرابع

إٌاس نضال عبد القادر الخطٌب5157429855141-16الباص الرابع

محمد نضال عبد القادر الخطٌب5158438291809-16الباص الرابع

جورج نٌقوال امنوال ماتاس5159911840742-16الباص الرابع

محمد أحمد ابراهٌم سالم5160410046098-16الباص الرابع

سهٌر صابر سالم سالم5161905258752-16الباص الرابع

نسمه محمد أحمد سالم5162400920807-16الباص الرابع

حسام محمد أحمد سالم5163402549810-16الباص الرابع

حمدي محمد أحمد سالم5164405976960-16الباص الرابع

ابراهٌم محمد أحمد سالم5165409924164-16الباص الرابع

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم5-16الباص الخامس
زهره موسى حمد ابو حامد51923795165-16الباص الخامس

االء مصطفى محمد ابو حامد52804350445-16الباص الخامس

عدنان محمد عبد العزٌز عٌاد53950850636-16الباص الخامس

محمد انور عٌد الحاٌك54905260030-16الباص الخامس

زهر محمود مصطفى الفق55945775120ً-16الباص الخامس

أحمد حسن سلٌم لبد56804029858-16الباص الخامس

محمد أحمد علً جحجوح57803390582-16الباص الخامس

عونً خالد سالمه شمال58912396777ً-16الباص الخامس

عبٌر محمد اسماعٌل الهبٌل59903437754-16الباص الخامس

ادهم اسماعٌل محمد عزٌز الهبٌل510412231409-16الباص الخامس

محمد اسماعٌل محمد عزٌز الهبٌل511413096868-16الباص الخامس

لٌان اسماعٌل محمد عزٌز الهبٌل512434009379-16الباص الخامس

أحمد حسن محمد الحداد513921391892-16الباص الخامس

عبٌر ٌوسف رمضان الحداد514900276981-16الباص الخامس

زٌنب أحمد حسن الحداد515424532950-16الباص الخامس

منه هللا أحمد حسن الحداد516429715238-16الباص الخامس

أولقا مٌخائٌل اٌفان نصر517700143563-16الباص الخامس

كامل محمود كامل نصر518412403313-16الباص الخامس

لٌلى محمود كامل نصر519413058264-16الباص الخامس

مراد ماجد عبد الرحمن اعالو520800191553-16الباص الخامس

ماجد مراد ماجد اعالو521429314867-16الباص الخامس

الباص الخامس



حال مراد ماجد اعالو522430220350-16الباص الخامس

هٌا مراد ماجد اعالو523430220343-16الباص الخامس

مجد ابراهٌم خلٌل الترك524400226759-16الباص الخامس

زهر  محمد ابراهٌم الترك525972390538-16الباص الخامس

رامً تٌسٌر محمد االحول526801968009-16الباص الخامس

فتحً جمال محمد نصر527400745725-16الباص الخامس

هالة صالح محمد المصري528803828771-16الباص الخامس

مأمون حسن عبد المصري529800403164-16الباص الخامس

عمر أحمد حسن المصري530452270366-16الباص الخامس

عدي أحمد حسن المصري531430413443-16الباص الخامس

محمد علً عبد الهادي ابو دٌه532410313183-16الباص الخامس

منال صقر فاٌز فسٌفس533920586195-16الباص الخامس

محمود محمد سعدو أبو الخٌر534403107147-16الباص الخامس

عبد الكرٌم محمد جهاد أحمد خزٌق535803035104-16الباص الخامس

نعمه عبدهللا عبد الرازق ابو عٌدة536921170551-16الباص الخامس

سحر ابراهٌم حرب ابو عٌدة537432346609-16الباص الخامس

سمر حرب محمد ابو عٌدة538804666196-16الباص الخامس

ٌسرى حامد أحمد ابو عٌدة539925942062-16الباص الخامس

سجى حرب محمد ابو عٌدة540401868005-16الباص الخامس

عمر سعدو حسن السوٌس541804508950ً-16الباص الخامس

محمد حمدي سالم البطش542801738261-16الباص الخامس

امل محمد حسن المصري543412449233-16الباص الخامس

عبد العزٌز عدنان عبد العزٌز ابو حسنٌن544402219273-16الباص الخامس

معٌن حسن ٌوسف فروانة545923041628-16الباص الخامس

اشرف ابو الخٌر حسٌن الغلبان546801757865-16الباص الخامس

وفاء خلٌل عبده اللوح547412271793-16الباص الخامس

محمد ابراهٌم مرزوق النجار548413051947-16الباص الخامس

أحمد محمد حسٌن النجار549802008466-16الباص الخامس

تتٌانا فلدٌمرٌفنا زامنٌوس الخضري550701014037-16الباص الخامس

رفٌق محمد رفٌق الخضري551901657197-16الباص الخامس

بشرى رفٌق محمد الخضري552452070907-16الباص الخامس

نها حسن شعبان عوض553800416166-16الباص الخامس

نور جواد حسنً الفرا554400202552-16الباص الخامس

غازي فٌصل غازي الفرا555410945505-16الباص الخامس

ادهم عدنان خلٌل شراب556926743808-16الباص الخامس

حسٌن عونً حسٌن الشنط557804091361ً-16الباص الخامس

مها عمر ناصر االطرش558804639615-16الباص الخامس

أحمد اسعد خلٌل عوض559403092190-16الباص الخامس

أحمد محروس صبحً فروانة560401773866-16الباص الخامس

بهاء الدٌن محمد موسى ابو جزر561803144773-16الباص الخامس

اٌاد سلطان رمٌح الوحٌدي562920640729-16الباص الخامس

حمدان عوض أحمد عبد العاط563803429513ً-16الباص الخامس



حسٌن أحمد محمد المقادمه564400819090-16الباص الخامس

بهاء الدٌن عبد المنعم عطا العلول565400555439-16الباص الخامس

محمد ٌوسف جمعه المصري566410672380-16الباص الخامس

ٌحٌى مصطفى سعٌد المصري567400990412-16الباص الخامس

محمد نافذ عونً عاشور568403644255-16الباص الخامس

معاذ حسٌن محمد حمودة569402546329-16الباص الخامس

خالد محمد جمٌل ابو غوري570804805786-16الباص الخامس

عطٌات محمد رضوان العبادله571933774226-16الباص الخامس

زٌاد خلٌل عبد العبادله572920482841-16الباص الخامس

محمد علً محمد وشح573925946840-16الباص الخامس

غسان محمد رشاد صالح المبحوح574900503798-16الباص الخامس

مرفت حسٌن عٌد المبحوح575410193270-16الباص الخامس

فاطمه محمود أحمد شراب576968956730-16الباص الخامس

لٌلى محمود أحمد عل577ً-16الباص الخامس

اٌمان محمد عبد ربه المغٌر578804603561-16الباص الخامس

محمد رٌاض سعٌد لبد579800299810-16الباص الخامس

أحمد رٌاض سعٌد لبد580802816850-16الباص الخامس

محمد أحمد عبد الرحمن ابو حشٌش581803031905-16الباص الخامس

حمدي محمد حمدي الجٌار582900625559-16الباص الخامس

روٌده ادم راغب السبعاوي583934896739-16الباص الخامس

أحمد عبد اللطٌف حسٌن السبعاوي584945754000-16الباص الخامس

دالل عبد اللطٌف حسٌن السبعاوي585802658237-16الباص الخامس

عبد اللطٌف حسٌن أحمد السبعاوي586903150647-16الباص الخامس

هناء اسماعٌل أحمد الرٌس587911140341-16الباص الخامس

محمد رشاد هاشم الرٌس588803627710-16الباص الخامس

عبد محمد أحمد ابو رٌده589929143055-16الباص الخامس

محمد عبدهللا محمود قشطه590906710231-16الباص الخامس

والء محمد اسماعٌل قشطه591800480733-16الباص الخامس

عبد هللا محمد عبدهللا قشطه592425793924-16الباص الخامس

سجى محمد عبدهللا قشطه593429844962-16الباص الخامس

بتول محمد عبدهللا قشطه594436944979-16الباص الخامس

طارق ابراهٌم مصطفى ابو غزاله595909495392-16الباص الخامس

سها سعٌد مصطفى ابو غزاله596954374294-16الباص الخامس

ابراهٌم طارق ابراهٌم ابو غزاله597408075547-16الباص الخامس

لٌان طارق ابراهٌم ابو غزاله598424082279-16الباص الخامس

محمد طارق ابراهٌم ابو غزاله599434728325-16الباص الخامس

نهاٌه محمود عبدهللا أبوشماله5100803568070-16الباص الخامس

رائد عبد الفتاح محمد أبوشماله5101800616864-16الباص الخامس

ٌامن رائد عبد الفتاح أبوشماله5102433470648-16الباص الخامس

عبد الفتاح رائد عبد الفتاح أبوشماله5103433641412-16الباص الخامس

مٌرا رائد عبد الفتاح أبوشماله5104438523490-16الباص الخامس

أحمد سلٌمان سلمان العدٌس5105400766705ً-16الباص الخامس



امانً محمد كمال ابو جهل5106909130510-16الباص الخامس

مٌسر فاٌز أحمد ابو جراد5107411156516-16الباص الخامس

علً سالم علً ابو جراد5108438960254-16الباص الخامس

سامً أسامه محمد ظرٌف عثمان5109400944815-16الباص الخامس

محمود نائل محمد دكه5110404544694-16الباص الخامس

عبد الماجد صالح عبدهللا الخضري5111924925761-16الباص الخامس

هٌام محمد جمعة الخضري5112964850952-16الباص الخامس

امانً عبود حسن الشافع5113926698473ً-16الباص الخامس

ٌقٌن بهائً راغب شراب5114410604326-16الباص الخامس

هاشم نواف خلٌل حموده5115804320943-16الباص الخامس

لٌلى محمود حسن األشقر5116916485451-16الباص الخامس

عادل بهائً راغب شراب5117401786017-16الباص الخامس

شٌرٌن محمود حسن برٌكه5118800615734-16الباص الخامس

سمر حازم سالمه برٌكه5119434040945-16الباص الخامس

زكوه محمد اٌوب ابو عرمانه5120932425242-16الباص الخامس

وائل خلٌل محمد ابو عرمانه5121800172694-16الباص الخامس

راندا فرحان حسن حسٌن5122410147755-16الباص الخامس

عٌسى موسى عٌسى الشوربج5123410147763ً-16الباص الخامس

مروى محمد نعمان كوارع5124700039605-16الباص الخامس

فاطمه عبد الغفار محمد ابو شاوٌش5125412259293-16الباص الخامس

عالء صبحً حسٌن ابو شاوٌش5126400640025-16الباص الخامس

محمد صالح علً حامد5127404170425-16الباص الخامس

عبد الرحمن صالح علً حامد5128402522510-16الباص الخامس

اعتماد صالح علً حامد5129400654695-16الباص الخامس

عمر عبد هللا حسٌن االسطل5130975591041-16الباص الخامس

ابراهٌم كنانه ابراهٌم الصفدي5131804452274-16الباص الخامس

اسماء جمال حسن ابو دقه5132804810349-16الباص الخامس

محمد موسى محمد العقاد5133900341462-16الباص الخامس

عبد هللا موسى محمد العقاد5134401771894-16الباص الخامس

محمد محمود موسى ابو القمصان5135410532410-16الباص الخامس

انعام عبد القادر سلٌم ابو القمصان5136410532428-16الباص الخامس

حلٌمه محمد محمود ابو القمصان5137410532485-16الباص الخامس

افنان محمد محمود ابو القمصان5138400835617-16الباص الخامس

محمد خمٌس محمد الصفدي5139412350118-16الباص الخامس

احالم محمد رمضان الصفدي5140412350100-16الباص الخامس

علً غازي جبر اعبٌد5141400174512-16الباص الخامس

نجالء محمد محارب تمراز5142803561810-16الباص الخامس

دٌمة شادي جالل تمراز5143430510347-16الباص الخامس

دٌنا شادي جالل تمراز5144437068752-16الباص الخامس

أحمد ابراهٌم عبد شاهٌن5145932375769-16الباص الخامس

حمزة أحمد جابر ابو عٌسى5146437265101-16الباص الخامس

ساره أحمد ابراهٌم شاهٌن5147804019305-16الباص الخامس



خالد عالء عبد الرحمن ابو شماله5148400015467-16الباص الخامس

بهجت بشٌر محمود قٌطة5149900502493-16الباص الخامس

اٌاد سلمان سالمه ابو مصطفى5150900606682-16الباص الخامس

فاطمه عبد الفتاح اسماعٌل زقوت5151910935436-16الباص الخامس

صالح خلٌل عبد الحفٌظ زقوت5152921338034-16الباص الخامس

احالم عبد هللا حسٌن المبٌض5153411958093-16الباص الخامس

طلعت عبد القادر محمد ابودغٌم5154903697787-16الباص الخامس

سمٌه صالح سالم ابودغٌم5155800142135-16الباص الخامس

عالء أحمد حسن زهد5156900227232-16الباص الخامس

عمر محمد اسماعٌل قدٌح5157700483597-16الباص الخامس

سعدي محمد سلٌم شحٌبر5158905875316-16الباص الخامس

شهٌره اسعد حسن شحٌبر5159917055634-16الباص الخامس

رائد سعدي محمد شحٌبر5160900189390-16الباص الخامس

محمد عبد الكرٌم محمد التعبان5161947665212-16الباص الخامس

سالمة سلٌمان زاٌد التعبان5162947665220-16الباص الخامس

بالل خضر عبد ابو امونه5163803422369-16الباص الخامس

سالم محمد عبد هللا ابو سالم5164412356362-16الباص الخامس

رٌما سالم محمد ابو سالم5165405982521-16الباص الخامس

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم5-16الباص السادس
رباب حسن أحمد دبوس51926730672-16الباص السادس

ربٌحه حسن أحمد دبوس52800551756-16الباص السادس

فاتنه جودت محمد طه مسعود53931436422-16الباص السادس

عالم بدر حسان السعود54906566914-16الباص السادس

محمد عالم بدر السعود55434362935-16الباص السادس

سمٌره أحمد محمد ابو حسنٌن56902257856-16الباص السادس

محمد نهاد سالمه الحشاش57929720464-16الباص السادس

نور دروٌش مصطفى الحشاش58802804344-16الباص السادس

عاصم محمد نهاد الحشاش59437284177-16الباص السادس

حازم فتحً خمٌس زعرب510801464629-16الباص السادس

براء جمال أحمد زعرب511405129586-16الباص السادس

نجوى حسن محً الدٌن الحتو512917660268-16الباص السادس

نائل سمٌر مصباح الحتو513926682915-16الباص السادس

عبٌر صبحً علً ابو عزوم514900841750-16الباص السادس

لٌنا ناهض ٌونس ابو جراد515802252718-16الباص السادس

فاطمه عبد المجٌد عبد العزٌز امطٌر516947127742-16الباص السادس

رٌاض عبد هللا حسن شرف517911371680-16الباص السادس

محمود ربٌع عبدهللا ربٌع518972360143-16الباص السادس

الباص السادس



ٌوسف محمود ربٌع ربٌع519802620724-16الباص السادس

اسماعٌل محمد صبري المدن520802539767ً-16الباص السادس

نادٌه أحمد حسٌن مشتهى521976068262-16الباص السادس

نورا فواز خالد العلم522926682493ً-16الباص السادس

فارس محمد عزمً العلم523429039209ً-16الباص السادس

سٌف الدٌن محمد عزمً العلم524432258226ً-16الباص السادس

رائد محمد عبد الرحمن العفٌف525410664783ً-16الباص السادس

خالد جمال أحمد حمدان526803858141-16الباص السادس

زٌاد حسن محمد عدوان527975805664-16الباص السادس

ماجده ٌوسف محمد عدوان528918826439-16الباص السادس

رهام سعٌد عبده شراب529800857732-16الباص السادس

مجد وحٌد محمد ابو شاوٌش530435266283-16الباص السادس

ناصر محمد جمعه الباٌض531964850986-16الباص السادس

اسمهان صبحً هاشم الباٌض532410656821-16الباص السادس

امٌر ناصر محمد الباٌض533408143725-16الباص السادس

أمنٌه ناصر محمد الباٌض534421366881-16الباص السادس

محمد ناصر عبد عكٌله535400052593-16الباص السادس

هبه ربحً عبد الفتاح ٌحٌى536906772892-16الباص السادس

ٌاسمٌن نبٌل ربحً ٌحٌى537401923933-16الباص السادس

مرٌم سالمه حسن اسماعٌل538426308953-16الباص السادس

عبدالكرٌم سالمه حسن اسماعٌل539440501211-16الباص السادس

سوزان رسمً عبد الفتاح ٌحٌى540801259052-16الباص السادس

ارٌج نصر شحده كحٌل541402472872-16الباص السادس

احسان حسن محمد صالحه542411941339-16الباص السادس

ٌسرى نعٌم محمد صالحه543412503450-16الباص السادس

اٌنات عبد الكرٌم حلمً المقادمه544800232332-16الباص السادس

وسٌله حلمً حسن البٌطار545700320815-16الباص السادس

فاطمه محمد عبد الحمٌد المقادمه546452113871-16الباص السادس

مرٌم مهاوش سلٌمان الماللحه547929263770-16الباص السادس

ماهر رجب منصور الغمري548413053034-16الباص السادس

احمد محمد عبد اللطٌف العكلوك549400810974-16الباص السادس

روضة شعبان علً سالم ذٌب550906807524-16الباص السادس

حمدي لطفً ٌحٌى سالم دٌب551911277846-16الباص السادس

محمد حمدي لطفً سالم دٌب552800354268-16الباص السادس

سمر كنعان علً الحسٌن553410182190ً-16الباص السادس

سارة سامً سفٌان الحسٌن554434099362ً-16الباص السادس

حكمت أحمد وهبه بسٌسو555410182166-16الباص السادس

لٌنا سامً سفٌان الحسٌن556436911564ً-16الباص السادس

شادي زهٌر عبدهللا مقداد557908962871-16الباص السادس

عبدهللا زهٌر عبدهللا مقداد558403763717-16الباص السادس

نور فضل محمود الشاعر559803786110-16الباص السادس

لٌلى توفٌق عبد الفتاح الشاعر560405870262-16الباص السادس



سٌلٌنا نور فضل الشاعر561438435463-16الباص السادس

اٌمن كامل سلٌم ابو كرش56211688-16الباص السادس

مصطفً عثمان مصطفً االغا56311571-16الباص السادس

دٌانا ناصر اسماعٌل جبر564405429424-16الباص السادس

هٌام محمد أحمد مخٌمر565801500661-16الباص السادس

ٌزن عبدهللا سلٌمان مخٌمر566431016070-16الباص السادس

زٌن عبدهللا سلٌمان مخٌمر567433154895-16الباص السادس

مصعب محمد مصطفى عرفات568802572859-16الباص السادس

فاطمة محمد مصطفى عرفات569404152704-16الباص السادس

خدٌجة مصعب محمد عرفات570439025412-16الباص السادس

محمد مصعب محمد عرفات571437440449-16الباص السادس

دانٌه علً سالمه عرفات572400277679-16الباص السادس

عمر رأفت محمد أبو لبدة573802316224-16الباص السادس

رضوان زكً محمود العطار574903271039-16الباص السادس

باسمه عبد الحً خالد العطار575956198857-16الباص السادس

حنان حسن سالمه الطالع576801084682-16الباص السادس

سوار ولٌد حماد النباهٌن577436892079-16الباص السادس

ماجد عبد الرحمن محمد ابو شماله578900240177-16الباص السادس

اٌه عالء حسن السوٌرك579803437011ً-16الباص السادس

فوزي محمد عطا فوزي سلطان580410586523-16الباص السادس

أنور سعدي محمد العلول581900266354-16الباص السادس

لودمٌال نٌكوال فاسٌلً العلول582413326513-16الباص السادس

سمٌرة أنور سعدي العلول583412312704-16الباص السادس

كرٌم أنور سعدي العلول584408020949-16الباص السادس

اٌمان أنور سعدي العلول585409697729-16الباص السادس

آٌه أنور سعدي العلول586422704056-16الباص السادس

النا أنور سعدي العلول587424113116-16الباص السادس

جنات أنور سعدي العلول588434540118-16الباص السادس

محمد شحاده ٌوسف حماده589700017981-16الباص السادس

عادل موسى سعدي قدوم590925801177-16الباص السادس

مؤمنه عادل موسى قدوم591803059120-16الباص السادس

عبدهللا محمود محمود بهلول592403712524-16الباص السادس

اكرم فتحً محمود البٌاري593905332409-16الباص السادس

وصفٌه خمٌس أحمد الشافع594906278437ً-16الباص السادس

محروس سلٌمان محروس ضهٌر595401169479-16الباص السادس

مصعب عماد وجٌه المبٌض596402985329-16الباص السادس

محمد رمضان ابراهٌم ابو مهادي597400788766-16الباص السادس

اسالم ٌوسف عبد الكرٌم ابو عنزه598803092683-16الباص السادس

خالد احسان أحمد البرع599400556759ً-16الباص السادس

أحمد اٌاد محمود الزطمه5100402948954-16الباص السادس

إسماعٌل احسان أحمد البرع5101403046063ً-16الباص السادس

صالح لؤي ربٌع المصري5102404611113-16الباص السادس



محمود عبد الخالق محمد العف5103402930952-16الباص السادس

محمد محمد محمود أبو شنب5104404591141-16الباص السادس

عاهد محمد علً محمد دغمش5105903069136-16الباص السادس

ناهض محمد علً محمد دغمش5106935878298-16الباص السادس

ٌوسف أحمد محمد سمور5107926361742-16الباص السادس

عبدهللا محً الدٌن محمد الزٌان5108947345807-16الباص السادس

جهاد عبدهللا سالم ابو موسى5109801984931-16الباص السادس

باسل خمٌس جابر حماد5110400804233-16الباص السادس

نبٌل عمر دروٌش ابو القمبز5111800414534-16الباص السادس

افنان وسٌم حسٌن ابو القمبز5112411264963-16الباص السادس

ٌحٌى نبٌل عمر ابو القمبز5113433177318-16الباص السادس

روان نبٌل عمر ابو القمبز5114435077219-16الباص السادس

وائل أحمد محمد البرٌم5115901290858-16الباص السادس

رٌماس وائل أحمد البرٌم5116429264823-16الباص السادس

وائل أحمد محمد فرحات5117900604174-16الباص السادس

سحر محمود مشهور فرحات5118906707260-16الباص السادس

ٌزن وائل أحمد فرحات5119409700606-16الباص السادس

رزان وائل أحمد فرحات5120420295107-16الباص السادس

أحمد وائل أحمد فرحات5121429342496-16الباص السادس

شام وائل أحمد فرحات5122435958277-16الباص السادس

صابرٌن كامل حمد الجبال5123900773680ً-16الباص السادس

محمد عبد الوهاب نمر الشبط5124900563438ً-16الباص السادس

الهام مبروك مسعود مطاوع5125969065549-16الباص السادس

هدى عبدهللا ابراهٌم مسمح5126950022491-16الباص السادس

عبٌده صدقً أحمد خضر5127903611788-16الباص السادس

بشٌر جمٌل أحمد حسنٌن5128929432086-16الباص السادس

محمد سلطً ابراهٌم ابو عازم5129803467430-16الباص السادس

اسامه اسماعٌل محمد ابو رحمه5130411761869-16الباص السادس

مجد نضال دهٌش الزرٌع5131400947859ً-16الباص السادس

شٌرٌن سعٌد محمد النجار5132800680795-16الباص السادس

حماده ابراهٌم مصطفى النجار5133926736000-16الباص السادس

فلاير أحمد سلمان رضوان5134940331671-16الباص السادس

تغرٌد فوزي حمد قوٌدر5135901623363-16الباص السادس

محمود محمد عودة شملخ5136930935242-16الباص السادس

أحمد محمود ٌوسف الشٌخ احمد5137410225668-16الباص السادس

هالة رمضان علً المملوك5138410144851-16الباص السادس

جٌهان رمضان علً المملوك5139410144869-16الباص السادس

نور مروان محمود المملوك5140400729521-16الباص السادس

عهد هانً أحمد رضوان5141803429802-16الباص السادس

سعاد أحمد حمدان رضوان5142924145774-16الباص السادس

رٌم محمد دٌاب الداهودي5143802838185-16الباص السادس

لمى صالح الدٌن كمال الداهودي5144436047799-16الباص السادس



كمال صالح الدٌن كمال الداهودي5145439033341-16الباص السادس

انشراح مصطفى عبد الجواد عكاشه5146917001638-16الباص السادس

راتب عبد الرحمن عبد سعد الدٌن5147919861658-16الباص السادس

حسن عزو رباح حلس5148400236220-16الباص السادس

مأمون زهدي ابراهٌم ساق هللا5149931001200-16الباص السادس

زنوبه عبد العال محمود حسن5150700465339-16الباص السادس

منه هللا فاٌز مثقال دغمش5151700321318-16الباص السادس

امال ابراهٌم برهم ابو بطٌحان5152967676073-16الباص السادس

اسحاق ابراهٌم سلمان ابو بطٌحان5153804345080-16الباص السادس

موسى سعٌد موسى عابد5154907069975-16الباص السادس

وفاء نمر علً ابو زرقه5155410057111-16الباص السادس

هدى محمد زكً ابو زرقه5156436116446-16الباص السادس

ساره هاشم عارف حمادة5157403129026-16الباص السادس

ٌوسف مأمون محمد حمادة5158402016232-16الباص السادس

سوزي خلٌل سلٌم الشرفا5159906725569-16الباص السادس

هبه أٌمن عبد الحمٌد أبو هالل5160412297111-16الباص السادس

زٌاد عبد هللا موسى عوض5161911171155-16الباص السادس

عبد هللا زٌاد عبد هللا عوض5162801229501-16الباص السادس

عبد هللا توفٌق علً الٌازوري5163801213059-16الباص السادس

منى محمود حسن قدٌح5164937315828-16الباص السادس

خالد فوزي جابر قدٌح5165800351579-16الباص السادس

7--5

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم5-16الباص السابع
نضال سائد محمد شبات51400024550-16الباص السابع

احمد سامً ابراهٌم ظاهر52401655071-16الباص السابع

اٌمان عبد الحً محمد ظاهر53410689780-16الباص السابع

عمر صالح رجب الرضٌع54801978917-16الباص السابع

حنٌن اسامه محمد سرور55800618662-16الباص السابع

خالد محمد عبد القادر حمد56410317127-16الباص السابع

حنان امٌن أحمد ابو دان57932077761-16الباص السابع

ادهم محمد ابراهٌم ابو دان58412619801-16الباص السابع

نبٌلة خلٌل حسن ابو رجٌله59800089278-16الباص السابع

وائل سهٌل أحمد ابو شماله510801240359-16الباص السابع

فتحً ابراهٌم أحمد اسماعٌل511903360238-16الباص السابع

سمٌر محمود حسٌن صادق512933760175-16الباص السابع

تغرٌد محمد صالح صادق513900244914-16الباص السابع

وداد محمود محمد صبح514904208196-16الباص السابع

محمود احمد محمد صبح515412413759-16الباص السابع

الباص السابع



نسرٌن محمود احمد صبح516408013738-16الباص السابع

انسام سالمه مرزوق ماض517800286650ً-16الباص السابع

نور وائل فرج ماض518426218764ً-16الباص السابع

عبد الرحمن وائل فرج ماض519429375694ً-16الباص السابع

فاطمة وائل فرج ماض520433417771ً-16الباص السابع

عمرو وائل فرج ماض521435143961ً-16الباص السابع

امنه علً محمد صالح522957100738-16الباص السابع

هبه أحمد عبد المنعم صالح523801553850-16الباص السابع

محمود عطوه أحمد ابو عمرة524801456344-16الباص السابع

سعاد سعٌد مرسً مخٌمر525410315881-16الباص السابع

علً صالح حنفً مخٌمر526410066740-16الباص السابع

كرم حافظ حموده صادق527940025273-16الباص السابع

حسٌن محمد حسٌن صادق528935040659-16الباص السابع

نفٌن حسٌن محمد صادق529901511709-16الباص السابع

محمد حسٌن محمد صادق530903099919-16الباص السابع

سماح حسٌن محمد صادق531909122020-16الباص السابع

عبٌر حسٌن محمد السوافٌري532800154395-16الباص السابع

صفاء حسٌن محمد العرٌان533800381469-16الباص السابع

مً حسٌن محمد العرٌان534800632978-16الباص السابع

هالة حسٌن محمد صادق535802912956-16الباص السابع

محمود حسٌن محمد صادق536803692425-16الباص السابع

منٌره محمد محمود الشاعر537925433997-16الباص السابع

عبد الرحمن زكرٌا نمر غنٌم538800036584-16الباص السابع

ابراهٌم فرج محمد ماض539905208443ً-16الباص السابع

رجاء محمد عبد الحفٌط ابوسلطان540949086177-16الباص السابع

أحمد رٌاض شحادة ابوسلطان541800693319-16الباص السابع

عدي رٌاض شحادة ابوسلطان542407713502-16الباص السابع

اعتماد غانم علً صادق543933761157-16الباص السابع

أحمد عبد الرحمن أحمد الحمري544401294749-16الباص السابع

سلٌم أحمد حامد صادق545802142067-16الباص السابع

نهاٌه أحمد حامد صادق546400113973-16الباص السابع

مصطفى جمٌل مصطفى الكاشف547905254371-16الباص السابع

حمدان زٌاد حمدان ماض548803532118ً-16الباص السابع

هدٌل زٌاد محمود أبو زهري549401211214-16الباص السابع

عبد الحلٌم حسن عبد ابو محسن550908821762-16الباص السابع

رائد محمد رفعت محمد علً ابو لٌفه551900536475-16الباص السابع

عبد الجابر سالم منصور ابو قٌنص552901619957-16الباص السابع

سالً فؤاد مصطفى عبٌد553408059061-16الباص السابع

منى سعٌد عبدالحمٌد الفرا554700423601-16الباص السابع

عبدالرحمن خالد حمزه الفرا555414672592-16الباص السابع

جمال خالد حمزه الفرا556414612879-16الباص السابع

بهاء الدٌن خلٌل غطاس قداده557900627142-16الباص السابع



هانً سعدي رجب القصاص558801595794-16الباص السابع

فلسطٌن طالل محمد القصاص559802395558-16الباص السابع

جوري هانً سعدي القصاص560440828416-16الباص السابع

منى نعٌم محمد الفرا561915610109-16الباص السابع

نورهان غسان عبد الرحمن الفرا562400668331-16الباص السابع

وسٌم رانً سعٌد ٌاسٌن563408435113-16الباص السابع

هٌام شعبان عطٌه ٌاسٌن564912261880-16الباص السابع

نسرٌن عونً سعدي ٌاسٌن565800456089-16الباص السابع

عبد هللا هانً سعٌد ٌاسٌن566424616647-16الباص السابع

هانً سعٌد محمد ٌاسٌن567903342509-16الباص السابع

محمد رانً سعٌد ٌاسٌن568435046420-16الباص السابع

علً عمر خطاب السلك569803580430-16الباص السابع

محمد أٌمن محمد ابو مغٌصٌب570803840784-16الباص السابع

انتصار محمود محمد محمد571916185143-16الباص السابع

محمود خمٌس محمد محمد572400510442-16الباص السابع

نهله محمد علً حسٌن ابو شقفه573911191138-16الباص السابع

سمر محمود عبدهللا ابو شقفه574903094860-16الباص السابع

عبدهللا محمود عبدهللا ابو صبٌح575800292054-16الباص السابع

محمد اٌاد حمدي ابو شقفه576405121773-16الباص السابع

أحمد علً أحمد النجار577402134449-16الباص السابع

خالد محمد سلٌم ابو حسنه578914348289-16الباص السابع

محمود ابراهٌم محمد شتات579903630846-16الباص السابع

ابراهٌم بدوي خلٌل الخٌري580915980817-16الباص السابع

حسام ابراهٌم بدوي الخٌري581900645508-16الباص السابع

زٌنب سٌد أحمد الخٌري582915980825-16الباص السابع

محمود ابراهٌم محمود الهور583800317851-16الباص السابع

نهال خمٌس عبد المجٌد الهور584800608374-16الباص السابع

نادٌن محمود ابراهٌم الهور585433535374-16الباص السابع

إبراهٌم محمود ابراهٌم الهور586435900071-16الباص السابع

ٌوسف محمود ابراهٌم الهور587437369119-16الباص السابع

رٌم محمود محمد ابو سمعان588801213919-16الباص السابع

مدحت حاتم خلٌل دراج589800485690ً-16الباص السابع

اسماء ناصر خلٌل دراج590804537694ً-16الباص السابع

جوري مدحت حاتم دراج591440702116ً-16الباص السابع

ابراهٌم فراج ابراهٌم ابو شرٌعه592903342269-16الباص السابع

راوٌه عطٌه محمد ابو شرٌعه593922031703-16الباص السابع

امٌه حمدي راتب السوس594911366532ً-16الباص السابع

رانٌه صالح عوض السوس595408155034ً-16الباص السابع

صالح عوض راتب السوس596411163066ً-16الباص السابع

ابراهٌم زاٌد علٌان ابو دقه597909900813-16الباص السابع

نجاح جمعه محمد عبٌد598412491359-16الباص السابع

محمد اكرم فرج الدردساوي599700486632-16الباص السابع



نسرٌن سلمان كامل عبٌد5100700486590-16الباص السابع

عمر عبد الرحمن عبد الجلٌل السباخ5101983168303ً-16الباص السابع

تحرٌر حسن موسى السباخ5102926652934ً-16الباص السابع

مروه عمر عبد الرحمن السباخ5103407980325ً-16الباص السابع

حمزة عمر عبد الرحمن السباخ5104409300613ً-16الباص السابع

سجود عمر عبد الرحمن السباخ5105422761163ً-16الباص السابع

عبدالرحمن عمر عبد الرحمن السباخ5106435200399ً-16الباص السابع

صابر طافش عبد الحمٌد بصل5107945210425-16الباص السابع

أحمد جهاد مصطفى ٌونس5108804741999-16الباص السابع

مروان محمد أحمد بشٌر5109931667463-16الباص السابع

ابراهٌم خمٌس عبدهللا شحادة5110931279830-16الباص السابع

امتٌاز خمٌس شحادة شحادة5111938915931-16الباص السابع

أحمد ناصر محمود الصوٌر5112802640920-16الباص السابع

شرٌفة أحمد ناصر الصوٌر5113433555166-16الباص السابع

هٌجر ابراهٌم حسن الناعوق5114929990257-16الباص السابع

زٌنب ابراهٌم حسٌن ناصر5115911981074-16الباص السابع

طارق أحمد محمود ابو زر5116403039266-16الباص السابع

اٌمان ٌونس محمد ابو رشود5117803365949-16الباص السابع

عبدالكرٌم كامل حسن الجمل5118924355894-16الباص السابع

هناء اجمعان اسماعٌل ابوجاموس5119926699406-16الباص السابع

نعمه محمد أحمد أبو سعود5120967380460-16الباص السابع

بالل اهدٌان اسماعٌل أبو سعود5121403038136-16الباص السابع

محمد فوزي روبٌن النونو5122952219574-16الباص السابع

رسمٌه صبحً روبٌن النونو5123411909161-16الباص السابع

عبد الرحمن محمد فوزي النونو5124421826090-16الباص السابع

أحمد عدنان عبد اللطٌف الضابوس5125400262168-16الباص السابع

علٌا مدحت حمدي الٌازج5126902430677ً-16الباص السابع

امنه محمود ٌوسف عوض5127917632937-16الباص السابع

أحمد خلٌل موسى عوض5128803444694-16الباص السابع

محمد سمٌر عبد الوهاب عبد الرحمن غانم5129921260154-16الباص السابع

علً محمد علً المغٌر5130901491282-16الباص السابع

سرٌه أحمد جابر المغٌر5131929432268-16الباص السابع

احمد علً محمد المغٌر5132424188035-16الباص السابع

انس أحمد عبد الستار الغلبان5133405874215-16الباص السابع

محمد فتحً علً الغلبان5134404558561-16الباص السابع

غاده محمد محمد محٌسن5135907392179-16الباص السابع

عبد الرازق أحمد أحمد السبع5136915951719-16الباص السابع

بالل موسى مرضً الرقب5137802515486-16الباص السابع

سالم ابراهٌم سالم اللوح5138905199162-16الباص السابع

سماهر مسلم محمود اللوح5139905285979-16الباص السابع

نضال محمود غازي الباشا5140404283525-16الباص السابع

فٌروز محمد سلٌمان النجار5141964322622-16الباص السابع



هدى عماد ابراهٌم الغف5142803445824-16الباص السابع

عامر دروٌش سعد الغف5143800447492-16الباص السابع

محمد عامر دروٌش الغف5144429769912-16الباص السابع

فاطمة عامر دروٌش الغف5145433245453-16الباص السابع

أحمد عامر دروٌش الغف5146437349368-16الباص السابع

براء سفٌان سعٌد البغدادي5147403064272-16الباص السابع

عبد هللا سفٌان سعٌد البغدادي5148412371411-16الباص السابع

انس سفٌان سعٌد البغدادي5149804080562-16الباص السابع

ابراهٌم سفٌان سعٌد البغدادي5150412249732-16الباص السابع

بشرى مطٌع شكري البورنو5151902345354-16الباص السابع

بالل احمد فؤاد حلمً البورنو5152403689268-16الباص السابع

عماد ٌوسف علً الشرفا5153902885854-16الباص السابع

علً عٌد علً الشرفا5154909497521-16الباص السابع

نوال سالمه مطر السرسك5155915158026-16الباص السابع

فادي رفٌق محمد نصٌر5156800113086-16الباص السابع

محمد سعٌد محمد نصٌر5157402924724-16الباص السابع

 عالء مصطفً دروٌش الهلٌس5158926105107-16الباص السابع

 وسام محمود زاٌد عاشور5159950834952-16الباص السابع

 باسل فارس عطا هللا قندٌل5160931556062-16الباص السابع

 عمار محمد رمضان ابو هدروس 5161900611773-16الباص السابع

 عبد هللا رٌاض الخضري 5162802769109-16الباص السابع

 رٌم جهاد البطش  5163803672427-16الباص السابع

 هبة محمد خطاب5164931716880-16الباص السابع

 مؤٌد نصر عبد هللا المبٌض 5165410214159-16الباص السابع

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم5-16الباص الثامن
مصطفى محمد محمود الحاطوم51927585562-16الباص الثامن

عبٌر عرفات ٌعقوب مطر52801874496-16الباص الثامن

عمر سامر مطر مطر53452237944-16الباص الثامن

حسٌن عبد الحكٌم حسٌن سرحان54410202535-16الباص الثامن

نضال ناصر عبدو مهان55411758790ً-16الباص الثامن

طارق محمد حمد ابو جزر56906718176-16الباص الثامن

امٌر محمد حمد ابو جزر57403095789-16الباص الثامن

عالء عزات ٌوسف هتهت58410047914-16الباص الثامن

سامً محمد عبد الكرٌم حمد59931481832-16الباص الثامن

سعاد محمد مصطفى حمد510921152930-16الباص الثامن

عاٌش فرٌح عاٌش حداٌد511803290428-16الباص الثامن

شٌرٌن حسٌن علً ابو شرٌعه512700043490-16الباص الثامن

الباص الثامن



ناصر صبحً محمد فٌصل513976205294-16الباص الثامن

سنٌوره عبد الكرٌم مصباح فٌصل514800009771-16الباص الثامن

زنوبه محمد رمضان وادى515973442403-16الباص الثامن

محمد منار سعٌد وادى516800717985-16الباص الثامن

محمد بكر عودة هللا الشاعر517412407355-16الباص الثامن

جمٌله وائل عٌد شٌخه518802393868-16الباص الثامن

عماد سالم محمود شٌخه519901256834-16الباص الثامن

هدى عماد سالم شٌخه520424556199-16الباص الثامن

ٌارا عماد سالم شٌخه521426350146-16الباص الثامن

لٌان عماد سالم شٌخه522429961386-16الباص الثامن

نورهان عماد سالم شٌخه523433936812-16الباص الثامن

سما عماد سالم شٌخه524436837108-16الباص الثامن

جود عماد سالم شٌخه525440623114-16الباص الثامن

اسالم فاٌز رجب ابو نصر526800710451-16الباص الثامن

شٌماء توفٌق سالمه ابوٌوسف527804627651-16الباص الثامن

هدٌل سعٌد محمد ابو شرخ528404277899-16الباص الثامن

محمد سعٌد محمد ابو شرخ529925941627-16الباص الثامن

فرج محمد جمعه ابو جزر530402202303-16الباص الثامن

عمر ٌونس حسن الحطاب531412501009-16الباص الثامن

رسمٌة أحمد حامد ابو رجٌله532410130850-16الباص الثامن

رٌم عبد المنعم رزق ابو رجٌله533400770293-16الباص الثامن

منتصر منٌر محمد شكشك534400233375-16الباص الثامن

حازم فهمً عادل الدحدوح535908977705-16الباص الثامن

براء محمد فهمً الدحدوح536407930304-16الباص الثامن

محمد حازم فهمً الدحدوح537426920179-16الباص الثامن

عبد هللا حازم فهمً الدحدوح538422347518-16الباص الثامن

أحمد حازم فهمً الدحدوح539422621714-16الباص الثامن

امانً محمد نصٌف الدحدوح540931675904-16الباص الثامن

أحمد رٌاض خلٌل الهمص541801278581-16الباص الثامن

فداء محمود ابراهٌم الهمص542802445866-16الباص الثامن

فاطمه محمد محمد مدوخ543966652752-16الباص الثامن

سامً محمد فضل امٌن الندٌم544944842731-16الباص الثامن

محمود اشرٌقً مصبح ابو شلوف545955131669-16الباص الثامن

هوٌده السٌد علً ابو الخٌر546413316134-16الباص الثامن

زكٌه فتحً محمد ٌوسف547921425245-16الباص الثامن

دعاء محمد جمٌل محمد ٌوسف54811522-16الباص الثامن

االء محمد جمٌل محمد ٌوسف54911525-16الباص الثامن

نجالء محمد جمٌل محمد ٌوسف55011528-16الباص الثامن

صبحً سلٌمان حسن القهوج551909940678ً-16الباص الثامن

محمد صبحً سلٌمان القهوج552400655403ً-16الباص الثامن

نفٌن زٌاد أحمد الدغمه553802908418-16الباص الثامن

توفٌق حسٌن محمد زعرب554903846442-16الباص الثامن



سنٌر سلٌمان حسن زعرب555903651099-16الباص الثامن

محمد توفٌق حسٌن زعرب556802245589-16الباص الثامن

محمد ابراهٌم فاٌز فسٌفس557802864603-16الباص الثامن

ابراهٌم فاٌز أحمد فسٌفس558973746431-16الباص الثامن

سهٌر فارس عبد الجلٌل ساره559410141147-16الباص الثامن

شٌماء منٌر عبد الرؤوف ساره560404327686-16الباص الثامن

هشام حسن خلٌل ابو حرب561900820515-16الباص الثامن

ابتسام فتحً أحمد ابو عرب562803047901-16الباص الثامن

جهاد عٌاد محمد بكرون563922088265-16الباص الثامن

محمد جهاد عٌاد بكرون564402146534-16الباص الثامن

محمود امٌن محمد راشد565912737053-16الباص الثامن

أحمد محمود امٌن راشد566402501159-16الباص الثامن

فادي ٌوسف عطاهللا العجرم567801542937ً-16الباص الثامن

رسمٌة فرٌح فرحان أبو حداٌد568953286515-16الباص الثامن

زاٌد فرٌح شحده أبو حداٌد569800752800-16الباص الثامن

عفاف توفٌق طه ابو تاٌه570911230860-16الباص الثامن

مرفت محمود توفٌق القصاص571900199555-16الباص الثامن

محمود عبد العظٌم محمود النجار572400604559-16الباص الثامن

محمود ابراهٌم محمود النجار573410944276-16الباص الثامن

عادل سلٌمان أحمد كوارع574905387866-16الباص الثامن

رفاء عبد هللا أحمد كوارع575800874760-16الباص الثامن

صابرٌن طارق عبٌد المصدر576800624488-16الباص الثامن

رٌم سمٌر سلٌم حنٌدق577802843789-16الباص الثامن

هاشم حمدان محمود حنٌدق578802077313-16الباص الثامن

رهف هاشم حمدان حنٌدق579431412378-16الباص الثامن

حمدان هاشم حمدان حنٌدق580433701828-16الباص الثامن

جود هاشم حمدان حنٌدق581435828801-16الباص الثامن

محمد هاشم حمدان حنٌدق582439128992-16الباص الثامن

أحمد مراد أحمد االزبك583916905359ً-16الباص الثامن

علً دٌب محمد الشعراوي584916980352-16الباص الثامن

مٌسر أحمد نمر الشعراوي585966990137-16الباص الثامن

امال سعٌد ٌاسٌن شلحه586910745603-16الباص الثامن

عاٌد ماهر محمد شلحه587803798602-16الباص الثامن

جمٌله مصطفى سلٌم المدن588921410163ً-16الباص الثامن

مالك أحمد رشاد المدن589434220315ً-16الباص الثامن

أحمد رشاد عمر المدن590800738940ً-16الباص الثامن

كمال الدٌن اسماعٌل جمعه ابو سنٌمه591900248717-16الباص الثامن

سعد الدٌن اسماعٌل جمعه ابو سنٌمه592901697896-16الباص الثامن

سامٌه حماد عبد العزٌز بركة593410142848-16الباص الثامن

نجاح خلٌل محمد ابو سراٌا594410136956-16الباص الثامن

دالٌا انور ابراهٌم ابو سراٌا595410136972-16الباص الثامن

محمد ابراهٌم أحمد عوده596410112817-16الباص الثامن



نمٌر فتحً مصطفى شعت597921889846-16الباص الثامن

باسل اكرم حسن شعت598401815287-16الباص الثامن

حنٌن اكرم حسن شعت599405122482-16الباص الثامن

رنٌم اكرم حسن شعت5100408848653-16الباص الثامن

دانٌا اكرم حسن شعت5101409677051-16الباص الثامن

اسماعٌل محمد عٌد حماد5102970900346-16الباص الثامن

امانً اسماعٌل محمد احمد5103800593741-16الباص الثامن

حمدي محمود شعبان ابو عمٌره5104700178247-16الباص الثامن

أحالم داود شعبان محمد5105900677956-16الباص الثامن

محمد فرج ٌونس محمد5106434543385-16الباص الثامن

عبد السالم عمر شكري الغندور5107922475983-16الباص الثامن

نجوى سلمان عبد هللا الغندور5108912280278-16الباص الثامن

وسٌم صالح محمد البطه5109801137795-16الباص الثامن

احسان منٌر عبد الحمٌد مقاط5110801063470-16الباص الثامن

منى سهٌل عبد الرحمن مقاط5111801716937-16الباص الثامن

محمد سهٌل عبد الرحمن مقاط5112802504589-16الباص الثامن

منال سهٌل عبد الرحمن مقاط5113802558445-16الباص الثامن

سهٌله سهٌل عبد الرحمن مقاط5114803509942-16الباص الثامن

نعمه حسن محمد قنن5115902885904-16الباص الثامن

جواد عثمان رزق قنن5116941102733-16الباص الثامن

محمود عبد الرحمن محمود الحبٌب5117801275173ً-16الباص الثامن

هانً عبد الرحمن محمود الحبٌب5118967748781ً-16الباص الثامن

مها حسن محمد حموده5119903408011-16الباص الثامن

نورٌن سمٌر حموده حموده5120426238879-16الباص الثامن

حماده سمٌر حموده حموده5121429200546-16الباص الثامن

سمٌر حموده عطاهللا حموده5122970878153-16الباص الثامن

عوض ناهض عوض دٌاب5123410087571-16الباص الثامن

عبدهللا سامً سمٌر عاشور5124404284507-16الباص الثامن

محمود شعبان ٌوسف ارحٌم5125404592917-16الباص الثامن

أحمد شعبان ٌوسف ارحٌم5126404592909-16الباص الثامن

دٌاال عماد مطر زغره5127408029155-16الباص الثامن

احمد عماد مطر زغره5128409302197-16الباص الثامن

رٌماس عماد مطر زغره5129426169249-16الباص الثامن

ماجده جمال بدوي زغره5130976041293-16الباص الثامن

سالمة سلمان مسلم ابوعمرة513111728-16الباص الثامن

سعٌد عبدالعال عقٌل ابوحداٌد5132700454648-16الباص الثامن

عبد هللا خلٌل عٌاد محٌسن5133804415982-16الباص الثامن

محمد صالح شاهٌن ابوخضر5134802976571-16الباص الثامن

وصال محمد اسماعٌل ابوخضر5135901951954-16الباص الثامن

ٌاسر رشاد حسن القدره5136801024803-16الباص الثامن

صبري احمٌدان حسٌن ابو صقر5137916064561-16الباص الثامن

أحمد مصطفى محمود السماري5138901608737-16الباص الثامن



خولة مصطفى محمود ابو صقر5139930537683-16الباص الثامن

خالد خلٌل عبد الحلٌم شاهٌن5140700033392-16الباص الثامن

طارق عبد الحلٌم ناٌف زعرب5141400280087-16الباص الثامن

حسام دهشان سلٌمان ابو سته5142938866738-16الباص الثامن

رهام حسام دهشان ابو سته5143801257734-16الباص الثامن

حمود حسام دهشان ابو سته5144410505093-16الباص الثامن

نعٌمه ماجد سلمان ابو سوٌرح5145410079305-16الباص الثامن

زاهر كامل طه قاسم5146900285602-16الباص الثامن

صفاء رفٌق خالد حلس5147802542951-16الباص الثامن

محمد جباره جباره االغا5148800410417-16الباص الثامن

وسام محمد ابراهٌم ابو مغصٌب5149804380277-16الباص الثامن

تهانً أحمد عبدهللا ابو حرب5150803005438-16الباص الثامن

رفٌق دٌاب رباح مصبح5151907200646-16الباص الثامن

ناصر محمد محمود الجرو5152926960881-16الباص الثامن

اسماء ناصر محمد الجرو5153803307172-16الباص الثامن

رائد محمد محمود الجرو5154903178770-16الباص الثامن

الهام اسماعٌل علً صالحه5155931362487-16الباص الثامن

دعاء سمٌر محمد صالحه5156802527150-16الباص الثامن

سمٌره محمد شعبان ابراهٌم الغف5157803700178-16الباص الثامن

غنى رامز سهٌل الغف5158434036000-16الباص الثامن

سهٌل رامز سهٌل الغف5159452154644-16الباص الثامن

كنزي رامز سهٌل الغف5160452154636-16الباص الثامن

امجد فتحً حسٌن الشنط5161413388380ً-16الباص الثامن

أحمد أٌمن فتحً الشنط5162432199248ً-16الباص الثامن

شروق محمد صالح الشنط5163413388372ً-16الباص الثامن

عصام محمد سعٌد حلس5164902680743-16الباص الثامن

نهٌل عبد المعطً سعٌد حلس5165925721763-16الباص الثامن

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم5-16الباص التاسع
امانً عادل محمود شاهٌن51803139542-16الباص التاسع

حسام سلمان بخٌت الصوف52953334257ً-16الباص التاسع

خالد محمد أحمد ابووردة53910091396-16الباص التاسع

عالء حجازي علً الغرباوي54412497307-16الباص التاسع

ٌارا عالء حجازي الغرباوي55412497323-16الباص التاسع

محمد عالء حجازي الغرباوي56426098919-16الباص التاسع

حسن ابراهٌم رمضان ابو شخصه57964050470-16الباص التاسع

فؤاد محمد محمد الفٌري58921837266-16الباص التاسع

سهام محمد السٌد الفٌري59921398368-16الباص التاسع

الباص التاسع



بثٌنه عبد الرحمن منصور دهٌش510923537658-16الباص التاسع

ساره اسحاق دٌب حسٌن511408777852-16الباص التاسع

هادي اسحاق دٌب حسٌن512421472184-16الباص التاسع

مرام اسحاق دٌب حسٌن513426438040-16الباص التاسع

صابره بخٌت سلٌمان بهدار514973164031-16الباص التاسع

كاظم عبد القادر عوده البهداري515400513263-16الباص التاسع

محسن انور محمد العش516901454058ً-16الباص التاسع

عبد المحسن عبدهللا عبد العزٌز عفانة517921181871-16الباص التاسع

ٌارا أحمد عبد المحسن عفانة518424702686-16الباص التاسع

دٌما عبد المحسن عبدهللا عفانة519405886128-16الباص التاسع

عبد هللا عبد المحسن عبدهللا عفانة520804754380-16الباص التاسع

أحمد عبد المحسن عبدهللا عفانة521801435587-16الباص التاسع

انتصار عبد الحمٌد أحمد ابو السعٌد522907280440-16الباص التاسع

سلٌمه محمد أحمد الغلبان523960335941-16الباص التاسع

أٌمن صبري محمد ابو رحمه524900775396-16الباص التاسع

سلٌمان رمضان عبد الرحمن رمضان525942110370-16الباص التاسع

منصور رمضان منصور ابو غنٌمه526402025423-16الباص التاسع

محمد عبد الباري أحمد عطا هللا527925835134-16الباص التاسع

عدلً عادل مرزوق المزنر528935343673-16الباص التاسع

محمود انور ٌونس عوض529404561235-16الباص التاسع

واجد مدحت زهدي ابو سرٌه530802905018-16الباص التاسع

رٌهام تٌسٌر بركه شاهٌن531803503374-16الباص التاسع

رٌتال ثائر زٌاد شاهٌن532435320593-16الباص التاسع

ادهم عمر سلٌمان اللوح533966584351-16الباص التاسع

مرشد محمد محمود ابو جحجوح534952074441-16الباص التاسع

همام مرشد محمد ابو جحجوح535800548638-16الباص التاسع

أحمد سالم عبد الهادي ثابت536801457243-16الباص التاسع

اشرف اسماعٌل محمد دبابش537410306989-16الباص التاسع

محمود ابراهٌم عبدهللا ابوعٌطة538800250839-16الباص التاسع

سمر كمال الدٌن سلٌم ابوعٌطة539802136937-16الباص التاسع

اعتماد توفٌق محمود ابو غلوه540967495474-16الباص التاسع

انور رباح محمود السكاف541974878969ً-16الباص التاسع

أحمد خلٌل عبد الرحمن الشواف542410578975-16الباص التاسع

محمد ابراهٌم عبد النجار543900889882-16الباص التاسع

أحمد محمد أحمد كالب544911361343-16الباص التاسع

صباح محمد دٌب قشطة545912560968-16الباص التاسع

علً محمد محمود قشطة546912586211-16الباص التاسع

هانً عبد الرؤوف موسى الجرجٌر547803510684-16الباص التاسع

محمد عاهد عبد الرحمن جرادة548400173977-16الباص التاسع

عداله سالمه فرٌد مشتهى549935344945-16الباص التاسع

عمر خمٌس جمال مشتهى550405220708-16الباص التاسع

تاال خمٌس جمال مشتهى551433230661-16الباص التاسع



ٌحٌى خمٌس جمال مشتهى552401868070-16الباص التاسع

ناهد عبد السالم اسماعٌل ٌاسٌن553400256095-16الباص التاسع

أحمد كامل محمود سالمة554400053682-16الباص التاسع

هدٌل ماهر شهٌر الحلو555802732859-16الباص التاسع

شروق عدنان مصطفى دلول556804738151-16الباص التاسع

مؤمن فوزي أحمد النحال557403715311-16الباص التاسع

دعاء برهام كامل دوٌمه558801225210-16الباص التاسع

كامل برهام كامل دوٌمه559801214784-16الباص التاسع

نفٌن حبٌب خضر المشهراوي560900578857-16الباص التاسع

جبر رشٌد جبر المشهراوي561900924671-16الباص التاسع

رشٌد جبر رشٌد المشهراوي562400896361-16الباص التاسع

فارس جبر رشٌد المشهراوي563403073364-16الباص التاسع

سٌف جبر رشٌد المشهراوي564406161224-16الباص التاسع

امٌرة جبر رشٌد المشهراوي565409278710-16الباص التاسع

عبدالكرٌم جبر رشٌد المشهراوي566421351875-16الباص التاسع

محمد جبر رشٌد المشهراوي567439098955-16الباص التاسع

اٌناس سلٌمان سالم ابو راشد568411958572-16الباص التاسع

محمد فارس محمد المغرب569980070353ً-16الباص التاسع

علٌا محمود سلٌم المغرب570911265239ً-16الباص التاسع

سوزان حسن صالح المغرب571918482332ً-16الباص التاسع

زكرٌا حسن عبد العال عبد العال572922515242-16الباص التاسع

ٌوسف زكرٌا حسن عبد العال573408456234-16الباص التاسع

سامً عبد القادر محمد ابو سمك574942365263-16الباص التاسع

سلوى حسنً عطٌه ابو سمك575919753053-16الباص التاسع

عال عدنان كامل حسنٌن576900514969-16الباص التاسع

لورٌان عبد الهادي حسن حسنٌن577404139966-16الباص التاسع

اآلمٌر حسن عبد الهادي حسن حسنٌن578405900416-16الباص التاسع

رٌفان عبد الهادي حسن حسنٌن579435069141-16الباص التاسع

ابتسام جبر محمود سعد580800898769-16الباص التاسع

اسماء اشرف محمود سعد581421848714-16الباص التاسع

فلاير عبد المجٌد حسن الترتوري582926957457-16الباص التاسع

جبر نعمان دمٌاطً حبٌب583922890462-16الباص التاسع

محمد عبد الغنً العبد قدٌح584950040741-16الباص التاسع

محمد فوزي التاٌه محمود الناعوق585412444994-16الباص التاسع

االء زٌاد اسماعٌل النجار586802160192-16الباص التاسع

زٌاد اسماعٌل محمود النجار587910930445-16الباص التاسع

غالٌه محمد ٌوسف خلٌل588914768890-16الباص التاسع

خلٌل محمد خلٌل منصور589401146675-16الباص التاسع

اٌمان كمال عبد المجٌد منصور590402479018-16الباص التاسع

عاٌشة جابر حسٌن ناصر591937376150-16الباص التاسع

أحمد ابراهٌم حسٌن ناصر592911981058-16الباص التاسع

احسان أحمد ابراهٌم ناصر593801375304-16الباص التاسع



رأفت علً عبد الرحمن األعرج594901636316-16الباص التاسع

ساري ٌوسف محمود بركة595803018241-16الباص التاسع

شٌماء غانم توفٌق الجاجه596801769944-16الباص التاسع

سارة محمد كامران مٌراز5977575-16الباص التاسع

محمد كامران مٌراز598413128-16الباص التاسع

هند هاشم العربً علٌوه599411176407-16الباص التاسع

أحمد باسم عادل العلم5100410194187ً-16الباص التاسع

نوره حسٌن علً العلم5101803002245ً-16الباص التاسع

ابو بكر ٌوسف سلمان بشٌر5102931667562-16الباص التاسع

هبه صالح محمد زٌدان5103410678585-16الباص التاسع

رٌاض أحمد محً الدٌن ابو زناد5104935042358-16الباص التاسع

فاٌزه ٌوسف سامً ابو علبة5105803497353-16الباص التاسع

سوزان عبد ربه عبد الرازق ابوعامر5106943561464-16الباص التاسع

سمٌة بدر محمد الحسنات510711711-16الباص التاسع

انتصار محمود محمد عوده5108902556265-16الباص التاسع

فتحٌة زٌاد محمد عوده5109803732973-16الباص التاسع

نور زٌاد محمد عوده5110413128075-16الباص التاسع

شهد زٌاد محمد عوده5111413130543-16الباص التاسع

ٌاسر أحمد عبدهللا التلبان5112800166738ً-16الباص التاسع

حسٌن عبدالغفار حسٌن جوده5113700487507-16الباص التاسع

طلعت حموده توفٌق شعت5114900855396-16الباص التاسع

غازي ابراهٌم أحمد عٌشه5115961130432-16الباص التاسع

أحمد عبد الكرٌم مالحً القدره5116803777333-16الباص التاسع

رواء توفٌق حسٌن منصور5117802039297-16الباص التاسع

توفٌق حسٌن أحمد منصور5118945915106-16الباص التاسع

علً حسن علً منصور5119437059801-16الباص التاسع

صالح حسن نصر ابو جامع5120932088628-16الباص التاسع

جمال جبر عطاهللا اعبٌد5121926310343-16الباص التاسع

رامً جمال جبر عبٌد5122926652637-16الباص التاسع

نضال جمال جبر اعبٌد5123405788092-16الباص التاسع

أحمد نبٌل أحمد زرندح5124801252875-16الباص التاسع

أحمد خلٌل ناٌف الغلبان5125926696139-16الباص التاسع

بٌان حسٌن محمد الغلبان5126802270108-16الباص التاسع

اسالم أحمد خلٌل الغلبان5127429104474-16الباص التاسع

منى حمدان عبدهللا قدٌح5128931674162-16الباص التاسع

ابراهٌم جهاد زرعً زعرب5129804378305-16الباص التاسع

محمود سعٌد محمود ابو شماله5130410049696-16الباص التاسع

ناهض سعٌد شاكر الهلٌس5131906340369-16الباص التاسع

مؤمن ناهض سعٌد الهلٌس5132404185324-16الباص التاسع

رامً أحمد سلٌمان العبادله5133803642826-16الباص التاسع

جٌهان عاطف محمد البطراوي5134400869475-16الباص التاسع

محمود محمد حربً الراس5135801772252-16الباص التاسع



سمر احمد علً طومان5136410995740-16الباص التاسع

صهٌب إبراهٌم أنٌس العماوي5137404539496-16الباص التاسع

عبٌر سعٌد حسنً دٌاب5138411093776-16الباص التاسع

ٌوسف سامر مصطفى دٌاب5139435164280-16الباص التاسع

باسم خضر فارس عبدو5140917583361-16الباص التاسع

رغده خضر فارس المخلالت5141917583353ً-16الباص التاسع

مجدي سالم حسن الحرازٌن5142922710587-16الباص التاسع

حسن مجدي سالم الحرازٌن5143803604651-16الباص التاسع

منى ٌوسف ابراهٌم ضهٌر5144801273350-16الباص التاسع

عمر محمود محمد عاشور5145410110886-16الباص التاسع

فتحٌة خضر سعٌد عاشور5146913133021-16الباص التاسع

محمد خالد أحمد نصٌر5147404010266-16الباص التاسع

اسماء محمد عبدهللا زعرب5148803618495-16الباص التاسع

عبدهللا محمد عبدهللا زعرب5149800790800-16الباص التاسع

عالءالدٌن فرٌد محمد قدٌح5150801277633-16الباص التاسع

عبدهللا حمدان شحادة ابو معمر5151410052286-16الباص التاسع

فاطمه محمد أحمد ابو معمر5152410130124-16الباص التاسع

مرٌم محمد أحمد ابو سرٌه5153902746239-16الباص التاسع

روحً صالح حسن عواجه5154914430426-16الباص التاسع

محمد عبد العظٌم حسٌن عصفور5155801043316-16الباص التاسع

سهام عبد السالم محمد مرتجى5156700032733-16الباص التاسع

خالد عاهد سعٌد مرتجى5157406114223-16الباص التاسع

عمر عاهد سعٌد مرتجى5158409669322-16الباص التاسع

روز شوقً مصطفى بشٌر5159931537260-16الباص التاسع

شرٌف عدنان محمود ابو وطفه5160985194836-16الباص التاسع

وفاء محمد علً ابو وطفه5161961117181-16الباص التاسع

واثق باهلل شرٌف عدنان ابو وطفه5162408031078-16الباص التاسع

مؤمن باهلل شرٌف عدنان ابو وطفه5163409393329-16الباص التاسع

منة هللا شرٌف عدنان ابو وطفه5164424231330-16الباص التاسع

آمنه شرٌف عدنان ابو وطفه5165413135013-16الباص التاسع


