
الهوية رقماالسمالرقمالهوية رقماالسمالرقم

41222258صالح الرحيم عبد غالب ريم9069325951زبن سالم زهير ريما1

2samer mohammed hamdan859121752Haya308421684

3085191563Raya Ahmad Aref Amarneh2990066فيالت ابو عرفات الفتاح عبد آية3

9374359154Riham Hanna Issa Salsaa944833201سريس ابو محمد عبدالقادر أثير4

911788974العزيز عبد الرحمن علد كرمل8542216375السده محمد عماد أحمد5

853389013الحجة اللطيف عبد هشام آالء8540018316حبابه حسان كمال أحمد6

907932321قيسي أحمد جابر أحمد8543423917الخطيب عمر محمد أحمد7

852437805خطيب محمود سعيد أحمد8501011308زماعره محمود محمد أحمد8

411066830غياض أبو محمد عبيد أمال4118738889العلي عبدهللا نصر أحمد9

852432509غيث موسى خليل أمنية85239452710عليان مصباح إبراهيم أرجوان10

853874147يونس أبو علي محمد إباء20359018711عيد موسى صبحي أسيل11

850962598الرب ابو خالد شهير احسان85263844412عامر ابراهيم نواف أشواق12

850112277عوض محمد سالمة احالم85235604713الباقي عبد الجليل عبد حاتم أقدار13

901075473قرعاوي موسى عادل اخالص30851823214دويك صدقي زكريا أكرم14

852397504شنب ابو خليل احمد اسراء85030027815مزهر خلدون أمجد15

850760109عباس حسن الكريم عبد اسماء85303530116جغمة رزق الكريم عبد أنس16

43135797قلجاوي صبحي محمد اسماء94649762517حوشية كامل فايز أنس17

911545341علقم محمد ابراهيم االء85230220718غوراني الخالق عبد عمر إسراء18

937279966شتية حسين اللطيف عبد االء85356947319الرجوب عبدهللا حسن ابتهال19

853096634حافظ ابو حسن محمد المامون85245564120العبد محمد الجبار عبد ابراهيم20

85061244محمدعمارنة نصر كلثوم ام94605780921ريان محمد احمد ابوبكر21

851985937مصلح اللطيف عبد جمال اماني85027231122رفاعي احمد بشير احمد22

852758226عليا ابو طه نادر اماني85172386623الخولي هللا عبد حامد احمد23

204257661ساليمة فتحي يحيى اماني41137549624فارس عثمان راسم احمد24

853862811شقير اسماعيل حيدر امنة93838367625فراج جودت سعيد احمد25

853165413السالمين رشيد رشاد ايمان85004058526ريان ذياب الكريم عبد احمد26

850892746الجودة محمود مصطفى ايمن85114663927موقدي الخالق عبد موسى احمد27

850002320حمدة أبو الفتاح عبد الرحيم عبد ايناس99961120528شحادة شحادة يوسف احمد28

914587274صبره ابراهيم سليم ايه85254952629رمضان الجليل عبد احمد اديم29

850983586زعاقيق جبر محمد ايهاب41024805830مرزوق محمد مرزوق اسماء30

854103900الشافعي الجواد عبد محمد ايهاب85073738831الحصني مصطفى يوسف الحارث31

852442904عبادي فوزي عزام بانة85036813532عين أبو أحمد محمد باهلل المعتصم32

850378118حمايل حماد موسى بشرى85137348033زعاقيق حسن عيسى اماني33

946639051عبيد لطفي أحمد تامر85322350134شحادة محمد غالب اماني34

483038351دياب عيسى محمود تحرير85226608935منصور شكري الرحمن عبد امنة35

852377415دراغمه فايز فوزي الدين جمال85409940536غريب صبري محمود انس36

853440279سويلم اللطيف عبد اللطيف عبد جهاد85254452737عيسى ابو عادل صبيح اية37

851844225السويطي عيسى يوسف حسام41064859638وراد محمد يوسف ايفان38

914440623حمران كامل اسعد حسن9440890239القاضي نايف حسني ايمان39

948906565شاهين الرحمن عبد شاهين حنين94692249940الصالح سليمان محمد ايمان40

301498440العلي محمد الرحيم عبد حنين85019264241"ضمايره عرب" محمود بدر ايهاب41

907106603داغر محمد عدنان خلود85253398342زواتية محمد عفيف ايهاب42

852961648عمرية" علي محمد"  علي دعاء8522821243حجاج صالح يوسف ايهاب43

415037530شوابكة احمد يوسف دليلة91320281844ريان احمد يعقوب باسل44

852643584عالونه حسن محمود دنيا94645258845شماسنة عبدهللا فايز باسم45

853268225جمعة رشيد اسماعيل ديما85126527246ازعر قاسم حسني بركات46

853521565غانم محمد عمر ديما92822376747عمشة ابو محمد ثابت بهاء47

(2) رقم كشف مترجم(1) رقم كشف/ اعالم موظف



851773697زكارنة مبدى سعيد رؤى90617639148يوسف محمد فرح بهاء48

852254085ارشيد الفتاح عبد مدثر رايه85340703949ابوعياش ابراهيم عدنان بيان49

3347250حفايظه فارس نشأت ربا30057396150بيضون علي عدنان بيان50

999606445موسى الكريم عبد حسين ربى85043839151صوافطة محمدفريد تحرير51

853651677بكير سعيد رشيد ربى287299352حمدان عبدالرحيم فوزي ثمين52

938028180باللو يحيى موسى ربى85244749953حرزهللا حسين شعبان جابر53

852552611كايد نايف الناصر عبد رمزي91345666154البدوي حسن الناصر عبد الدين جهاد54

941457061سالم ابو عيسى علي رنا93771755155الشيخ محمد انور حذيفة55

850723743علقم صالح محمد رناد94996407656الخواجا حسين محمد حسين56

948603410عطية سعيد حسين رواء85234829157العواودة القادر عبد مصباح حسين57

852223205حالوه رضا نهاد روان85028906758محامدة هللا عبد كامل حلو58

305387433الشاويش جميل محمد رويدة85141220559الحطاب محمود محمد حمزة59

854436813"داود خاطر علي" وديع جميل ريم95032861760ابوريان حسين محمد حمزه60

411683279مسعف حسن طايل زينب85239574561غصنة حسن باجس حنين61

2435721بشارات ناجي مصطفى زينبT56663662الوفا أبو شحادة وائل خالد62

850966425شواهنة محمود أحمد سعاد91076078463عيسى سالم خالدابراهيم63

850527995شتيوي محمد عودة سعاد85002537064زيدان محمد أحمد خلود64

852340934عوض الرحمن عبد عوض سلسبيل94659106265طعمة عطية اسامة خولة65

922369319رنو شفيق محمد نصر سلمى94649197466عوض عيسى محمود داود66

852472562عيشة ابو أحمد عماد سماح85036820067صاره ابو جميل أنور دعاء67

950587378الدهدار سعدي مصطفى سماح41070286468فريجة أحمد حكمت ديانا68

850243031فرعون عطا نضال سماهر85212505369سوقية احمد سمير دينا69

911741635شريتح محمد عمر سنابل85298370970دراوشة جبر فازع رأفت70

t913319عمران نايف محمد سهير85192798871بشارات مصطفى جميل رامي71

853767978تعامرة محمد عطا شذى91075430872حجة سعيد محمود رحمة72

852337112فخرالدين عادل حسام شهد85884148973شقور الحميد عبد االله عبد رزان73

902438696عقال خليل نواف شهيرة85211616974قريع خليل عطا رزان74

415190073عيسى يوسف احمد صائب85037064475بصير سليمان فوزي رشا75

852294537عودة الرؤوف عبد ضحى85440575076سالمة موسى طه رنا76

854262912النمورة الكريم عبد" فؤاد محمد" الدين ضياء85236292077قدادحة محمد نصر رنا77

976071563سليمان حامد نظمي طالل85381130578جوابره اللطيف عبد اسامه رناد78

853685915عزام شفيق وليد عامر85028561079صوافطه سليمان راتب رنين79

852488527رمانة عبدالرحمن جالل عبدالرحمن40152416080غنيمة سليمان طه روزانا80

851595397فاخوري عبدالرحيم غالب عبدالرحيم85310743181معالي مصطفى نزيه زهران81

906859616حروب أحمد محمد عبدالكريم90730403482سليمان سليمان احمد زهير82

854204872دويكات يوسف نظمي عبدالكريم85362246283ارشيد عبدالفتاح مدثر زينة83

853400711سليمان محمود يوسف عبير85133576084أسعد مسعود نائل سارة84

852211705مبروك أسعد سامي عزه90644563085الحق عبد بكر نبيل سالي85

859159940كباش أبو محمود حماد عمر90045890286مسعود سعيد عادل سعيد86

941174971غانم صالح محمد غادة332412187محاريق محمد ناجح سالم87

944811223رمضان محمد عبدهللا غدير85059689188ملحيس قاسم باسم سما88

852358654درويش اسعد عدنان فاطمة4012210489اعمر محمد يوسف سماح89

999444797يحيى حسين عدنان فاطمة85133676890مهنا جميل بشير سناء90

936123926مغربي الكريم عبد رياض فدوى85021973491زقوت محمد القادر عبد سندس91

854172517حمدان حسن محمد فراسة85256505092بعيرات محمد عدوي سندس92

852959329قاللوة ناجي ناجح فهيمة85336278893غنام عرسان محمد شادن93

853124758الدين صالح طاهر محمد قيس94112810094*عليا ابو نمر عماد شروق94

850501206عودة بني عبداللطيف مصطفى لبنى85319533795شمسه مطيع ممدوح شروق95

854401775خطيب عارف حسن لما41249474296الخير أبو علي حسن شمس96

853519361بزرة نمر نافع ماسة40240326597أبودية أسعد محمد شهرزاد97



3156608شادوف أبو مصطفى احمد محمد85160511398حامد ابراهيم لوزي صابرين98

853321909خليل صالح تحسين محمد85269187299ابوناموس صالح رضوان صالح99

911793826القيق محمد حيدر محمد937180362100غريب عبدالجواد محمد صبحه100

851990374صباح عطا سليم محمد852351485101الدهدار درويش غازي صدام101

2766214سليمية محمد الكريم عبد محمد850528555102شاهين حافظ بدري صفاء102

854347820رضوان مصطفى الهادي عبد محمد854043338103عالن المحسن عبد اسعد ضياءالدين103

412039570شناران جبرين عثمان محمد850835836104صعايدة محمود الحليم عبد عاصف104

936736404صوافطه غالب محمد852229327105نخلة حسين عطاهلل عاصم105

851954511شمسة بني سليم عيد غالب محمد906169131106شقير عبدهللا يوسف عاطف106

3187269مشارقه صالح فخري محمد851841627107المشارقة محمد حسين عاكف107

853463990عبدو نافز نزيه محمد901036004108جيعان محمد أمين عاليه108

852471739سلمان محمود احمد محمود911061463109عوض مصطفى عمر الرحمن عبد109

922369673بشارات علي مصطفى محمود851331967110محارب الرحمن عبد نجيب الرحمن عبد110

81062622رازق ايوب (ثلجي محمد) مرام852491299111فراخنة حسن زكي الرحيم عبد111

411508047الرب أبو نافع رشدي مرام852436922112عبوشي محمد ظافر هللا عبد112

852041607شمسية أبو موسى المعطي عبد مرام852841998113أبورجيلة أحمد محمد هللا عبد113

853982460شلهوب حسين حمدي مرح852556331114مقدادي هللا عبد محمد هللا عبد114

852305986ناجي محمد مروان مصعب910560143115بشارات عبدهللا حسن عبدهللا115

853992030بريغيث أحمد منذر منار852788736116ابوعرقوب يوسف خالد عبيدة116

851162693ابراهيم احمد عدنان منى851361527117نمر محمود خليل عدي117

858894413لطيفة ابو خليل طه موسى850115775118قصراوي سعيد ماجد عريب118

852222355اسماعيل احمد هللا عبد ميس912052016119شقير صقر الكريم عبد عزمي119

854204880دويكات يوسف نظمي ميساء852258201120الدين زين محمد ناجي عطا120

850936873زواتيه محمود نعيم نغم948912837121سلسع يوسف جمال عال121

853104214صالح أبو سعيد عصام نور900388851122صمادعة ابراهيم محمود عالء122

859950420زكارنة سعيد يوسف نور850012311123ابوكباش محمود حماد علي123

852309392خليفةعرفات برهان فاروق نورا853405777124مراد يوسف صالح علي124

850257726جبران احمد هارون هاني853480705125عواد يحيى معاويه عماد125

850675620سباعنه حمد محمد هدى850036914126الرجوب عامر احمد عنان126

414469627" ريحان" رزق أسعد يوسف هناء3384981127سمارة محمود إبراهيم عهد127

906296389شبيري اللطيف عبد هشام هيام851390732128فرحة أبو أحمد غازي غيداء128

853263507خضر محمود سامي وجدان851829747129عالقمه فارس بسام فارس129

583974020زوانه غالب رامي وداد851067413130سحويل انيس احمد فراس130

850090739منصور محمد اسماعيل وعد304882939131حمد محمود رجا فراس131

415052018القواسمة رزق علي وفاء850330382132مخامرة عودة محمد فلسطين132

852440577فايد محمود محمد والء852946623133خطيب أحمد يوسف قتيبة133

853620946جرار مصطفى ناظم والء851584250134حمايل محمد الفتاح عبد قسم134

853167310حجازي كمال الرحمن عبد وليد852287747135معاري كايد فايز كايد135

852579606مزيد حسين محمود ياسمين851749176136صبح حسن وليد كرمل136

852568062غوادرة حسني حاتم يزن850740622137صالح أحمد علي كفاح137

914131776الفقيه فالح عوض يوسف906159462138كتوت محمد محمود كيان138

854126646يوسف الرحيم عبد محمد لمياء139

941460719هندي حسين محمد لولو140

الهوية رقماالسمالرقم850295072مرعي ابراهيم ماهر ليالي141

853377323صالح محمد سعد غدير8500038561صوافطه علي تحسين ليث142

90514062002mohammad yousef yousef saleem0.852810068الدين صالح الرحيم عبد محمد مأمون143

(محمدخير)8532606443سمارة أحمد مجدي مالك144 910675958دراغمه طاهر عزت 

8504264954Issa Munir Issa Hamayel900398132الكومي الهادي عبد كايد ماهر145

8505875515Muath S I Zghari3331002البهو عيسى ميشيل مجد146

8533962406islam Jawad Hasan Abou Ghosh949958953ترابي عبدالرحيم أحمد محمد147

(3) رقم كشف عامة عالقات موظف



9215580947nadia hekmat ismael abd alrahman851696187أبوعرقوب محمد إبراهيم محمد148

8534022048naheel ahmad mohammad faqih850395997حمدان محمد احمد محمد149

8532993299ramiahmad yousef abualrub850830357حمد محمد انور محمد150

85285270610walaa rashid mahmoud shami853473809عمر شحاده خضر محمد151

853494722منصور محمد عبدهللا آيات85035228711حمايل يوسف راتب محمد152

850219718ديوان موسى محمد آيات94129545312الشلة نمر سعيد محمد153

948604830محمود محمد فهيم أحالم85078306913نصاصرة يوسف قدري محمد154

204660575عناتي عوض سليم أحمد85012907314شوبكي محمود احمد محمود155

936076116هبل حاتم صبري أحمد85240236115صبيح محمد سالم محمود156

850450685الرمحي محمود عدلي أحمد85233630416جابر شيخ صابر القادر عبد محمود157

853076842كشك أبو أحمد غازي أحمد85298168717محمود محمود مأمون محمود158

852625227حامد أحمد فؤاد أحمد41135919318صدقة صالح  صالح مريم159

910595669عساف محمد محمود أحمد85305838619سيف ابو عيسى ابراهيم مصعب160

914504261أحمد السيد عبدالعزيز أحمد أريج85241723720معالي يوسف محمد مصعب161

852673946سلهب الكريم عبد ياسر أسمهان85433218621نصار ابراهيم يعقوب معاوية162

858808066رجب أبو صالح سمير أسيل85252946022عامر عبدهللا حسن معتز163

411119449جادهللا مصطفى فايز أسيل851779762123خالف حرب ياسر معتز164

9504373533شبيطة حامد محمود أشرف85258480424موسى حسين عزام معزوزة165

853927069عطاري يوسف خضر أماني85890905425حجاج احمد خالد معن166

852923515درابيع محمد صقر أمجد85203256426حمامرة نمر احمد منار167

946392198نخلة الكريم عبد صالح أمل85485369427دبور كامل مصطفى مهاب168

411577836حرزهللا لطفي عطا أمل85306148928حميدات محمد هشام مهتدي169

851143503شقير عبد محمود أمل85399677529سالمة موسى ابراهيم مهند170

937727865عمرو محمد يوسف أمل94840464530مسالمه حسن فارس مهند171

845102951لدادوة محمد ياسين أنوار85320630831زيادة يوسف رمزي مي172

850384223فوازعة محمد محمود أيات85048524432عتيلي محمود فرح ميس173

854329059زباده موسى عدنان أيسر40142150833بشارات حسين محمد ميساء174

853729788مناصرة موسى ابراهيم إخالص85890924534المشني جمعه نظام نبيل175

3291129زنيط أبو مصطفى أحمد إياد85196409835تالحمه عبد خليف نشأت176

852363092حشيش المجيد عبد الحميد عبد اباء354319436عمرية تاية نمر نضال177

852270966خطيب حسن حسين ابتهال85890792637طه الهادي عبد فالح نظير178

946457447قرعوش صالح حسين ابتهال85145101338رجيلة ابو محمد بديع نهيل179

941121311قواريق محمد طالب ابراهيم85381535539الزغير الغني عبد صفوان نوال180

850799149سيف ابراهيم محمد ابراهيم41061727840حمد زهدي محمد نور181

410623730قراعين ابراهيم محمد ابراهيم85390633741ماضي محمد فتحي نورا182

85252521038عواد توفيق موسى ابراهيم85433176642التي ميالد مروان نورا183

907181937حطب ابو ابراهيم محمد احالم94960115743مصري عبد وليد نيفين184

910757673حمد عايش ابراهيم احمد85016205844حسين الشيخ أمين محمود هادي185

946307907صباح احمد خالد احمد90795315145نصار هللا عبد محمد هبه186

914129044الدين صالح الجابر عبد خضر احمد85401505446علي علي ناصر هبه187

910560432عمر عبدالرحيم شفيق احمد85276483647براهمه خليل فتحي هديل188

852577964بدارنه محمد عثمان احمد93646722448ضميري حسين محمد هديل189

851141721اسعد حج ناظم عصام احمد91058971249حديدي مصطفى عمران همام190

851567693دراغمة راشد عوني احمد91106120850البرغوثي الحميد عبد جمال هيام191

411447642بكر ابو خالد فاروق احمد85393467751طه مصطفى باسم وردة192

854003035مصطفى احمد ماجد احمد85275764052الفرارجة ديب حسن وعد193

946462082كنعان على محمد احمد85276159253جاليطه احمد حسن والء194

999817562عمران درويش محمود احمد85227368954برغوثي احمد عفيف والء195

908037724هالل ابراهيم يحيى احمد85215975555شكارنة ياسر هللا عبد يوسف196

853798767الجالودي محمد يوسف احمد91345218156ابوصوي محمد عزت يوسف197



854012929شلبي الرحيم عبد مازن اروى288639957زواوي محمد علي يوسف198

853320133السافوطي محمد علي اسامة58

850536004سماره عودة زياد اسامه59

3443234كتانه هللا عبد راسم اسراء60الهوية رقماالسمالرقم

414534263سناف يوسف عطية اسراء40191444561ابداح ابراهيم رجا منتصر1

851503060جاموس نهاد عمر اسراء94481536462علوان اللع عودة محمد نبيهه2

3wiam hani ratib zidan85009419463911551348جبريل محمد غسان اسراء

203019278ابوغوش صالح محمد اسراء85304630864شتيه عبدهللا نشأت أثير4

854001369سمرة ابو علي محمد اسراء344809565حمد أحمد جمال أحمد5

411527054عوض اسعد نعمان اسعد85239288566مراعبة قاسم خضر أحمد6

853177301احمد علي جمال اسماء279614367عمار محمود عادل أحمد7

939381539سليمة عودة فخر اسماء80193851568لحية أبو سالم فريد أحمد8

909845109حراحشة علي محمود اسماء85038275569طه نورالدين محمد أحمد9

850637091مناصره حسن علي اشرف85259779870دروبي المنعم عبد أمجد أيمن10

850207473سالم صادق خالد اكرام85113703471الخريشي حسن صبحي أيمن11

423472174خطيب خميس تيسير االء85253489072سالم عبدالحليم"محمدسعيد"إسالم12

854273299ضمرة عرسان حكم االء855340623973اسناف زهير حكم اباء13

852584796الرازق عبد اسماعيل الرحمن عبد االء58176956274قاللوة احمد سميح ابراهيم14

851278408( القاق ) بعيرات احمد العزيز عبد االء91091580075ابوظاهر ظاهر إسماعيل احمد15

38157732قاسم احمد عمر االء85326766476مرعي حسن اذياب احمد16

850182999طلوزي صالح عمر االء85245700177خليل دار المجيد عبد رشدي احمد17

851708420فقها احمد محمد االء85321325478زهد عزت  رياض احمد18

853914646ابوعيشة ابراهيم مصلح االء85326779779ابداح اسماعيل الكريم عبد احمد19

852210962ظاهر محمود هشام االء85021716780هندي محمد علي احمد20

906853155مساعيد علي فيصل الطيب334645381عيد محمد عوده احمد21

851934166بطه جميل طالب الهام85340172782بواطنة عبدهللا ماجد احمد22

853871788بركات أحمد تحسين اماني85344863783محسن ابو صبري محمد احمد23

21688569الحشيم نعمان خالد اماني85220836284خطيب فتحي محمد احمد24

852164227الحلبية أحمد داود اماني85319436385هدبه ابو مصطفى وصفي احمد25

937840262عبده ابو احمد عيسى اماني85260571686عواد ذياب راشد اسامة26

301500591رشق عطا يحيى اماني85398493887جمعة رشدي عبدالمنعم اسامة27

850402694عيساوي سعيد محمد احمد امجد85078319288عسالي صالح خالد اسحق28

25809062شاور عوده عادل امل85394345489جوابرة عبدهللا جميل اسراء29

939642914الصالح سليمان محمد امل85234723690بواطنة اسماعيل نسيم اسراء30

850034463حمامدة حماد محمود امل85007763791جيوسي نمر زهير اسالم31

853891869الخطيب يوسف صائب امير85426805992فالح خليل ابراهيم اسيل32

853905008شملة ابو السالم عبد اميمة85259776493الزقلة احمد جمال اسيل33

852539022ادريخ حافظ احمد انال94084316294ظاهر ابو ظاهر اسماعيل االء34

852365725زيداني خيري عبدالعليم انال85113395995فراخنة يوسف رياض االء35

401519061شماسنة يوسف صالح انتصار94118927696نجاجرة عثمان علي عدنان االء36

853011039زايد فايز العال عبد انس8508081997عبدالصمد حمزة موسى االء37

852212091نواس عبدالكريم صبحي انسام85070890098عباس حسن احمد الحسن38

852429604عوض عطا مصطفى انصاف80179330899رضوان رضوان غسان امال39

852484278عمار مصطفى عمر انور853501815100صالحات حامد عمار امين40

800852618عباهرة عبدالهادي سميح ايات854100740101الشعيبي الرحيم عبد توفيق انشراح41

850652728نجدية واصف سليم محمد ايات853902153102نوباني محمد توفيق انصار42

852551647قطيشات طالب يوسف ايات937852275103مصري فرح حمدهللا انهار43

950443895درويش موسى كمال اياد854443264104شلش علي رمضان انهار44

850284746الشلة صالح بسام اية853979060105غنام انور جواد انور45

859617771حميد محمود الدين صالح اية850601204106محفوظ شحادة (معين محمد) اوس46

(4) رقم كشف محاسب



991085242عدوان جودات نبيل اية853204717107(يوسف حسين) يوسف حسين ايمن47

852616838عثمان امين خيري ايمان411012156108امطير يعقوب شوكت ايناس48

852463454العالم احمد فؤاد ايمان853927127109زبن سعيد محمود ايناس49

851763466ابراهيم سليم الفي ايمان853873941110عوده محمد احمد ايهاب50

854664190الخطيب يوسف محمد ايمان850999434111أبوماضي محمد جمال ايهاب51

410811277صافي شحدة محمود ايمان854043197112بواطنة عيسى حاتم بتول52

850607268شمله ابو محمد عمر ايمن851977728113أسعد فايق سعيد بشار53

850513730عواد محمود خضر ايه852463249114ديك سليمان محمد بشار54

852161587جعفر جميل احمد باسل853382596115سليمان سليمان"تيسير محمد" بيان55

3539296عمران نايف محمد باسل246564850116صفدي الرحمن عبد عامر تامر56

936670546صوافطه محمود محمد باسم911676534117عفانة سعيد محمد تمارا57

322501040ياسين اسماعيل رضوان بشار950905695118محسن علي فوزي ثائر58

962918652قرارية يوسف صبحي بشير853794295119اطرش نعمان الدين جمال59

851707737شبيطة العزيز عبد عمر بشير854545852120عودة احمد الناصر عبد جمال60

3342729عزالدين عبد يوسف بكر852389824121لدادوة عبدالمعطي عثمان جمعة61

852947639نعيرات صالح محمود بالل850781196122سمارة محمود حسام حذيفة62

910677111نعيرات حسن سميح بهاء948183701123موقدة حسن جميل حسن63

854269693صوالحة ناظم محمد بيان914501739124حمودة يوسف مصطفى حسن64

851974915اشقر محمود بالل بيسان852604339125ولدعلي حسين حسني حسين65

852910702عصفور موسى حسني بيسان9821028551126عوده حسن رمضان حسين66

923459061تعامرة محمد عطاهلل تحرير850005166127بطه محمد محمود حسين67

908113525جرادات حسين موسى تحسين852272509128ابوكويك علي محمد اكرم حمادة68

854103637عودة حسن الكريم عبد تغريد936467836129خطيب الرحمن عبد صبحي حمزة69

852276500عليان مصطفى الكريم عبد تغريد85181704130قزاز مصطفى القادر عبد حمزة70

850962507دواس عوده غسان تغريد852229632131وزوز علي الدين صالح حنين71

412803025حداد اسحق زهدي محمد تمارا852440411132عزوقة شفيق محمد حنين72

911625424بدير معزوز رفعت ثائر940835721133فقهاء الحميد عبد منير حنين73

941037491عواد ابو سالم القادر عبد ثائر15003214134(حماد) الطويل حسن ناجي حنين74

852771419غطاس ابراهيم جالل852426683135علي دار سليمان محمد خالد75

853445401معاري كايد فايز جمال853933190136بزار الرازق عبد محمد خولة76

916631120سحويل انيس يوسف جمال853266260137سليم احمد وجدي دانة77

852393958نوفل جمعة فايق جمعة853266260138سليم احمد وجدي دانة78

921657250البو ابراهيم محمود جميل853522290139الدايم عبد جمعه محمد دعاء79

851402297حمدهللا جودت بسام جودت946052248140زيد الفتاح عبد تيسير ديانه80

852268556جالد الرحيم عبد سمير حسام853277481141نصرهللا عبدالحليم بالل ديمة81

851300699نزال محمد نايف حسان852312065142شقير طالب يوسف راجح82

851027086(ابوبكر) حسن حسن عدنان حسن858602139143الطويل حسن ناجي ربا83

949563571محاسنة حسن فايق حسن850159294144تمام أبو نمر معاوية رجاء84

852350495بزار توفيق طاهر حسنة414521864145عرة ابو صالح جميل رشا85

851861716عمارنه حسين محمد حسين852480987146الدين صالح احمد جبريل زياد رشاد86

946054285مبارك عواد محمد حلمي853943504147صوافطة محمد ابراهيم رغد87

2631640ستيتي مصطفى الناصر عبد حمرة946947900148جاموس اسد نبيل رفيف88

919772855العملة عيسى علي حمزة858884240149نافع شعبان محمد رناد89

907606743عادي محمود عوني حمزة853998284150منصور محمد العزيز عبد رهام90

938164902سمحان عاهد فؤاد حمزة851735738151زحايكة حمدان علي رهام91

852985167غنام عرسان الستار عبد حنان852397900152يونس احمد يوسف رواء92

853649598الرفاعي صبري يوسف حنان852272871153صيام يونس محمود روان93

852666023شواورة محمد عدنان حنين853069920154علي حاج احمد عادل رويدا94

852365576موسى صابر عوني حنين850721184155عازم محمد العزيز عبد ريم95

402401905أبودية أسعد محمد حنين851066480156مزاحم احمد يونس زينب96



412725418قاسم عبدالحميد موفق حنينL003883157-854172418حمدان يوسف عدنان سائد97

921502480صالح محمد يوسف حنين941165631158التاج صالح محمد سائد98

852380146الدين زين الحميد عبد زكريا حياة85341165159عواد احمد بالل ساري99

853040673عبدالقادر سليم جمال خالد85200303160علية ابو نافع بسام سامح100

911631596هنطس لبو محمود سميح خالد850262833161دعيبس يوسف فيصل سحر101

852490937مصلح أحمد صالح خالد851784686162علي اللطيف عبد معزوز سحر102

852861400عرام ابو سالم عبدهللا خلدون852167378163سعيد سعيد حسام سعيد103

900056508كببجي احمد عمر خلود851125195164سحويل سعيد نضال سعيد104

852359397طه ابو هالل تيسير دانا948601224165مصطفى بشير عادل سالم105

M312784سميك الرحيم عبد فايز دانا852549559166حمدان احمد هللا فتح سالم106

852304625حمدة أبو عيسى حسني دعاء852243013167رزمة فايق احمد سماح107

854172186شنتير محمود عدنان دعاء850353095168مطري ذياب تيسير سماح108

850288572حسن عثمان معين دعاء910918689169احمد سعيد هللا جاد سماح109

851127084صيام عبد وائل دعاء921862967170حجازي خليل فخري سمير110

910560135عسراوي زهير ديمه91168363171حجازي خليل فخري سميرة111

8518669700صدقة حسن وليد دينا949793160172عطية هللا عبد عطا سندس112

914129051غزاونة الجابر عبد خضر رائدة253991161173زايد عيد اللطيف عبد سهى113

850839077خطيب عارف حسن رازي850387366174دراغمة نجي احمد شادي114

852602713الدين محي جمال أحمد رامي938616489175زغب عيسى تيسير شادي115

942243312دويكات مفلح خالد رامي401643218176حوشية عيسى شاكر شذى116

945868966خششي يحيى هاشم رانيا850348194177زيد عمر تحسين شروق117

851130278سمرين عبدالرحمن فواز ربى301498622178عمار القادر عبد محمود شرين118

402877856طه محمد محمود رزان415181627179الريماوي علي سمير شيماء119

947591368حمامي فوزي ابراهيم رشا937150746180زيد ابو يوسف توفيق صباح120

852607910البزور سليمان عمر رشا950243162181الزعارير خليل صالح صفوت121

908300254عالن معوض محمد رشا852325489182صوالحة حسن بشار ضحى122

906423595شاميه موسى نصري رشا411224538183موسى نمر الحليم عبد الدين ضياء123

910588185صدقه رشاد عطا رشاد850517160184زاغة حسن يحيى محمد طارق124

946055670مبارك دار عواد محمود رشاد936116581185جبر أحمد الفتاح عبد عايشة125

410894133مشمش رشدي أمجد رشدي851125104186برغوثي سبتي جمال الرحمن عبد126

6938129العزيز عبد قاصد عقيل رضا853100428187يعيش محمد سمير الفتاح عبد127

902823434أبوخرمة مصطفى حمدان رفقة851164848188عبادي اللطيف عبد عفيف اللطيف عبد128

853336469عامر أبو محمد راسم رماء851773192189الرفاعي سعيد نصري هللا عبد129

853068096علبه ابو يوسف اديب رماح852227669190ناصر ابو اسعد داود عبدهللا130

910663079دياب رمزي حاتم رمزي852347921191لدادوة سعيد عبدهللا131

850886961خنافسة اسحق محمود رمزي3474938192خرمة محمد صالح عبدهللا132

850354333قاسم الحفيظ عبد شاهر رهام853008563193دراغمه عادل عبدالناصر133

852515840زعرور مصطفى رافع روان911065654194غيث علي عبير134

851704783البرغوثي معروف طالل روان921568531195هريدي ابراهيم محمد عبير135

852371608الشلة داود ابراهيم روال854040250196شكري حسين محمود عبير136

852623586عباس محمد جمال روال850686767197سباعنة محمد يوسف عدنان137

854010303قصقص محمود زكريا ريما858590045198عوض جبريل أحمد عدي138

852358605سماره حسين فارس ريما852264449199صباح المعطي عبد بالل عدي139

850538646دلبح حلمي ماجد ريما858794399200رجوب محمد عدنان عدي140

852945773فراحتي نجيب هاني رينا852263912201كتانه يونس يوسف عدي141

853078541غانم مصطفى شاكر زيد853278548202خدرج اسعد علي عروب142

941691172ابريغيث محمد سهيل زينة907986228203عالن شاكر ابراهيم عصام143

853425445جالد عبد موفق زينة411363823204صالحات مصطفى حفظي عال144

907325088ياسين حافظ تحسين سائد852750785205عيسى ابراهيم احمد عالء145

852194927الدراويش عثمان تيسير سائد911505196206قواريق صادق احمد عالء146



948966940عدوان ابو نصر حامد سائد852338334207خليل عطية فتحي الدين عالء147

850434770خنفر الوهاب عبد محمد سائد801737719208مرجان اسماعيل فايز عالء148

850107392جالد عبد موفق سارة852590553209برغوثي يوسف نضال عالء149

853203016شتيه معروف الرحمن عبد ساره854188083210عثمان شاور يوسف عالء150

852212224شقور" سعيد محمد" روحي ساري414475814211علي حاج صالح راضي الدين عماد151

852050277البربري سالم خالد سالم854928769212صفدي أسعد اياد عماد152

3551431ابوحسن احمد سليم سامح853459519213عطاونة العزيز عبد رياض عمر153

850732017موسى راجح نمر سامح850485087214حسون محمد جميل عمران154

852242684خرمة خالد المنعم عبد سامي907301915215عالونه سعيد ابراهيم عميد155

850835380وشحة احمد زياد ساندي853800613216سمودي طاهر تيسير عناد156

852840644شكارنه محمود احمد ساهر852067750217حمودة عوض القادر عبد عوض157

852955061الشوامره عيسى اعليان ساهر852061126218علوان توفيق نواف غدير158

853039329القادر عبد محمود امين سجى850131186219جرادات الرحمن عبد"احمد هللا عبد" فادي159

853414464دراغمة حسين مامون سجى854354321220مصلح يوسف محمد فادي160

411327901سهيل دار محمود احمد سحر852229780221قرع ابو هاني فادي161

851732867ابويونس عوده عائد سري850083981222رجوب محمود محمد فداء162

860069707عرار نسيم محمد سريا853488922223سلهب محمد حسن فراس163

412126385الخطيب حسن احمد سرين853999498224جنيدي ياسين عزمي قمر164

852738103نعنيش ابراهيم عالم سرينا854242310225برادعية سلمان اسماعيل لؤي165

851739102عياد ابراهيم محمد الدين سعد155282226صوالحة يوسف رفعت لؤي166

943099069ازعر فايز صايل سعد94251963227الوحواح محمود موسى لؤي167

946458445خصيب سعيد يوسف سعيد859108862228الشوبكي الرحمن عبد محمد ليلى168

411505761رحال محمود فايز سالم854429057229بدوي محمد سفيان لينا169

850398215صافي احمد محفوظ سالم851063925230زياده روبين محمد لينا170

3367903عرايشي عبدهللا العزيز عبد سماح410628630231محمد حج محمد داود مازن171

850380221عزريل الرحيم عبد طارق سمر851583625232حجاج احمد خالد ماهر172

936109420عويضات عبدهللا عزمي سمير851977140233قاش حسن عدنان مجد173

853061190ابوعطوان حماد العزيز عبد سناء850092743234شواهنة الرحمن عبد جمال مجدي174

854175544ابوبكر محمد جمال سندس921717757235سمحان نبهان رفيق مجدي175

400218640خصيب جبري ياسر سهاد3421920236-852193861يوسف القادر عبد ابراهيم محسن176

853361525المسيمي محمد سمير سهى853603546237حوامده محمد ابراهيم محمد177

902913169شرقاوي حسين احمد سهير853297349238سعد محمد اديب محمد178

910589340شريتح موسى خليل سهير902387778239طه محمد جبري محمد179

850836792سليم ابو خليل يعقوب سوسن850928573240عفانة صالح حسني محمد180

904607363عامر نجيب محفوظ سومه906852041241حمران محمد خالد محمد181

920298106المصري محمود احمد شادي85865172242نصار محمود داود محمد182

850012717الفتاح عبد محمد سميح شادي913219150243ضميري عيسى رسمي محمد183

854273554لدادوة محمد هللا عبد شروق850219908244طوخي جمعة سمير محمد184

912066461هور سلمان سليمان شريف852737782245الجالد زكي شاكر محمد185

850808247الريماوي اسماعيل جمعه شرين853688174246دويكات سليم صبحي محمد186

850696105بالونه سعد عواد طلعت شرين852386317247سلمان الرحيم عبد الرحمن عبد محمد187

850448440شنتير موسى هيثم شريهان852957018248بكر أبو شكري عدنان محمد188

853141653حسن محمود محمد شموع851549832249عطير محمد189

900010273الخطيب محمد سامي شهناز851139634250حمدان ابراهيم علي محمد190

411436330دالل خالد ذياب شيرين850177395251دراغمة صادق فايق محمد191

2962866ربه عبد محمود شيرين852818608252عطوان أبو محمد محمود محمد192

853465342عدوان عثمان علي شيماء853175917253الفني صالح نشات محمد193

851911933عمرو يوسف وليد صائل800764656254النحال زيدان ياسر محمد194

852473974نمره بني مصباح محمود صابربن936858059255زيد انيس يونس محمد195

853094464موسى الرحيم عبد عثمان صابرين853119782256نواصرة الفتاح عبد زكي محمود196



949982938زغموري أحمد مصطفى صابرين851716282257اعمر شاكر سالم محمود197

853441145مسلم ابو صالح" خليل اسحاق" صابرين854856077258عثمان هزيم سعيد محمود198

912065513خاليلة عطية سليمان صالح853371748259ديك عودة الطيف عبد محمود199

937000651(مخالفه) حرب محمد اسماعيل صبحه851016055260علي حج احمد الفتاح عبد محمود200

921863924زيتاوي محمود صالح صفا21643453261حمدان محمود عدنان محمود201

850142977قرع ابو حسن حسني صفاء948347166262صباح يونس محمد محمود202

992536995قرعان\ قاسم الشيخ فضل الناصر عبد صفاء901046649263مصلح عمر يوسف مراد203

852214097ناصر محمود وشام صفاء853647352264دحادحة علي حسني مرام204

851926709دراغمه فايز فوزي الدين صالح911756237265نبريصي مصطفى خليل مرام205

853444826خباص أحمد وليد الدين صالح308500305266ابوفرحة احمد عمر مروة206

852589100بواطنه مصطفى احمد صمود853514487267عواد يحيى معن مروه207

85225956كيوان محمد زكريا صمود853935211268عليان الرحمن عبد امين مريم208

922373451ذياب رضا فايز ضياء852055300269أحمد السيد حسين إبراهيم معاذ209

850556994عاشور رشيد زياد طارق853111896270صالح فالح نسيم معتز210

853290526عزريل سعيد عماد طارق410241459271الشريف ربه عبد احمد معتصم211

940854698بدران طالب عدنان طالب853682615272دويكات الجليل عبد نهاد معتصم212

853065696مسالمة رزق بالل عاصف854256299273عودة الدين صالح مراد مالك213

14099361عامر مسلم موسى عاصم411518517274جبر احمد ياسين مالك214

914083613غنيمات محمد حسن عايشة946055704275حسقور محمود يوسف منال215

946388154طعمة محمد نادر االله عبد853648293276البرغوثي صبحي عدنان منذر216

850215393الوشحة مشعل طالب الرحيم عبد910693209277سالمين منصور راجح منصور217

853618957عبادي كامل محمود الرحيم عبد946383676278سليم علي رفيق منى218

853759025العواوده الفتاح عبد محمود الفتاح عبد852262930279فحماوي سعيد حسن مهدي219

910672419سماعنة عبدهللا حسن هللا عبد800113904280عفانة منصور احمد مهيرة220

905677811اغريب سعدي الوهاب عبد851985176281ماضي محمود المنتصر ميس221

936678804حسين جبر رزق عبدالسالم938009982282شكري الرحمن عبد مصطفى ميساء222

850777012الحروب عبدهللا جابر عبدهللا852510874283خضرة ابو محمد خالد نجوى223

853483360قادوس قاسم عدنان عبدهللا852461516284مزهر جمال حسن ندى224

948359856عوض  عبدالقادر أمين محمد عبدهللا411903412285البرغوثي محمد الرحمن عبد ندى225

3 3785445 9هريدي حسن مصطفى عبير854769577286جابر المحسن عبد مجدي نضال226

852214493الخندقجي سامي عمار عدنان410823512287نزال علي فالح نور227

937155299شقير علي بدر عدي850737537288دراغمة محمود جمال هازار228

853518090عوض عبدالقادر"أمين محمد"عدي853416121289ظاهر صابر محمد هاشم229

851979310خماش مصطفى جمال عرابي948186655290عبدهللا رضا هاني230

410856868(صوافطة) حميد حسن محمود عزالدين853973675291الشافعي حافظ الرحمن عبد هبه231

904127123ضميري عيسى رسمي عصام852408582292ابودية على ابراهيم هدى232

938698693نخله حسني احمد عفاف43133214293بغدادي محمد عبدهللا هدى233

941299554رزق احمد عمر عال851581439294العباسي علي محمد هدى234

907934723معلواني عبدهللا فايز عال852738491295صالح سعيد خليل هديل235

950433219أبوسعدى الياس عوض عالء850819186296عودة مصطفى غازي هناء236

851982678الصالح" زهير محمد" فتحي عالء938486768297شملة ابو ذيب مصطفى هناء237

852114438مكية كامل عالء912054186298العامور صالح حسني هنادي238

852133651حماد اسماعيل محمد عالء992536052299رزمق فايق زايد هنادي239

921729232الدالي حسين محمد عالء853631653300طحاينة طاهر محمد هيا240

853375186أشقر سعيد محمد عالء852473289301سالمة يوسف طايل هيثم241

853125409ابوالرب شريف محمد عالء852528306302ريماوي نزيه رائد وعد242

851941522رجب المجيد عبد محمد عالء852461219303بواطنة محمد غالب وعد243

901575209ذياب سعيد محمود عالء852542869304عالونة ابراهيم امجد والء244

906460688عاصي محمد مصطفى عالء853002145305ديك خليل علي والء245

942296056درويش ابراهيم يوسف عالء850442948306صبيح فايز فوزي ياسر246



853556488دراغمة علي ابراهيم علي941031676307عطاطره علي محمد ياسر247

850751850عساف ابو اديب احمد علي854041035308محارب الجواد عبد حكمت ياسمين248

852066471انجاص هللا عبد عادل علي852395284309عاقلة محمد راشد ياسمين249

850188020حمدان مصطفى الرحمن عبد علي853083202310عرام ابو سعيد محمد ياسمين250

949951966ابوهيره حسن محمود علي854118965311ياسين يوسف توفيق يوسف251

850603614طعمة فهمي ياسر عمار415088822312طريش ابراهيم الفتاح عبد يوسف252

415043454الرحمن عبد سعيد علي عمر411384365313عساف حسني كمال يوسف253

937153096العيسه عمر محمود عمر853361467314شافعي عزت هيثم يوسف254

255Rabah Mohammad Mustafa Rabah854143450 - 0315852669043برادعيه ناجي يوسف عمر

999823057ربايعة محمد فواز عمرو852806298316صباح احمد محمد آالء256

852616853عواد ابو عودة عميد عنان851040436317الحوراني حامد يحيى احمد257

853063626مفتش عوض عوني عوض3348414318جالد الحفيظ عبد الدين عز اسيل258

910635952دعجان عبدهللا محمد غدنفر852759760319دنون عيسى ماهر اماني259

908299027البرغوثي محمد عبدالفتاح غدير921710489320نعالوي محمد فخري بكر260

854203452قطيط توفيق محمد غدير852236520321سراحين داود روحي بهاء261

943103051زيدان صالح عثمان غيث852935188322الزغاري موسى مهنا تامر262

850594748زبيدات عبد محمد فؤاد853673655323العبيات عبد ابراهيم تحرير263

853053007عيشه ابو حسن صالح فاتن901211847324صيبعه ابو موسى احمد رانيه264

850274762بدوي حسن ابراهيم فادي852320605325الوحش حسن ماهر سامر265

852532134مياله عثمان جودت فادي854696291326العصا أحمد محمد طارق266

410744825عبده اميل غسان فادي905747093327الزبون الرحمن عبد محمود عامر267

414730382عقيل ابو عبدالعزيز ابراهيم فاطمة852324342328نزال سليم مصلح علي268

852430370بدران دار محمود وحيد فاطمة850337106329كوامله ذيب ماجد كريم269

850400524أرحيمه فايز زياد فايز850458142330الربايعة الغني عبد ياسر لطيفة270

852179829غولي لطفي تيسير فداء2591179331القواسمة ذيب حمد لينا271

802196485عامر مصطفىمحمد فداء914236351332مشاقي مفلح زكريا لينا272

948179114دراغمة توفيق سالم فراس949658496333زواهرة موسى ابراهيم محمد273

21895404فواقة حمدان صبري فراس853497881334غصون أحمد موسى محمد274

852454487بدوان دار محمد محمود فردوس850340530335ابوعرام محمود ياسر محمد275

850070111قبها فضل رياض فضل852884303336مسلم فرح بشير  مروى276

921734075سروجي موسى طلب فلسطين852713262337خيران ابو ابراهيم ماجد معاوية277

910590728سمحان حسن وليد فهد851101741338ابودية سليمان محمد منار278

8 5291073 6عصفور احمدابو سمير فوزه850590951339الصوص ميخائيل يعقوب منار279

852191089عودة محمد عوده فوزي853995074340ذويب أحمد محمد نور280

k057485طليب عوض صبحي قاسم948599196341عواد احمد محمد وليد281

850137878عقاد حلمي منير قاسم999809791342بريغيث عيسى سمر يوسف282

400289831نافع خليل محمد قصي851592352343شرباتي الدين عز سمير آالء283

851771428قبها حسن بدر لؤي852876499344الرجوب يونس عيسى أنس284

948181409عالونه راضي مازن لؤي852825389345خضور خليل عيسى أنيس285

943449876حمادنة محمد احمد النا851216135346عويضات الحميد عبد زكريا اباء286

852526102عرار يوسف منذر النا85961498347نمورة يونس أحمد ابتسامة287

910910017بلبيسي صالح ابراهيم لبنى852796333348الجبور ابراهيم اسماعيل ابراهيم288

850114224كميل سليم مصطفى لبنى853843829349رزيقات ابراهيم علي ابراهيم289

851979641مسلم لطفي راجح لطفي852769710350فطافطة السالم عبد محمود احالم290

411994247يوسف رجا رشدي لمياء853569507351عوض هاشم صالح احمد291

854193414قزمار محمود خالد لميس852499557352سلمي اسماعيل مجدي احمد292

905164307تل الغني عبد عيسى لينا920288040353حميدات عبدالهادي محمد احمد293

851928804مسلم علي يوسف لينا852938794354حرباوي ادريس المنعم عبد ادريس294

851760439شريم عمر الناصر عبد مأمون850990359355الشعراوي مصطفى اسامة اسراء295

411342470شراونه احمد محمود ماجد411641699356ادعيس اسماعيل عدنان اسيل296



853440964الزعبي يونس عصام ماسة950575985357حسونة محمد عزام اشرف297

911663078درعاوي محمد داود ماهر853704245358تيم رشيد زكي ايمان298

853378230اشتيوي عبدهللا حسن مجد852036466359جردات فنش الجبار عبد ايمان299

912052974عموص فريد مجدالدين مجدولين850717323360جعبري رشدي جهاد ايه300

906302708عاصي شكري ربحي  محمد853562643361خالف أحمد خليل باسمة301

920639267عامر حسن أحمد محمد911793966362الصوص محمد عادل بالل302

851957290ظاهر علي أسعد محمد854384161363داود محمود يعقوب بالل303

411578594سمور محمد احمد محمد850714361364وريدات كامل محمد بهاء304

852261668دبك العزيز عبد اكرم محمد851910398365طميزه كايد ابراهيم بيسان305

411555725محمود عارف برهان محمد852742857366خالف  محمد الجليل عبد جمال306

852066349محمد ابراهيم جهاد محمد852786581367السكافي محمد عامر جهاد307

854002474علقم محمد حسن محمد851911479368الزعتري عوض كاظم حجازي308

851813600اسطه حماد حسين محمد853925550369عواد ابو صالح سليمان حمزة309

850709098خمايسة طاهر زهير محمد852791714370عمرو اسماعيل ابراهيم خالد310

907540470خليل ياسر زهير محمد906794706371زرو داود جميل داود311

850107780قبها يوسف زهير محمد921556536372خالف عيسى طالب دعاء312

852456763الدين صالح جبريل زياد محمد853843217373عمرو يوسف محمد رائد313

851127639بياتنة محمد زياد محمد853674984374الخضور حسن عيسى رامي314

853008894زكارنه راشد زيد محمد850616897375مواس احمد عمر رشا315

914237177عوده محمد سعيد محمد854259686376بريغيث محمد بريغيث رغد316

852375898زقزوق فريز سفاح محمد850575515377زاهده ابراهيم مفيد روان317

851137232الزغل الرحمن عبد سليم محمد852731652378رجوب الفتاح عبد محمود زياد318

850110123أبوبكر  علي صبحي محمد906224860379جبران علي محمود زياد319

907566451رياحي مصطفى عادل محمد854228319380قطيط حماد ربحي زيد320

410832331بدوان اللطيف عبد عاطف محمد851169433381حنيحن زين علي زيد321

850769563خضير ناجي عبد محمد946907136382الجعبري اسعد سعدي سائدة322

854327772ابويعقوب ضامن عبدهللا محمد942499161383الرازق عبد المطلب عبد فهمي سامر323

938144904مهداوي محمود عمر محمد914083712384النتشة الدين عالء سالم سوزان324

851688109صالح ابو مصطفى عمر محمد941593477385دية أبو محمد عادل شادي325

851724880صبره رجا غالب محمد854056108386فطافطة عبدالمجيد جمال الدين صالح326

802260612رضوان رضوان غسان محمد853817294387دوده رشيد خالد ضحى327

941184939محامده عبدهللا كامل محمد853743466388عمايرة محمد الجليل عبد طارق328

999456908حميدة عيسى كمال محمد914595419389الحيح مصطفى عيسى عائشة329

852056217ربه عبد محمود محمد942500448390الخطيب ناجي" فتحي محمد"  عبدالرحمن330

852171446اعمير محمد محمود محمد851371864391السيخ حسن صالح عبدهللا331

851629592الخطيب الدين محي نظمي محمد945580074392نوفل عبدالرحيم محمد عزالدين332

850803628ياغي فخري نمر محمد905131090393المحتسب عطا حسن عطا333

851757799انعيرات داود يحيى محمد852739770394عدم الحافظ عبد محمد علي334

941451460صبيحات احمد محمدعفيف854260882395وراسنة عيسى وليد عيسى335

941633067علي سعيد أحمد محمود852697762396قواسمه محمد جبرين غسان336

946113875عبادي محمد تيسير محمود851511923397جوابرة الرحمن عبد محمد غسان337

852573286نعيرات احمد السالم عبد محمود854381985398اطبيشة محمد ياسر فادي338

851017657عرجة محمد عزام محمود920173424399الرواشدة موسى يوسف فراس339

853271062ابوشقرة محمد علي محمود903901809400زنيد ابو سليمان موسى لؤي340

852110303عواد محمود عماد محمود853961894401طردة علي جابر مأمون341

853085488العالم نايف فهد محمود851512079402محمد اوالد محمود اسماعيل مجدي342

946592748جوابرة محمود نبيل محمود851510420403القشقيش ابراهيم احمد محمد343

2658630عالونة محمود نجي محمود852728575404السباتين الرحمن عبد اياد محمد344

850795212عبيسه اسعد عيسى مدحت851036020405هللا عبد محمد جمال محمد345

854024619نجمي حسن محمد مراد850882176406اطبيشة سليمان خليل محمد346



907496590حوشيه ياسر يونس مراد854312006407مصري حامد دياب محمد347

852189398سالم صادق خالد مرام853676989408نيروخ رشاد الرحمن عبد محمد348

853530053الحيح الرحمن عبد عامر مرام853885291409دراويش محمد الرحمن عبد عالء محمد349

851581157فرج علي محمود مرسي854307980410سنينه ابو محمديوسف ناجح محمد350

850502782أبوبكر محمد حسين مريم851517490411األيوبي ابراهيم نبيل محمد351

411242506الخطيب احمد غازي مريم852987080412تلبيشي محمد هللا ضيف محمود352

948965744شعيبي محمد مثقال مريم850030792413شوبكي اسماعيل مروان مروه353

850071614جوابرة سامي ناجح مصطفى977803535414الهشلمون رشدي كمال معتز354

851739151زغاري ابراهيم صالح معاذ852327519415حسين محمود الكريم عبد معين355

907564926عطيه خميس عطيه معاذ851805788416عوض جمال انور منتصر356

J897037شحادة عبدهللا علي معاذ999850357417سدر ناجي" شحادة محمد" ناجي357

852432814عابد دار  محمد معاذ939251377418قواسمه شكري الدين سعد نجود358

3291736هللا رزق الحافظ عبد داود معتز852939958419اسعيد مصطفى الدين نور نداء359

81051856مسلماني بدر علي مليحة851092833420مرقه" سعيد محمد" "فايز محمد" ندى360

410830681حموز محمود انور منار852660471421السالمين غازي يوسف نشأت361

854002342حماد محمود خالد منار850792599422زامل محمد نصار نهيل362

852241579جمعة اسعد سعيد منار902610872423الشريف حجازي ماجد محمد هبه363

911511871عودة بني عبدهللا سليمان مناهل851099580424الحيح الرحمن عبد يوسف وسام364

911790160ظاهر عمران صالح مناهل850717141425جرادات موسى حسن وصفي365

411035595عالري علي يوسف منتصر854315066426حجة حسن علي والء366

853109585عويسي خليل يوسف منتهى852037266427عادي الهادي عبد حسين يوسف367

911608842غانم القدوس عبد محمد منى850962408428جرادات الرحمن عبد أحمد368

851803486حاليقة محمد سمير منير850672734429الزين أبو مصطفى محمد أحمد369

850392838ناجي حمدان محمود منير911533495430عمارنة العفو عبد مهند أسماء370

949558928ايوب محمد مصطفى مهند850612466431عبادي محمد تيسير احمد371

850181272عبابسه موسى راشد موسى8522056320432خمايسة محمد حسن احمد372

2821374عهور ابو محمود نعمان موسى851862771433الجمال احمد سروات احمد373

914247119جبر مصطفى اسامة مي852574565434بكر ابو الفتاح عبد سمير احمد374

853005940عواد سليم جالل مي851862904435ابوالرب احمد غالب احمد375

850462219سويسه وليد هللا حمد ميس851861583436مسعود فياض غالب احمد376

944835008ابوعيشة حسن جمال ميساء939379228437دراغمة حمدان  موسى احمد377

410647523شله شحده محمود ميساء852124924438السعدي ماهر ادهم378

943449660باكير مراد مروان ميسون852423722439الدين صالح محمد مصطفى اسراء379

850496456قدامة سعدات المنعم عبد ناصر922380902440زيدان حسن ابراهيم اسماء380

203270228الصالحي ربحي خليل نانسي907543409441مرعي حسين جمال االء381

850274713حميدات محمد هشام ناهدة853617728442خطيب حسن خالد الهام382

852353762بسطامي محمد عاكف نبيل853971059443صوافطه محمد عيسى امجد383

853032431نظيف احمد يوسف نداء853114395444النواصره عزات احمد انس384

941457954حسون الرحيم عبد رضا نسرين941301038445ربايعه انيس حسني انس385

2689685نعيم نصر بسام نصر4108660008446حامد ابو محمد عبدالكريم اية386

920288156الحيح شاكر يحيى نضال2633660447سمودي محمود طارق بالل387

852489236الريماوي نعمان مخلد نعمان853691152448زهير فارس محمد بهاء388

851717918نمرة بني مصباح فتحي نهايه851631606449نعيرات محمد صالح تسنيم389

920285814عبد حج عبد فاروق نور52391929450 8جرار تيسير فراس تيسير390

851772509عواد محمد ناجي نور936670884451الرب ابو يوسف احمد ثائر391

850360512ابوشخدم ابراهيم الرزاق عبد نورس852576742452بكر ابو فهيم طارق ثائر392

854274693قويدر نعيم جمال نيفين850260423453الشروف محمود حاتم جهاد393

901868588زيد طاهر فتحي هاني946376639454شاهين أبو يوسف صبحي حسام394

852391549رزق صالح جميل هبة850070871455سالمة ابو حسن محمد حسن395

908299795خياط احمد خالد هبة851761445456ابراهيم شيخ حسن جمال خالد396



853179687الجبيهي أحمد عدنان هبة853541365457ربايعة عبدهللا نايف خالد397

853932945سليمان فايز هبة410201032458الخضر جابر جمال خليل398

853864015خضراوي علي تيسير هبه853545705459حمران محمد فوزي ديما399

850218249بواطنه يونس علي هبه852476811460عثامنه أحمد خالد رؤى400

945336170مؤقت ابراهيم نصري هبه852281757461السيدأحمد حمدان جمال رائد401

853042729موقده صالح يوسف هدايه851861211462محمد عادل غالب رامي402

914243258عبدالحليم برهان سمير هدى850227018463يونس امين رؤوف ربى403

851373688حجه محمد عادل هدى936737980464سعدي شريف علي رضوان404

410231401االلفي فتحي سامي هديل853798916465الرب أبو محمد حسن رغد405

90792516    8هديب سعيد محمد هديل851636191466الرب ابو الرحمان عبد محمد رندة406

850897372عمر/  نزال المتوكل هزار946599404467سليمان شريف محمد سامح407

853112886يعيش فؤاد فريد هال411524788468قاللوه سليم مصطفى سامر408

850769738حسن فوزي بركات همام853900678469دراغمة ياسر مشرف سامي409

850530007قط مصطفى تحسين هناء947905410470الكيالني زيد قاسم الكريم عبد سجود410

852765619فقها فارس رافع هناء851986851471عواد علي ابراهيم سالم411

852375872صالح مصطفى علي هناء852325802472ولدعلي مصطفى محمد سالم412

946641321دراغمه حامد محمد هناء851975763473حمارشه جبر محمود سلسبيل413

851546671غنايم محمد محمود هناء850537259474لبده ابو رجا عبدهللا سماء414

852286822خضيري علي حسن هنادي905699948475شلبي يوسف توفيق سمير415

415038587السيد حافظ حسني هنادي854155777476سمودي سعدي سامر سمير416

911650679الخضور شحدة هنادي852125657477عمرو مهدي عزمي سنابل417

901582304فارس أحمد حمعة هيا850706763478سمار حسن محمود سهير418

851564948الشاعر حسين محمد هيا411508039479الرب أبو نافع رشدي سوسن419

850183476عتيلي ناجي محمد هيا852127422480سالمة نمر محمود شأس420

412221434عصيده الفتاح عبد خالد هيثم850829375481صوالحه حسن" شاكر محمد" شاكر421

852301068خليل احمد هللا عبد وائل854221421482عثمان شريف نجيب شريف422

850292095عاروري احمد منير وائل853803807483عمارنه محمد سعيد شيرين423

850526914زهد سليم نسيم وجدي851758102484عمور رسلي فائق شيماء424

853855856منصور عطية زياد ورود852570621485سالمة غالب محمود الدين صخر425

852426253نضال الحميد عبد المهدي عبد ورود852918275486سمار نايف تيسير ضحى426

851550548صبح ابو محمد موسى ورود853315935487صالح ابو توفيق بسام طارق427

854258498أبوعرقوب عقيالن حسين وسام853423226488شعبان أحمد سفيان طرب428

852359223طوباسي محمد هالل وسام850506486489عالونة عبد حسن الحكيم عبد429

852187228دروبي محمد عماد وسيم850961095490حرزهللا حسين شعبان الكريم عبد430

853977809حمدان فريد امجد وضاح852026616491السعدي كامل زياد هللا عبد431

852947654حمدان الرحمن عبد خليل وضاح910595784492عارضة علي حسن عبدهللا432

404955627غبن محمد خالد وعد851864215493حمامرة نمر محمد عبدهللا433

851276535حمايل محمد صالح وفاء921867271494جرار خالد مسعد عبير434

852749407عبدالدايم عبدالدايم موسى وفاء850536269495فريحات ابراهيم احمد عثمان435

905632576نابلسي محمد يوسف وفاء850118571496احمد محمد نزار عرفات436

82559558الخطيب عارف محمد وقاص850115510497دعيبس فرح ميالد عرين437

853443943شقير" شاكر محمد" "عارف محمد" والء852032358498عرقاوي أنيس نبيل عال438

852558246خصيب جميل ربحي والء853620227499الرب ابو حسين نور عمر439

852322189هندية مصطفى  سعيد والء852542356500جرار خالد وليد عمرو440

852482231كنعان أبو محمود شاكر والء941684201501حروب عوض علي فؤاد441

850452517شلوف احمد الدين نور والء914448594502زكارنه توفيق احمد فداء442

??314769العلمي محمد توفيق وليد852306042503براهمه احمد بكر فراس443

852558121عاروري خليل فتحي ء?و853236131504دياك ابو محمد فتحي فرح444

853239075علي محمود فيصل ياسمين851931279505ارشيد قاسم فؤاد قاسم445

850219015فقيه اسماعيل كامل ياسمين910664176506نعيرات كامل فتحي كامل446



850301938نصر محمد زهير يافا853235158507زايد محمد حمدان مجد447

2529700ياسين طاهر موسى يحيى850505058508إبراهيم علي أحمد محمد448

853099554فقيه رشدي أمجد يزن854786332509خطيب صالح احمد محمد449

8 5409619 5الخنافسة يوسف مروان يزن853205474510علي محمد اسماعيل محمد450

908011679حوامده خليل مصطفى يعقوب850132663511مساعيد ناجي بسام محمد451

854363413سالمة سليمان أنس يوسف852031087512شمله ابو طاهر جمال محمد452

850080870عمر فضل تحسين يوسف853115137513عيد ابو محمد حماده محمد453

852599927زيتون محمد سمير يوسف850825647514خلف سليمان خيري محمد454

956674667العواوده الرحمن عبد الحافظ عبد يوسف850685173515حسين سليمان رفيق محمد455

902322387سالمة يوسف كامل يوسف999819410516مرعي خضر سامي محمد456

852040526الدراويش حسين موسى يوسف850534256517ابوهزيم زيود فريد عبدهللا محمد457

85400860حسين لطفي احمد  اسراء850539198518الحوف ابو محمود عمر محمد458

941589434ربايعة فياض فيصل محمد459

850071085احمد حج فايق الدين محي محمد460

901867762خليفه طاهر هالي محمد461

850509951صعابنة صالح هشام محمد462

852442284زيد محمد هيثم محمد463

853756617القرم صادق احمد محمود464

922373105صقر حسن حمد محمود465

853487387ربايعه احمد طالل محمود466

851749861عتيق محمد مصطفى محمود467

853803138قاللوة عبد زاهر مراد468

851761619البزور مصطفى محمد مصطفى469

850305277شواهنة كامل احمد معاذ470

853313054ابوزيد محمود عوض معاذ471

852945658سالمة عارف فايق معاذ472

853665743جلبوش حسني يوسف معتز473

853318855عبادي محمود منارسليمان474

852578152قاللوة قاسم منال475

853806776ثمينات احمد جميل مهدي476

201172889الكيالني زيد محمد العزيز عبد ميسون477

853664753السباع أبو إبراهيم أكرم ميالد478

852963198عابد نعيم عدنان ناصر479

852578251زينة ابو كامل غسان ندى480

853978849عبدالعزيز محمد أسامة نعمات481

999814650اعبيد نظمت رشاد نعمه482

852026681الحسين فايز أحمد نعيمة483

851392779سمار احمد فالح نور484

936678085دياب يوسف فيصل نورا485

905551974برماوي نجيب محمد هاشم486

853856078المحاسنه سليمان محمد هبه487

903942910جرار طالل عارف هناء488

906493614سيفين ابو يوسف نايف وديع489

411781917منيزل خالد ناصر ياسمين490

851759937جرار خالد محمد يافا491

853803237قاللوة محمد نعيم يوسف492

852179902حسين فايز طايع محمد493

494Haneen Ibraheem Taher Madmouj957595192

850183799حسين جمال راتب أحمد495

853905974خفش أحمد فتحي أحمد496



851147462نجار أحمد محمود أحمد497

854204773موسى أحمد وجيه أحمد498

2868157دويكات نمر ابراهيم أسامة499

911531721يوسف محمد وليد أنس500

936856749طاحون القادر عبد جالل أنهار501

853119634شواهنة محمود أحمد أنوار502

850177437شبارو محمود محمد أيوب503

852542018ظاهر مصطفى منجد ابي504

941696080برهم ابراهيم الدين حسام احمد505

853189710اسعد محمد زياد احمد506

852167162شقور حمد سمير احمد507

852550995حماد احمد عبدالكريم احمد508

850184391قب احمد فهيم احمد509

2373624-853850758نصار سعيد صبيح اريج510

937184992هدهد امين محمد عبدهللا اسامة511

852523521فقها سليمان خالد اسامه512

851979559سوالمه حسن عفيف اسامه513

853486744عمر شيخ احمد رافت اسراء514

850449315شمسه بني لبيب فايز اسالم515

914589577يامين محمود فخري اسماعيل516

854200714الخاروف ماهر نبيل باهلل المنتصر517

853111490أسدي حسن القادر عبد اماني518

858845241الدين نور وحيد عزت اياد519

M486234برابرة نمر كمال ايناس520

850015421نصار ابراهيم محمد بهاء521

850371022ريشة حلمي محمد تاله522

853852697الحق عبد تحسين بشار تحرير523

802011767طربيه حسن فتحي تحرير524

313810301شريفة ابو عارف محمد تمام525

852533090حموده الحميد عبد يحيى جعفر526

852604800ربايعة مصطفى خيري جهاد527

853871879نصار أحمد عمر جهاد528

854333853فقها هللا عبد احمد حازم529

852260660بشارات حمد خليل حذيفه530

850434903حردان ناجي اسعد حسام531

411297898مبارك فؤاد باسل حسام532

936676147عودة ابو تحسين" حسين محمد" حمزة533

852222157أصالن هشام سمير حمزه534

851787721اخضير اخضير الكريم عبد خالد535

852033950ابونعمة القادر عبد عصام خالد536

854174836ياسين مسعود محمود خالد537

852982461حماد محمود محمد خضر538

853266260سليم احمد وجدي دانة539

938160678خضريه الرحمن عبد منذر دعاء540

852358688شحرور طاهر عوني ديمة541

852738376طعمة لطفي نادر رأفت542

850465758دردوك عفيف هشام رامي543

936545235حطاب حسني سعدي رنا544

851986307رمضان الفتاح عبد ماجد رنا545

854524345دريدي عبدهللا نائل رناء546



910455625خطاطبة قاسم رضا روضة547

852297530بعدين مصطفى عبدهللا زهدي548

853447910عبوة سامي ماهر زينة549

936531516دويكات صدقي سبع سائد550

850452269عكه روحي محمود سائد551

941478638شنتير زهدي"  صالح محمد" سامر552

913198339القطو صبحي إبراهيم سامي553

982222637مخيمر عثمان عبدالرحمن سامي554

852600584سليم علي رفيق سامية555

938013927شريم سليمان باسم سليمان556

853446854ولويل رجا ابراهيم سماح557

T715680قناديلو سميح"مهدي محمد" سميح558

850515644عرار حمدي اسامه سهاد559

85348471عالونه هللا عبد محمد سهى560

092700 .919صالح محمود' أمين محمد' سيما561

854387982وراسنة عبد موسى شادي562

854120847قب سليم رسمي شذى563

410419139خفش أحمد فيصل شريفة564

851953968ابوبكر محمد عصمت صالح565

852181528عواد بهجت سليمان صالح566

853902690خراز مكاوي حسام صهيب567

901096008موسى موسى رياض طاهر568

850091786القادر عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد569

948976568ملحم اللطيف عبد ماجد اللطيف عبد570

853100733السعود ابو محمد الوهاب عبد عدي571

851553073قاضي مصطفى عمر عزالدين572

908036726عسل العزيز عبد عزات عكرمه573

854334638باكير غالب  عارف عال574

850764846عرفات زياد علي عال575

907323430دياب ابراهيم محمد الدين عالء576

905651402حنني ابوالسعود نايف عالء577

930181821خطاطبة عالن احمد عالن578

907536718عبيد حسين" وحيد محمد" علي579

914246160صوافطة حسن ذياب عليا580

852982743دويكات نمر صالح عمار581

905035390الجليل عبد احمد خالد عمر582

853444842قوصيني عمر سمير عمر583

852182401ديك عباس حسنين غادة584

851630749عماش ابو صدقي راجح غصون585

921566758عكاوي فارس حسن فادي586

941462764شيب مصطفى محمود فداء587

854966280داود شفيق رضوان فرح588

850484312سمارة محمد عبد فواز589

903909208الفارس مظفر عصمت قصي590

853631059درويش اسعد عدنان لبيبة591

853482909دراغمه سليمان سعد لما592

852478783سرابي ابراهيم مطر ليلى593

400218103يونس حمزة يوسف مؤيد594

853940377عامودي"  سعيد محمد" رضوان ماوية595

948603881صوالحة محمود علي مجدي596



851142042ديك محمود عماد مجدي597

850204421ظافر الرازق عبد مسعود محسن598

853906832عرباس الرحيم عبد احمد محمد599

852305819دويكات ابراهيم اسماعيل محمد600

851674960دراغمة اسعد باسل محمد601

853515013سمارة سعيد بشير محمد602

948618277شركس اسماعيل جمال محمد603

850156621شوبكي محمد جمال محمد604

850463878عصايره طاهر جميل محمد605

948978929قاسمية أبراهيم حسن محمد606

852190545سريدي عبدهللا خالد محمد607

852167022أبوسير كمال داود محمد608

853682011سالمة امين داوود محمد609

948613237حمود احمد رياض محمد610

853178119السلخي" أمين محمد" سفيان محمد611

946113149بشارات سليمان الرحيم عبد محمد612

851929463الرب ابو شريف عصام محمد613

411429095عوده محمود عمر محمد614

907925200صالح مصطفى فايز محمد615

852309046طبنجة صبحي معين محمد616

853044634طعمه فهمي ياسر محمد617

851979443صالحات مصطفى يوسف محمد618

852356658حداد احمد جواد محمود619

854120565علي فريد داهش محمود620

853858496فقها موسى عمر محمود621

853330868سليمان شفيق نبيل محمود622

850003021عاصي محمدسعيد نضال محمود623

852261973شتية محمد مصطفى مراد624

854136108هللا عبد الكريم عبد باسم مرام625

905631388خويرة الفتاح عبد منير مرح626

9 3849456 4مصري عبد معطي مرفت627

851729178بعدين عبدهللا مصطفى مروة628

850614272دراغمة مصطفى زياد مصطفى629

854353380حسن مصطفى حاتم مصعب630

852266147ساعد محمد رسمي معالي631

850046632محمود قاسم جميل باهلل معتز632

853274702علبة محمد خطاب معتز633

850826587ياسين طاهر ماجد منار634

3344794حسن يوسف عبدالباسط منى635

853854065علي الحاج أسعد مهدي636

854202710حالوة مصباح احمد ميس637

853418218سليمة الحليم عبد حسن ميس638

851477208شعالن عبدالهادي نايف ميناس639

944063502طحينة صبحي محمد نائل640

802841684صالحات يوسف مصطفى ناديه641

850443268بدارني نافع تيسير نافع642

851988840حجلة ابو شريف نبيل نبال643

852648575الردايدة محمد داود نداء644

911510337بشارات-استيتية جميل حسن نسرين645

853679306الشعار ابراهيم يحيى نسيم646



852548064جابر بني مصطفى محمد نشأت647

859516122دحدوالن نعمان نعيم نشأت648

411505936عطاري عزيز مروان نغم649

854120680محمود الحج محمد نزيه نهاية650

851986844خراز طاهر بسام نهى651

936469469االسعد عمر صالح نور652

852400977الحسين محمد احمد عطية محمد نور653

901082982تكروري محمود الرحمن عبد هاشم654

854279114حناوي حلمي" كامل محمد" هال655

850438425دغلس هللا عبد سليمان همام656

412817850علي علي فتحي همام657

L982725شنب أبو محمد إبراهيم هند658

940852775حرب محمد طالب هنية659

854200797حشيش طاهر احمد هيثم660

981896079حمدان طاهر خالد هيثم661

852477876دويكات سالم حسن وسيم662

854203841خديش حمودة محمد وعد663

944067271الخفش وليد محمد مشهور وليد664

850473893نعيرات كامل فتحي ياسر665

850105404مطر بني حمد محمد ياسر666

850455973جرادات العزيز عبد حسام يحيى667

853687820كخن (فايق محمد) خالد يزن668

850528738قطاوي يوسف سعيد يوسف669

852313444صوالحة عبدالجبار سليمان يوسف670

850114059(الحسن ابراهيم) احمد يعقوب يوسف671

852335470هرشه يونس فخري يونس672


