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  .83 " رشيد اللحام"\ محمد سعيد\ الء ا

ن  \ الء أحمد حسن ا   .84 ""\ حسن الحسي 

  .85 عليويالء احمد عبد الجليل ا

  .86 الء احمد محمد حمام  ا

  .87 الء اياد محمد حمدانا

ن يعقوب شطارةا   .88 الء حسي 

  .89 الء خليل دلبحا

ورا ن   .90 الء زياد محمد الب 

ن الء عماد محمود ابو ا   .91 يامي 

  .92 الء محمد احمد بواقنها

  .93 الء منذر حسن جدوعا

  .94 الء ميالةا

  .95 الء نارص عوض ابوعيشةا

  .96 الء نظام محمد قرطلوا

  .97 الء وليد عاطف ابورميلةا

 عل  شمالويا
ن   .98 الء ياسي 

ن ا   .99 الء يوسف ياسي 

  .100 باء يحي  عبد الحميد حمودةا

  .101 بتسام سعيد عبد الكريم شنارةا

  .102 بتهال أسد الدين حمزه ابو بكرا

  .103 خالد نايف عالونهبتهال ا

يةا   .104 برار خضن

  .105 برار ناجح عبد الكريم ابوصالحةا

ن إ   .106 براهيم أحمد إبراهيم حسي 

  .107 براهيم احمد ابراهيم صالحا

  .108 براهيم اسماعيل عوض الشامسط  ا

  .109 براهيم خليل عبد اللطيف جيوس  ا

ي مصطفن عسافا   .110 براهيم خب 

  .111 براهيم داود درويش الكرديا

  .112 براهيم رياض ابراهيم زقالما

  .113 براهيم سليمان عبدهللا جمعها

  .114 عبد هللا حسن النوري براهيما

  .115 براهيم عبدالرحمن محمد كخنا

  .116 براهيم عل  محمد صوانا

  .117 براهيم فخري ابراهيم اقطما

  .118 براهيم محفوظ داود داودإ

  .119 براهيم محمد ابراهيم نصارا

  .120 براهيم محمد رضوان طها

  .121 براهيم محمد صالح مصلح دحبورا

  .122 براهيم محمد عبدالرزاق أبومنصورإ

  .123 براهيم نارص عيد القادر صوالح  ا



  .124 براهيم نبهان محمود سلمانإ

  .125 براهيم نزار محمد ظاهرا

  .126 براهيم يعقوب احمد بطةإ

  .127 ب   أ

  .128 ثب  محمد حسن صالحاتأ

  .129 ثب  نارص مسعود عبدالللها

  .130 ثب  وائل عادل داودأ

  .131 الرزاق حامد ابو ثابت جتياد عبد ا

  .132 حالم فايز محمد بشكارأ

  .133 حالم يوسف أحمد ابو عصبهأ

  ا
  .134 حمد ابراهيم احمد سبي 

  .135 حمد احمد عل  عطاطرها

  .136 حمد اسماعيل حسن دعيقأ

  .137 حمد اسماعيل محمود اسماعيلا

  .138 حمد بديع جميل جاب   ا

  .139 حمد تيسب  خليل الصبارأ

  .140 حمد جابر احمد ألقيس  ا

  .141 حمد جب  عبدالفتاح سلمانا

  .142 حمد جالل عبد القادر عالونها

  .143 حمد جمال أبو سماحهأ

  .144 حمد جمال جميل حسانأ

  .145 حمد جمال دعاسا

  .146 حمد جمال فايز سعدا

فاا   .147 حمد جمال محمود الشر

  .148 حمد جميل احمد عودها

  ابو الذرةا
  .149 حمد جهاد حسين

  ا
  .150 حمد حاتم عبد الجليل عبد الباق 

ن أ   .151 حمد حسن عبدهللا حسي 

ن ابراهيم زبيداتا   .152 حمد حسي 

ن أ   .153 حمد خالد احمد ياسي 

  .154 حمد خالد احمد يوسفا

  .155 حمد خالد اسعد صوالحةا

  .156 حمد خالد شوباش محمد عل  أ

  .157 حمد خالد عبدالرحيم خطيبا

  .158 حمد خلدون أحمد مصلحأ

ي احمد شيخ ابراهيما   .159 حمد خب 

  أ
  .160 حمد دسوق 

ن أ   .161 حمد راتب جمال حسي 

  .162 حمد رأفت مصطفن محمد عضيةا

  .163 حمد زك  صدقهأ

  .164 حمد سام  محمد ابو بكرا



  .165 " حماده"\ محمد عادل  \ حمد سعد أ

  .166 حمد سعيد ابو حجلها

  .167 حمد سعيد محمد عبد الرازقا

  .168 حمد سلطان أحمد أقرعأ

  .169 حمد سليمان احمد ابوجاموسا

  .170 حمد سمور خليل سلهبا

  .171 حمد سمب  أحمد زيدأ

  البظأ
  .172 حمد سمب  وصفن

  .173 حمد سمب  يارس ابوعابدا

 مرع  أ
  .174 حمد سهيل مصطفن

  .175 حمد شاكر محمود الونها

يف محمد غانمأ   .176 حمد رسر

  .177 حمد شفيق محمود جدوعيةا

  .178 حمد شفيق محمود عودها

  .179 حمد شكور بيطارأ

  .180 حمد صالح احبيشةأ

  .181 حمد صالح الدين أحمد جودهأ

  .182 حمد عازم عبد هللا عبيس  ا

  .183 حمد عاهد أحمد صدقةأ

  ا
  .184 حمد عبد الجليل احمد القزق 

  .185 حمد عبد الرازق محمد جرارأ

  ا
  .186 حمد عبد الرحمن حمدي صيفن

  .187 حمد عبد الفتاح عزب   عبد الرحيمأ

  .188 حمد عبد القادر احمد عبد الهاديأ

  .189 حمد عبد اللطيف سعيد دغلسا

  .190 عبد المالك عثمان شاور حمد ا

  .191 حمد عبد المجيد ملحمأ

  ا
  .192 حمد عبدالرحمن حمدي صيفن

  .193 حمد عبدالرحيم احمد عودةا

  .194 حمد عبدالقادر احمد عبد الغفورا

  .195 حمد عبداللطيف محمود دوابشهأ

  .196 حمد عثمان اسعد خليلا

  .197 حمد عرفات عبدالقادر ابو شلهوبا

  .198 حمد عصام اسعيد ظاهرا

  .199 حمد عطيه محمد ابو عبيدا

  .200 حمد عمر احمد كببح   ا

  .201 جراداتحمد عمر أ

  .202 حمد عمر محمد حجارا

  .203 حمد غالب ملحما

  .204 حمد فالح احمد ابراهيما

  .205 حمد فتح  ابراهيم مرع  ا



  .206 حمد فتح  محمد الحسنا

  .207 حمد فالح ابراهيم خضن ا

  .208 حمد قادريا

  .209 حمد مازن احمد نصارصها

ن دروزها   .210 حمد مامون معي 

  .211 حمد محسن عبد الحميد ابو الربا

  .212 حمد محمد احمد حجازيا

  .213 حمد محمد أحمد شايبأ

  .214 حمد محمد أحمد عثمانأ

  .215 حمد محمد حسن خطيبا

ن بشاراتا   .216 حمد محمد حسي 

  .217 حمد محمد خضن فقياتا

  .218 حمد محمد رضوان طها

  .219 حمد محمد عبد الجبار راشدأ

  .220 حمد محمد عبد الرحمن عبد هللاا

  .221 حمد محمد محمود مصطفن ا

ن ا   .222 حمد محمد مسعد حسي 

  .223 حمد محمد مصطفن دقها

  .224 حمد محمود احمد داقورا

  .225 عبدالعالحمد محمود أحمد أ

ن ا   .226 حمد محمود احمد ياسي 

  .227 حمد محمود محمد دغلسا

  .228 حمد محمود محمد مرع  أ

فأ   .229 حمد محمود يوسف رسر

 حج عل  ا
  .230 حمد مصطفن

 حج عل  ا
  .231 حمد مصطفن

  ا
  .232 حمد معروف احمد كوبن

  .233 حمد مفيد أحمد عيدأ

  .234 حمد منب  توفيق ابوبكرا

  .235 حمد موس عبد حسن سالمةا

  .236 حمد موس موقديا

  .237 حمد نارص عبدهللا فاريا

  .238 حمد نارص عقل معمرا

  .239 حمد هزاع عبداللطيفأ

  .240 حمد وائل عل  شواهنها

  .241 حمد وجيه احمد دريديا

  ا
  .242 حمد يارس عبد الرحمن حورابن

  .243 حمد يارس عيس يوسفا

  .244 حمد يوسف محمد عصيدةا

  .245 " حسونه"\ محمد أكرم\ خالص ا

  .246 خالص محمد صالح سمورا



  .247 خالص وفيق محمد اشتيها

  .248 دم محمد أحمد زيدانا

  .249 دهم احمد محمد البايضا

ن أ   .250 دهم جمال إبراهيم ياسي 

  .251 دهم زياد فزاع عامرا

  .252 دهم محمد عبد هللا أبو غزالأ

  ا
ن الصيفن   .253 ديب احمد حسي 

  .254 ديب أحمد قاسم قادوسأ

  .255 سعوديديب اسماعيل محمد ا

  .256 ديبه مفيد ممدوح سالما

  .257 ديم احمد عبد الجليل رمضانا

  طوقانأ
  .258 رب عوبن

  شمسةأ
  .259 رقم انور هالل بين

  .260 رقم سمب  رضوان زيدأ

  مقبولأ
  .261 روى حسين

  .262 روى عمر عبد اللطيف عيدأ

  .263 روى معزوز عبد الرحمن نصارا

  .264 ري    ج اسامة توفيق الرجي   أ

  .265 ري    ج عبد القادر نجيب طحالويا

  .266 ري    ج مصطفن محمد عروقا

  .267 عل  صوان ري    ج معروفا

  .268 ري    ج موس احمد قيسيها

  .269 زهار عبد السالم برهان بالطيها

  .270 سامة احسان سعيد خويرةأ

  .271 سامة إياد عبد القادر نعنعأ

  .272 سامة عبد اللطيف فوزي حمدا

  .273 سامة عبدالكريم رشيد خليل حمدا

  .274 سامة غسان عودة دواسا

  .275 سامة محمد عل  ابو فرحةا

  .276 سامة محمد محمودعمرا

  أ
  .277 سامة محمد ناج   سبيتابن

  .278 سامه عبد الباسط نارص عرايشها

  .279 سحق خالد صالح عسال  ا

  .280 سد جميل احمد صوالحها

  .281 رساء ابراهيم محمود ابو سليما

  .282 رساء احمد فخري شلي   ا

  .283 رساء تيسب  عبدهللا جبارةا

  .284 حمدانرساء رائف محمد ا

  .285 رساء سميح صبح  الميناويا

  .286 رساء سميح صبح  ميناويا

  .287 رساء صبح  موس أبو رجبإ



  .288 رساء طلعت فوزي حسنإ

  .289 رساء عبد الكريم ربايعةا

  .290 زيدان رساء غانم أحمد إ

  .291 رساء مجاهد يوسف صوافطها

  .292 رساء منصور احمد سمارةا

  .293 رساء وليد ابو زبنا

ن إ ن عبد الفتاح ياسي    .294 رساء ياسي 

  .295 رساء يوسف حافظ كيوانا

  .296 اسعد ريان سعد احمد ا

  .297 سعد سبع عبد الفتاح استيتيها

  .298 سعد نعمان اسعد عوضأ

  .299 سالم احمد عمر ميناويا

  إ
ن عجلوبن   .300 سالم آمي 

  .301 سالم حسام نجيب قبهاا

ن إ   .302 محمد مرادويسالم حسي 

  .303 سالم رام  غالب زوانةا

  .304 سالم عاصم محمد اسماعيلا

  .305 سالم عبد الكريم محمد عوايصها

  .306 سالم محمود احمد صوافطةا

  .307 سالم محمود اسماعيل رسحانا

  أحمد األشقرإ  
  .308 سالم هابن

ن خاروفإ   .309 سالم يوسف حسي 

  .310 سماء احمد يوسف لبديا

  .311 سماء اسماعيل دلبحا

  .312 سماء توفيف سليم فشافشةا

  عاض  أ
  .313 سماء رايق راضن

  .314 سماء ربح  محمود طقاطقةا

  .315 سماء سالم اسماعيل ابو عل  ا

ي محمد ابوداودأ   .316 سماء صب 

  شمسها
  .317 سماء فالح صالح بين

  .318 سماء فرج خليل قدوم  أ

  .319 سماء محمد محود عايدةأ

  .320 سماعيل بدرانا

  .321 سماعيل مازن سعيد عمرا

ن ا   .322 سماعيل نعيم محمد ياسي 

  .323 سماعيل وليد خليل المنارصها

  .324 سمهان وجيه محمد ابراهيمأ

  .325 سيد جميل محمود أبوريديأ

  ابراهيما
  .326 سيد ربح  حسين

  .327 سيل جهاد هزاع غولا

  .328 سيل حمد سعيد شمالويا



  .329 سيل خالد اكرم حجابأ

  .330 سيل صالح عل  احميداتأ

  سعيدا
  .331 سيل عصام راضن

  .332 سيل مازن الخطيبا

  .333 سيل ناظم شتيها

  .334 سيل نظام عبد القادر اسماعيلأ

  أ
  عبد الرحمن حلبوبن

  .335 سيل هابن

 
 
  .336 سيمة عبداللطيف أحمد زبنأ

  .337 " عفيف حجاز"\ يارسمحمد \ شتياق ا

ف بشب  توفيق العيسها   .338 رسر

ف تيسب  حافظ دويكاتا   .339 رسر

ف جابر عبد الرحيم حمدا   .340 رسر

ف جوابرهأ   .341 رسر

  ا
ف حّماد صادق مشاق    .342 رسر

ف أ   .343 خالد توفيق زيدرسر

  سعديها
ف سليم مصطفن   .344 رسر

  سعديها
ف سليم مصطفن   .345 رسر

  نضهللاا
ف سمب  لطفن   .346 رسر

ف محمد عبدالرحمن غناما   .347 رسر

  .348 صالة محمد حسن جازيأ

  .349 صيل سماروا

  .350 فنان خليل عبد ربه السيدا

  .351 فنان صادق محمود عنايها

  شمسهأ 
  .352 كرم أنور هالل بين

  .353 كرم كامل عمر جروانا 

  .354 كرم محمد زك  اكرم اباظةا 

  استيتية"\ محمد توفيق\  الءآ
  .355 " لطفن

ن نايف حبيبةآ   .356 الء محمد أمي 

  .357 الء محمود كعابنةآ

  .358 الء وليد نايف أبو زبنآ

  .359 مال عالم عبد العظيم مكاويا

  .360 مامة فخري ابراهيم مرزوقا

  .361 مامة محمد عبد الكريم شاعرا

  .362 مان بهاء ابراهيم ضباباتا

  .363 مان غسان محمد داودا

  أ
  .364 مابن

  احمد سعيد جيوس  ا
  .365 مابن

ن أ   جمال عبد الجليل ياسي 
  .366 مابن

  روج  حسن عرمانأ
  .367 مابن

  سليمان دويكاتأ
  .368 مابن

  عبد الرؤوف عواد صوالحةا
  .369 مابن



  عدنان محمد سليمانا
  .370 مابن

  غالب محمد شحادةأ
  .371 مابن

  محمد ا
ن محمود حمدمابن   .372 حسي 

ي محمد مجدإ   .373 متثال خب 

  .374 مجاد نائل محمد حطابا

  .375 مجد أحمد كساب شوبك  أ

  .376 مجد رضوان محمد الحاج هنديأ

  .377 مجد زهدي فتح  عيسا

  .378 سليمان محمود قواريقمجد ا

  .379 مجد سميح حامد دويكاتأ

  .380 مجد سمب  حسن العيسأ

  .381 مجد صبح  طاهر قبهاا

  .382 مجد عبد اللطيف قدس  الدويكا

  .383 مجد عمر احمد سالما

  .384 عيس محمد صوافطه مجد ا

  .385 مجد فريد خالد شيخا

  .386 مجد ماجد مصطفن ربايعهأ

  .387 مجد محمد احمد بدحا

  .388 مجد محمد صبح  خليفةا

  .389 مجد مدحت خالد العمريا

  .390 عبد العزيز هواشمجد وليد ا

  .391 " يوسف خالد"\ محمد توفيق\ مل أ

  .392 مل حمدانا

  صوفانأ
  عبد الغين

  .393 مل راضن

  .394 مل رفعت توفيق ربايعةا

يف محمد سليمانأ   .395 مل رسر

ي علوشمل ا   .396 عبدالرحيم صب 

  .397 مل عزت عثمان قواريقا

  .398 مل عماد أحمد أبوزنيطأ

  .399 مل موس محمود عيسأ

  .400 منة عزات انبس دراغمةآ

  .401 منة عزات انيس منصورآ

  .402 مسلم معروف مسلممنة أ

  .403 منه عماد محمود شعارا

"\ محمد عل  \ منه نافذ ا   .404 " دروب  

  .405 مب  اسماعيل سعيد جب  ا

  .406 مب  امجد عبدهللا حج عل  ا

  .407 مب  سمب  ساري خليلا

  .408 مب  طالل عبد هللا اغب  ا

  .409 مب  فراس دياب صوالحها

  .410 مب  فيض هللا نمر صالحا



يف سموديا   .411 مب  مازن رسر

  .412 مب  معتصم محمد عودها

ة ماجد محمد الهندي)شيحة(أ   .413 مب 

ة محمد ابراهيم أبو غنامأ   .414 مب 

  شمسها
  .415 ميل انور هالل بين

ن صوفانا ن احمد امي    .416 مي 

ن اسامه محمود العدويا   .417 مي 

ن سالمه احمد شتيها   .418 مي 

ن شاهر يوسف قراريهأ   .419 مي 

ن عبدالرازق عبدالفتاحأ   .420 مي 

ن مفيد سليمان سلمانا   .421 مي 

ن جب  ا ن هاشم امي    .422 مي 

  .423 مينة  نزيه  مسعود أبوبكرأ

  .424 ن منذر منب  سالما

  .425 نال باسم عارف الجدعأ

  .426 نس احمد عبد الرحيم داودا

  .427 نس حازم محمد العملهأ

  .428 نس طارق شفيق سليمانا

  .429 نس عدنان وليد شام  أ

  .430 نس عمر محمد نصورها

  .431 نس فاخر عبدهللا صدقةا

  .432 نس فريد عبدالفتاح ابوضهب  ا

  .433 نس مروان حسن فارسا

  .434 نس مهدي نمر خريما

  .435 نسام فايق صالح عفانهأ

  .436 نصار نسيم مصباح مليطاتا

  .437 سعادةنعام عثمان ابراهيم ا

ن خليل كجكأ   .438 نغام حسي 

  .439 نغام سمب  عبد الرحمن محمدأ

  .440 نوار أحمد سلمان زين الدينا

  .441 نوار حسن احمد جابرا

  .442 نوار حكمت واصف استيتيها

  .443 حكمت واصف استيتيهنوار ا

  ا
  .444 نوار مسلمابن

  .445 نوار نبيل هالل منصورأ

  .446 نور احمد يوسف الشاعرا

  .447 نور طاهر احمد طحاينةا

  .448 نور عظات صادق كبهاا

  .449 نور نورس أنور عرفاتأ

  .450 نيس عماد الدين عبد هللا سماعنها

  .451 هدا ف حامد احمد حسونا



  .452 وس سمب  موس غزالا

  .453 وس محمد مصطفن حمدانا

  .454 وس وليد محمود عارفا

  .455 ابوبكرويس احمد محمد ا

  طالبأ
  .456 ويس محمود حسين

ن بحري دما   .457 يات امي 

  .458 يات تيسب  توفيق عيسةآ

  .459 يات عصام عواد دواسا

  .460 يات محمد حسن عموريآ

  .461 يات محمد حسن عموريآ

  .462 " عبد القادر عثمان"\ محمد زك   \ ياد ا

  .463 ياد احمد عبد الرحمن زيادةا

  .464 ياد امجد موس زماعرةا

  .465 ياد حسن محمود القرما

  .466 ياد سمب  مصطفن ابو شنبا

  .467 ياد عبد الكريم محمد سالما

  .468 ياد محمد نادي اقرعا

  .469 ياد مفيد مصطفن براهمها

  .470 ياد ناجح بكر منصورإ

  ا
  .471 ياس نزار عورتابن

  .472 يام سعيد أسعد خليلأ

  .473 ابراهيم طاهر المدموجية ا

  .474 ية احمد ترك  اعديلها

  عمب  آ
  .475 ية برهان حسين

  .476 ية حازم عبد ابو حمدآ

  .477 ية زاهر فؤاد الخياطا

  .478 ية سليمان عبدهللا الفقهاءأ

  .479 سهراب محمود صوالحة يةآ

  .480 ية شكور شكري بيطارآ

  .481 ية عبد الكريم عبد الرحمن صوفانآ

  .482 ية عصام دويكاتآ

  .483 ية مفيد محمد جرارا

  نجارآ
  .484 ية يارس حفطن

  .485 عبد الحفيظ محمود ابو نعمهيالنه ا

  .486 يمان توفيق خليل ابو الروسا

  .487 يمان تيسب  محمد قبهاا

  .488 يمان جودت قاسم شحرورا

  .489 يمان خضن نعيم الميناويا

اتا   .490 يمان عبد الجبار قاسم نعب 

  .491 يمان عبد الرحيم احمد فحماويا

  .492 يمان ماهر حمزه قادوسا



  .493 يمان مفلح حسن عثمانا

  .494 يمن احمد عباسا

  .495 يمن حافظ راشد نارصا

ن حسن الميم  ا   .496 يمن حسي 

  .497 " عليوي"\ محمد فاروق\ يمن خالد أ

ن ا   .498 يمن راتب جمال حسي 

ورا ن   .499 يمن رفيق صالح الب 

  .500 يمن زياد توفيق كميلا

  .501 يمن زياد عبدهللا فقهاأ

  .502 الهندييمن سعيد درويش ا

  .503 يمن شاهر يوسف يحي  أ

  .504 يمن صادق ابراهيم شواهنها

ن نزالا   .505 يمن صالح الدين امي 

  .506 يمن عبد النارص نبيه مضيا

  .507 يمن عزت سليم هودل  ا

ان سعادةيمن أ   .508 عزم  جب 

  .509 يمن غازي فزاع عامرا

  .510 يمن فخري إبراهيم أقطمأ

  .511 يمن فيصل محمود قواريقأ

يا   .512 يمن محمد اسماعيل غب 

  .513 يمن محمد عبد الكريم ابو عامرا

  .514 يمن محمود عيس معمرا

  .515 يمن واصف محمد الشكعةا

  .516 يناس احمد حمدي ابوارميلةا

  .517 يناس صقر طالب زين الدينا

ي برهمإ   .518 يناس غسان صب 

  .519 يه بكر فايز فريتخآ

  .520 يه عمر محمود ابو شاويشا

  .521 يهابا

  .522 يهاب توفيق أحمد طعمها

  .523 يهاب طالل عنب  ا

  .524 يهاب فرح يوسف حمايلا

  .525 يهاب محمود سعيد االفنديا

  .526 وليد ذيابيهاب ا

  .527 يهم عل  محمد مضيا

  .528 يهم محمد اسماعيل صالحأ

  .529 يوب ماهر محمد أبو عل  أ

  .530 اسل امجد توفيق صالحب

  .531 اسل محمد عبد الرحيم حسنب

  .532 داود رصصور/محمداسل مسعود ب

  .533 اسل نسيم برهوم حناب



  عبد الني   ب
  .534 اسم جمال عبد الغين

  .535 اسم فهم  شحادة مصطفن ب

  .536 اسم مصطفن محمد غيثب

  .537 اسم موس حمدان دويكاتب

  .538 اسمة محمد محمد خالدب

  .539 اسمه عبدهللا محمد عثمانب

  .540 اسمه عطا سليمان الريماويب

  .541 ثينة عارف رمضانب

  .542 در ابراهيم عل  شواهنهب

  ب
  .543 در بسام 'محمد جمال' عبوسر

  .544 در سام  محمد عبد الهاديب

ن اشتيهب   .545 در عبدهللا حسي 

  .546 در محمود مصطفن دغلسب

  .547 دريه احمد عبد الرحيم عبد حسنب

ن دويكاتب   .548 راء ايمن حسي 

  .549 راء باسم جمعة ملبسب

  .550 راء سام  جميل يعاقبهب

يدهب   .551 راء صالح الدين أحمد ارسر

  ب
  .552 راء عصام فتح  السفاريين

  .553 راء عماد ابراهيم صالح عرارب

ن ب   .554 راء فايز يوسف يامي 

  .555 يوسف حمايده راء محمد ب

ن عبد الفتاح جرارعهب   .556 راء ياسي 

  .557 راءة هالل عبدوب

  .558 رهان عادل يوسف دويكاتب

  .559 رهان عبدالرزاق برهان صالحب

  .560 رهان محمد عبد هللا سدلهب

  .561 سام جميل عبدالحليم دويكاتب

ن ابراهيم أبوبكرب   .562 سام حسي 

  .563 سام عبد الرحمن عبد الرحيم مضيب

  .564 سام عل  عبد الرحيم ابو شنبب

  .565 سام عماد محمد حبشب

ان ب   .566 سعادةسمه عزم  جب 

  .567 سينه عبد القادر سالمه النفنوفب

  .568 " محمد فران"\ محمد عطا\ شار ب

  ب
  محمد الحنيين

  .569 شار حنيين

  .570 شار غالب سعيد هليلب

  .571 شار محمد رمضان عبدهللاب

  .572 شار ناجح عايد عبد الجواد رواجبةب

  .573 شائر عبد الرحيم محمد شواربب

  .574 شب  ابراهيم عبد الحليم خضن ب



  ب
  .575 شب  نارص حاتم فيضن

ن ب   .576 شب  واصف فوزي شاهي 

  ب
  .577 طاطا سكر حسر

  .578 كر حاتم سعيد قفافب

  .579 كر ربيع عبد العزيز ابو بكرب

  .580 كر ماهر صبح  صالحب

  .581 الل تيسب  أحمد يونسب

  .582 الل عبد المجيد النتشةب

  .583 الل فتح  عبدالحافظ قاسمب

  .584 الل فيصل محمد كتانةب

  .585 الل محمود أحمد عويصاتب

  .586 نان وليد جوابرهب

  .587 هاء الدين انور عبد اللطيف نصارب

  .588 هاء الدين جمال محمود صبحب

  .589 محمد ابو عمشههاء ثابت ب

  حنبل  ب
  .590 هاء عاصم راضن

  .591 هاء عل  مثقال طهب

  .592 هاء محمد سلمان ابوفارةب

  .593 هجت محمد إبراهيم يونسب

  .594 هيج عدنان سلمان نصارصهب

  .595 زهب  محمد سعيد حسونههيه ب

  .596 يان بسام موقديب

  عبد الوهاب رطروطب
  .597 يان حفطن

  .598 يان عطية محمد حميداتب

  .599 يان عمر سليم عبد الرحمنب

  .600 يان محمد محمود خلفب

  .601 " ابسيس"\ محمد رضا\ يان ممدوح ب

  .602 يسان منيف توفيق سالمةب

  .603 الة فؤاد عيس ِعَوض أقرعت

  .604 اله عل  ابراهيم ابوقطيشت

  .605 امر ابراهيم حسن جب  ت

  .606 امر عرسان اسعد خليفت

  .607 امر ماهر محمد عليويت

  .608 امر نبيل احمد عبد القادرت

  .609 حرير اسامة محمد بحشت

  .610 حرير كمال ابراهيم ظريفهت

  .611 حرير محمد خليل صباحت

  .612 كرم  حرير محمد هشام عبد الرحيم  ت

  .613 رك  ترك  خليل عديل  ت

  .614 سنيم سمب  أحمد حشاشت

  .615 سنيم منور أبوعيدت



  .616 فاحه عبد القادر محمود حنايشةت

ةت   .617 قوى خالد ابو خضن

  .618 عبداللطيف عودةقوى عدنان ت

  .619 قوى فؤاد رشيد عدوانت

  .620 مارا موس درويش الكرديت

ن محمد أبوريات   أمي 
  .621 هابن

ن بكرت   بكر أمي 
  .622 هابن

  عبد الرحيم مخمد عبد العزيز عبد هللات
  .623 هابن

  ت
  عبد الرزاق اسعد عورتابن

  .624 هابن

  فتح  محمود حموضه/مقبولت
  .625 هابن

  .626 وفيق عمر فتح  أغب  ت

  .627 وفيق محمد توفيق أبوعيشهت

ي جوهريت   .628 وفيق وحيد خب 

  .629 كوهنومر يوسف صدقه  ت

  .630 يسب  عبد اللطيف عبد الرزاق ابو سلت

  ت
  .631 يسب  عل  جميل السفاريين

  .632 يسب  محمد صالح نض هللات

  ت
  .633 يسب  محمد يوسف حورابن

  .634 ابت وجيه توفيق حشاشث

  .635 ائر صبيح  ابراهيم السايحث

  .636 ائر عبدهللا محمد نوفلث

  .637 ائر عزم  سليمان حويط  ث

  .638 ائر عيد مصطفن توايههث

  .639 راء ماهر حمادة قرشث

  .640 راء موس عطية دوياتث

  .641 وره صابر احمد جب  اشتيهث

  .642 ابر سعيد فتوح حاجج

  .643 ريس جليل حبيب خضن ج

  .644 عفر محمد سعيد قمحيةج

  .645 اللج

  .646 الل أبو ديابج

  .647 غفاريمال صالح ابراهيم ج

  .648 مال عبد الرحيم محمد حمدج

  .649 مال عبد الكريم عبد هللا يوسفج

  .650 مال عبدالنارص محمد قادوسج

  .651 مال محمد طاهر رواجبهج

  \ مانة عزام ج
  .652 " عوض"\ عبد هللا وصفن

  .653 معه شحادة عثمان عطويج

  .654 ميل برهان جميل اسماعيلج

  .655 ميل جمال جميل خاطرج

  .656 ميل محمد جميل حمادنهج



  .657 ميل محمد قاسم القيس  ج

  .658 ميلة خالد مصطفن بديرج

  .659 ميله نزار عبد اللطيف ابو الصيصانج

  .660 نان نشأت سعيد كيوانج

  .661 هاد سليم شاكر غانمج

  .662 هاد سمب  طاهر ابوقذيلةج

ن ج   .663 هاد صالح أحمد حسي 

  .664 الدينهاد صالح سلمان زين ج

  .665 هاد صبح  محمد خلفج

  .666 هاد عباس عبدالحليم خرازج

  .667 هاد عبد الرحمن كامل حمدانج

  .668 هاد مصطفن عبد اللطيف عبدهللاج

  ج
 
  .669 هاد هايل محمد مشاق

  .670 واد ابراعيم يونس شومانج

  .671 واد داود مصطفن خطيبج

  .672 واد عبد الرزاق نور الدين يمكج

  .673 واد عل  ابراهيم جوريج

  .674 ""\ ابو زهرة\ واد محمدعبد الكريم اسماعيلج

  .675 حمدهللاودت ساط  جودت ج

  .676 ورج مازن نياز عوادج

  .677 يانة مفيد عبد اللطيف ربايعةج

  احمدج
  .678 ينيت واصل عوبن

  .679 اتم ابراهيم عبد الرحمن اسماعيلح

  .680 اتم بالل محمود أشقرح

يح   .681 اتم عطية محمد الخضن

يح   .682 اتم غالب حسن الحضب 

  صالح مسلمح
  .683 اتم لطفن

  .684 اتم محمد عبد شاللح

  ا
  .685 لحارث يوسف مصطفن الحصين

  .686 ازم جاويد أحمد حسونح

  .687 ازم عبد اللطيف احمد مسعودح

  .688 ازم موس اسماعيل الحسنح

ن ح   .689 ازم يوسف طاهر ياسي 

  .690 افظ عل  حافظ ابو عياشح

اح   .691 افظ محمود حافظ أبوصب 

  .692 بيب برهان عودةح

  .693 ذيفه محمود موس صوافطةح

  .694 سام احمد محمود حمدانح

  .695 سام حسن عوده ابو عليانح

ن ابراهيم مصلحح   .696 سام حسي 

  .697 سام ربح  االحمدح



  .698 سام عدنان محمد حطابح

  .699 سام غسان حمدي مقبولح

  .700 سام محمود عبدهللا ذيب حرزهللاح

  .701 سان محمد حسن سالمح

  .702 سن ابراهيم حسن النحويح

  .703 سن حلم  حسن حسنح

  .704 سن خليل ابراهيم أبوغنامح

  .705 سن زهدي حسن العل  ح

  .706 سن صالح عل  أيوبح

  ح
 
  .707 سن طارق حسن مشاق

  .708 سن مازن اسماعيل اسعدح

  .709 سن محمد طه طرمانح

  .710 سن محمود بطةح

  .711 سليمان ابو بكرسن مسعود ح

  .712 سن مصطفن احمد حسن بشاراتح

ن عسافح   محمود حسي 
  .713 سين

ن عياشح   .714 سيب عمر حسي 

ن قصاصح ن أسعد حسي    .715 سي 

ن سليمان فريد عبد الفتاحح   .716 سي 

ن ح   .717 عبد الرحيم سميح دوابشةسي 

ن رباكح ن ماهر حسي    .718 سي 

ن محمحد عثمان الديكح   .719 سي 

  .720 فيظه عمر محمد صفديح

  .721 كم احمد مصطفن بسطح

  .722 ال نهاد حسن دويكاتح

  .723 إبراهيم حلم  قويدرلم  ح

  ح
  .724 ليمة خالد محمد عبدالباق 

  .725 ليمه منب  يوسف شحادةح

  .726 مادة بسام رسم  ابراهيمح

  .727 مدي عماد الدين محمد ابو ضهب  ح

  .728 مزة أديب عبدهللا خلفح

  .729 مزة حسن عادل السعدح

  .730 مزة عبدالكريم اسماعيل دلبحح

  .731 مزة محمد أحمد المنارصةح

  .732 مزة محمد فالح خضن ح

  .733 مزة محمود حسن حنونح

  .734 مزة نبيل محمد خليل  ح

  .735 مزه سلطان رضا اببوزنطح

  .736 مزه عمر نبيه اسليمح

  .737 مزه محمد عبد الهادي الزبديح

  .738 مزه نزيه عبد الحفيظ عرباس  ح



  .739 حنان عياد -نان أحمد فوزي  حوتري ح

  .740 جمال رئيف عالونهنان ح

  .741 نان رجا كبهاح

  .742 نان عارف عل  رمضانح

  .743 نان عبدهللا فارس عملهح

ن الشومرح   .744 نان عدنان أمي 

  .745 نان محمد فارس عطاطرهح

  .746 مصطفن صباحنان محمد ح

  .747 نان نظام العباس  ح

  .748 نان وائل عبد الرحيم عطا هللاح

ن ابراهيم طاهر مدموجح   .749 ني 

ن احمد محمد صوافطةح   .750 ني 

ن بشارة جورج خوريح   .751 ني 

ن بهجتح   .752 توفيق قطيط ني 

ن رسل محمد يونسح   .753 ني 

 زياد عل  البداح
ن   .754 ني 

ن سائد مرعب عودةح   .755 ني 

ن سعد محمود حجابح   .756 ني 

همح ن سمب  محمد الب    .757 ني 

ن عماد الدين يوسف ح   .758 الشواهنةني 

ن غسان عبد الحميد قرمشح   .759 ني 

ن فارس احمد داودح   .760 ني 

ن فخري احمد ملحمح   .761 ني 

ن قاسم عبد الكريم الحاج قاسمح   .762 ني 

ن مثقال حافظ أبوجيشح   .763 ني 

ن نضال رشاد حالوهح   .764 ني 

  .765 ياة عاصم عبد اللطيف رب  عح

  .766 ياه محمد عبد الرحمن شعثح

  .767 يدر اياد اسعد صفديح

  .768 الد ابراهيم اشتيوي زحالقةخ

  .769 الد احمد ابراهيم مصلحخ

  خ
  .770 الد احمد خالد مشاق 

  .771 الد أحمد نجيب العارضةخ

  .772 الد أمجد خالد عوادخ

  .773 الد ايمن شاكر حمادخ

  عودةخ
  .774 الد رشاد سعد بين

  .775 الد زياد داوود خطيبخ

 يحي  خ
  .776 الد عبد الجبار خضن

  مفلحخ
  .777 الد عبد محمد بين

  .778 الد عالم ابراهيم هدهدخ

  .779 الد عل  محمد زواويخ



  .780 الد عل  مصطفن سليمانخ

  .781 الد فريد عبد الرحمن قمحيةخ

  .782 الد مجمد يوسف عيدخ

  .783 الد محمد أحمد فقيهخ

ن الحاجخ   .784 الد محمد امي 

  .785 الد محمد توفيق عبد النارص ابوبكرخ

  .786 الد محمد خالد خطيبخ

  .787 الد محمد مفلح االسمرخ

  .788 الد محمود خالد دراغمهخ

ن خ   .789 الد محمود مسعود ياسي 

  .790 الد محي   الدين محمد أردنيةخ

  .791 الد نادر عادل سليمانخ

  .792 الد نضال وجيه عتبهخ

  .793 اللطيف زهدالد هاشم عبد خ

  .794 الد هاشم محمود عرباسخ

ن خ   .795 الد هشام عيس ياسي 

  .796 الد وائل شحاده أبو الوفاخ

ن طهخ   .797 الد وليد حسي 

  .798 الد وليد رجب خضن خ

  .799 الد وليد سلمانخ

  خ
  .800 الد وليد وفيق مشاق 

  .801 الد يوسف محمد موسخ

ن خ   .802 الدة عبد اللطيف حسن ياسي 

  .803 تام محمود داود عالمةخ

فةخ   .804 ديجة امجد رسر

  .805 ديجة محمد عبد الرجمن بكرخ

  سليمان محمد ابو الهناخ
  .806 لدون لطفن

  .807 لود عبد القادر محمود حنايشةخ

  .808 لود عصام محمد أبوالربخ

  .809 لود عل  مصطفن احمدخ

  .810 لود نجيب محمد نجيبخ

  .811 جابر احمد قيس  ليل خ

  .812 ليل خضن مصطفن أبو حضن خ

  .813 ليل عبد الوهاب ابراهيم الخطيبخ

  .814 ليل محمد احمد دعاسخ

ابخ   .815 ليل محمد خليل رسر

  .816 ليل محمد سليمان االطرشخ

  .817 ليل موس خليل ربع  خ

  .818 ليل وائل خليل النواسخ

  .819 ميس عبد الرحمن خليل روكخ

  .820 نساء جمال عبود جرارعةخ



  .821 ولة احمد مصطفن عامرخ

  .822 ولة كمال محمود عالونةخ

ي حسن عبدهللا المضيخ   .823 ب 

  .824 .سعد رستم احمد طهد 

  ابوزعرورد
  .825 اليا صبح  محمد هابن

  .826 اليا وليد محمد أبوبكرد

  .827 انا احمد رضوان سويداند

  .828 انا احمد عبدالهادي عصايرةد

  .829 انا رائف ربح  السائحد

  .830 انا رائف ربح  سائحد

ن د   .831 انا فهيم عادل حسي 

ن د   .832 انا واثق محمود حسي 

  .833 انة باسل عزت هودل  د

  محمد يحي  د
  .834 انية رجاب 

  .835 خيل ابراهيم دخيل سلماند

  .836 خيل ابراهيم دخيل سلماند

  .837 عاء توفيق محمد حمدد

  .838 عاء حامدتوفيق اقطيطد

ن د   .839 عاء صبح  احمد ابو الذني 

  .840 بشب  مصطفن عاء عادل د

  .841 عاء عبد الحميد خضب  خضب  د

  .842 عاء عبد الرزاق ابو ثابتد

  عودةد
  .843 عاء عبدهللا صالح بين

  .844 عاء عبدالنارص جودت بدويد

  عاموديد
  .845 عاء عزام حسين

  .846 عاء عفيف ترك  عبيدد

  .847 عاء محمود احمد محاميدد

ي زمارد   صب 
  .848 عاء هابن

ن فريد حج احمدد   .849 عاء ياسي 

  .850 عد احمد محمد ازعرد

  .851 عد نزيه فوزي ابو زهرهد

  .852 ابراهيم محمد برقاوي اللد 

  .853 الل احمد قاسم عتيقد 

  .854 الل حسام محمود جعاريد 

  .855 الل زاه  رأفت أبوزنطد 

  .856 الل عيس موس مسيم  د 

  .857 ليله عوض عبد الرحمن شومل  د

  .858 ولت ابراهيم طالل البدويد

  .859 ياال جوزيف لوقا عبدهللاد

  .860 ياال عمر محمد ابراهيمد

  .861 يانا خالد صالحد



  .862 يانا خليل محمد ذبالحد

  د
  .863 يانا عماد داود القريسر

  .864 يانا عوض عايش ابو زينةد

  .865 يما رباح سعيد حسند

  .866 يما فتح  توفيق متصورد

  .867 يما مأمون شعبان عبدالسالمد

  .868 يمة بطرس خوري أسعيدد

  .869 يمة عادل رضا صدرد

  .870 يمه مهدي محمود شعبلود

  .871 ينا احمد رمزي مضيد

  .872 ينا بيان عثمان طبيبد

يهد   .873 ينا عدنان عل  خضن

  .874 ينا عماد محمد ابريوشد

  .875 ينا مصباح عودةد

  ينا د
  .876 يوسف عبدهللا بواقين

  .877 كريات عبدهللا جب  ذ 

  .878 ابعة قاسم فشافشةر 

  .879 اجح محمود باجس عودةر 

  ر 
  .880 اج   سائد كوبن

  .881 ازي السيدر 

  .882 اسم داود سليم أصالنر 

  .883 اشد عبد العزيز احمد حامدر 

  .884 اشد عزم  راشد دراغمهر 

  .885 اشد عصام راشد أشقرر 

  ر 
  محمد رضا حافظ الوبن

  .886 اضن

  .887 اغب محمد راغب عطاطرير 

  .888 ملحيساغب مصطفن راغب ر 

  سدةر 
  .889 افت صبح  عبد الغين

  .890 أفت عل  منصور عبدهللار 

  .891 أفت فؤاد عبدالرحمن ريانر 

  .892 افت مثقال احمد ريانر 

  .893 أفت محمد سليمان بشاراتر 

  .894 توفيق دراغمهافع احمد ر 

  .895 افع محمد اسعد ظاهرر 

  .896 امح تيسب  نظم  مسمارر 

  .897 ام  حافظ عبد الرحيم عل  ر 

  .898 ام  زياد محمود حبشر 

  .899 ام  سالمة محمد صوالحةر 

  .900 طالل محمد أبو صالحام  ر 

  .901 ام  عدنان رايق بزرةر 

  سليمانر 
  .902 ام  محمد لطفن



  .903 ام  مصطفن محمد عودةر 

ن ابوصبحةر    .904 ام  موس ياسي 

  حشاشر 
  .905 ام  نمر راضن

  .906 وليد كامل عيسام  ر 

ن نصوح اسعد جعارةر    .907 ام  ياسي 

  .908 ام  يوسف ثلح   عوادر 

  .909 انيا احمد يوسف منصورر 

  .910 انية عبدهللا عل  نارصر 

يمر    .911 انية محمد عبدهللا رسر

  .912 انية محمد عل  طهر 

  جابرر 
  .913 انيه عبداللطيف يوسف بين

  .914 انيه محمد خليل نوافلةر 

ن ر    .915 انيه محمود حلم  شاهي 

  .916 انيه موس محمود عصيدةر 

  .917 انيه وليد ابراهيم نضر 

  .918 اوي سمب  ساري خليلر 

  .919 اويه عبد الجبار حسن جوابرهر 

  .920 اية محمد رشيد بشاراتر 

  .921 اية محمد محمود يحي  ر 

  .922 اية مصباح سعيد المضير 

ةر    .923 ائد اسماعيل ادريس ابوصب 

  .924 ائد جمعة حسن شقب  ر 

  .925 ائد عماد عبد الحقر 

  .926 ائد مالك محمد مشاعلةر 

  .927 ائد محمد زين الدين حنيحنر 

  .928 ائد محمد عبد الفتاح دبع  ر 

  .929 ائد محمد محمود عايدةر 

  .930 ائد نارص حبايبهر 

  .931 ائد واصف قاسم أغب  ر 

  .932 ائد يوسف محمود جردانهر 

  .933 ائدة عبد الرحمن أحمد السعدر 

  .934 ائدة عرفات محمد الهوارينر 

  .935 با عنان سعد سعدر 

  .936 ب  احمد حسن كنعانر

  .937 ب  شفيق محمد ابوزهرةر

  .938 ب  محمود محمد عوايصر

  شام  ر 
  .939 بيع  عبده صدق 

  عطب  ر 
  .940 بيع شفيق لطفن

  .941 بيع صبح  عبد الرحمن ابو حسنر 

  .942 بيع عل  غالب زايدر 

  .943 بيع ناجح راجح ابو حسنر 



  .944 جاء روج  درويش سويدانر 

  .945 جاء سمب  محمد موسر 

  .946 جاء صالح قاصد صالحاتر 

  .947 جاء عبد الجواد بصالتر 

  .948 جاء عبد الكريم صالح نعمانر 

  .949 جب أحمد رجب صبيحاتر 

  .950 حال يوسف رشيد رشيدر 

  .951 حيق غسان كامل ابو زينةر 

  .952 دينة عبد السالم قاسمر 

  .953 طوباس  زان احمد مصطفن ر 

  عودة. ر 
  .954 زان رشيد برهان بين

ن ابودقةر    .955 زان سالم حسي 

  .956 زان عصام محمود بانار 

ن ر    ياسي 
  .957 زان محمد صدق 

  .958 زان نجوات عبد اللطيف عمرر 

  .959 نشأت سعيد كيوانزان ر 

  .960 زان نعيم اسد جاموسر 

  .961 زق طارق محمود ابو عيشةر 

  .962 سالن ناجح عايد دراوشةر 

  .963 سمية مسعود عبد اللطيف خضب  ر 

  .964 شا مدحت نعيم غزالر 

  .965 مرزوق ابو جيششا ر 

  .966 شاد حسن حمد درويشر 

  .967 شاد عطا رشاد صدقهر 

  .968 شاد مصطفن عبد الرحمن دعمهر 

  .969 شيد رياض رشيد ولويلر 

  .970 شيد فوزان رشيد ابراهيمر 

  .971 " رشاد لفداوي"\ محمد سمب  \ شيدر 

  .972 ضوان محمد الحاج هندير 

  .973 غد تيسب  صالح عالمر 

  .974 غد عبد  صبح  لبادةر 

  .975 فعت مصطفن عبد الرحمن دعمةر 

  .976 محمد رشيد سويسة"\ فيف عبدالرحيم ر 

  .977 قية أيمن معزوز سدةر 

  .978 قية عبدهللا أحمد أبو ليلر 

  .979 قية منيب عزات عباسر 

  .980 ماح زياد محمد صوانر 

  .981 مال نواف محمد زعاريرر 

  .982 مزي عل  محمد بشاراتر 

  .983 مزي محمد محمود عفانهر 

  .984 مزي محمد محمود عفانهر 



  .985 مزي محمود احمد طاليبر 

  .986 نا بسام عبد الهادي بدوير 

  .987 نا بسام محمود نصارر 

  .988 سمرهنا داود عبدهللا أبو ر 

قر    كامل الب 
  .989 نا راضن

  .990 نا سميح احمد الصالحر 

  ر 
  .991 نا فايز سليم التيي 

  .992 نا فيصل عبد الكريم قادرير 

  حمدهللار 
  .993 نا نزار حسين

  .994 نا نضال احمد ازريقر 

  .995 نادة شفيق عاهد رزمقر 

  .996 ند احمد سليمان عمرور 

  ر 
  .997 ند حسن عبد الفتاح خريسر

  .998 نده يارس عبد الرحيم عرفاتر 

  .999 نيم دعاس توفيق حسونر 

ن جمال محمد ر    .1000 وليد مدموجني 

ن حاتم فؤاد عاض  ر    .1001 ني 

ن طالب احمد سويلمر    .1002 ني 

ن محمد عبد الرحمن مضير    .1003 ني 

وخر  ن محمد عمر نب    .1004 ني 

ن مهدي صالح حسيبار    .1005 ني 

  .1006 ابراهيم عامرهام خليل ر 

  .1007 هام ربح  أبو هدبةر 

  .1008 هام عارف عبدالهادي هاشمر 

  .1009 هام عبدالرحمن عطاهللا عمل  ر 

  .1010 هام عبدالرحمن عطاهللا عمل  ر 

  .1011 هام فائق سليمان ابو عمارهر 

  .1012 هام نضال سليم حج حمدر 

  .1013 هام نضال عبدهللا حطابر 

  .1014 هان تيسب  محمد االشقرر 

  .1015 واء جمال عبد الحفيظ الرمح  ر 

ورر  ن   .1016 وان باسل محمد الب 

  .1017 وان جمال احمد اسماعيلر 

  .1018 وان جمال الدين محمد عبد خضن ر 

  .1019 وان حسام عبد الكريم زيادةر 

ن ر    .1020 وان خضن موس غي 

  .1021 وان رفعت عبد الرحمن حج عل  ر 

  .1022 وان عبد النارص محمد عل  تايهر 

  .1023 وان محمد حسن عبد القادر سعدر 

  .1024 وج  سامر روج  غنامر 

  .1025 وج  ناجح محمد حسن نمورر 



  .1026 وز جمال جالل جميل  أبو جيشر 

ن ر    .1027 وضه نعيم محمد ياسي 

  .1028 وال عبدالكريم عزت ابوحامدر 

  .1029 وال محمود خليل قوقار 

  .1030 وند عبدالجبار حريص أبو غضيبر 

  .1031 وند نائل كوسار 

  .1032 ؤى جمال عبدهللا نضهللار 

  شتيوير 
  .1033 ؤى محمد جالل لطفن

  .1034 ويد أبو عمشةر 

  .1035 ويده صبح  عثمان اشتيةر 

  ر 
  .1036 ياض حسان السلفيي 

  .1037 ياض صالح محمود ابو سمرةر 

  .1038 ياض كامل حسن زيدانر 

  .1039 يفان باسم عبدالرحيم بالطيهر 

  .1040 يم برهان كمال هرشر 

  .1041 يم حسن عبدهللا عمرر 

  .1042 يم عايد واصف مالولر 

  خليلر 
  حسين

  .1043 يما شوق 

  .1044 يما عبد الفتاح شبل  رمضانر 

  .1045 يما نافع محمود ابو عيشهر 

  ر 
  .1046 جيوس  يما نزار حسين

  شحادة )ابو غزال (ز 
  .1047 اهر تيسب  عبد الغين

ي شحاده بلوطز    .1048 اه  صب 

  .1049 اهية معال  ز 

  .1050 كريا محمد عبد الهادي العثامنةز 

  .1051 كيه سليم كامل ابوزنطز 

  .1052 هرة أحمد إبراهيم نزالز 

  .1053 هور يارس رسم  منصورز 

  .1054 هب  محمد ابو نحلةز 

  .1055 هب  محمد حسن الديكز 

  .1056 ويا احمد وليد شقوز 

  .1057 ياد حّماد محمود الجملز 

  .1058 خالد احمد عبد الجليلياد ز 

  .1059 ياد عمر محمد عوضز 

  .1060 يتد عماد مصطفن دراغمهز 

  .1061 يد اسامة احمد ديريةز 

ن ز    .1062 يد عبد السالم ابراهيم ياسي 

  .1063 يد مصطفن محمد أبو عرةز 

  .1064 ين جواد أحمد حدادز 

  .1065 ين محمد عمار توفيق سعد الدينز 

  .1066 ينا باسم احمد حمدانز 



  .1067 ينب ابراهيم سليم احمدز 

  .1068 ينب خالد عبدالرحيم ازعرز 

  .1069 ينب خليل موس زيادةز 

  .1070 ينب عنان صادق عيسز 

  .1071 ينب مسعود عبداللطيف ضميديز 

  .1072 ينب مسعود عبداللطيف ضميديز 

  .1073 ينة خليفة برهان خليفةز 

  .1074 ينة عبد الرحيم بركات عبوةز 

  .1075 بركات عبوهينة عبد الرحيم ز 

  .1076 ينة فواز فاروق بشناقز 

  .1077 ينة مازن عزت اغب  ز 

  .1078 ينة موريس عبدهللا نضهللاز 

  سليمان الطاهرز 
  .1079 ينة هابن

ن ابسيسز    .1080 ينه ماهر امي 

  .1081 محمد مسعود قدحينه ز 

  .1082 اجد عالء الدين عل  شخشب  س

/ غوادرةس  العل 
ن   .1083 اجد فيصل حسي 

  .1084 اجدة صويلح محمد صويلحس

  .1085 اجدة ماهر أحمد شنط  س

  .1086 اجدة محمود اسعد لعسوسس

 الحاج عل  س
  .1087 اجده عل  مصطفن

  .1088 اجده يحي  حلم  نجمس

  .1089 ارة بشار شعارس

ن أحمد ظاهرس   .1090 ارة حسي 

  .1091 ارة خالد محمد اسمرس

  .1092 ارة عل  رفيق شقب  س

  .1093 حطاب ارة مالك رشيد س

  .1094 اري جميل احمد حمادس

  .1095 اري محمود طهس

  .1096 اري نادي محمد أبو سنينةس

  .1097 امح حسن مصطفن دويكاتس

  .1098 امح شوكت مصطفن سمحمهس

ن صوالحةس   .1099 امح صالح حسي 

  .1100 امح عبد الفتاح صالح عاشورس

  عارف ظاهرس
  .1101 امح عوبن

  .1102 امح فهم  عبد القادر شيخ عبد هللاس

  .1103 امح محمد جب  عفانهس

  كليبس
  .1104 امح محمد مصطفن

  .1105 صالح عسال  امح هاشم س

  .1106 امر إبراهيم محمود عابدس

  .1107 امر احمد سليمان ديابس



  .1108 امر توفيق شفيق شلبايهس

  .1109 امر خالد يوسف عودةس

  عودهس
  .1110 امر صبح  رشيد بين

  .1111 أحمد غرابة امر عفيفس

  .1112 امر فؤاد الياس سعدس

  س
  .1113 امر مروان يوسف ابو راضن

  .1114 امر ناج   محمود الحمدانس

  .1115 " غزاله"\ محمد زهدي\ ام  ايهاب س

  .1116 ام  توفيق سعود دراغمهس

  .1117 ام  جب  عل  دراوشهس

  .1118 ام  زهدي فؤاد خريمس

  .1119 ام  عبد العزيز صالح حمدان)دغلس(س

  .1120 ام  عمار عادل حرزهللاس

  .1121 ام  عمر خليل وزيرس

  .1122 ام  فهم  محمد حلسس

  .1123 ام  محمد اسماعيل جب  س

  س
  .1124 ام  محمد سليم زيد الكيالبن

  .1125 ام  مفيد توفيق دويكاتس

  ديبس
  .1126 امية جمال خليل بين

  .1127 امية عمر فارس الدكس

  .1128 امية مصطفن عياشس

  .1129 انه ناج   موس عدسس

  س
  عبوسر

  .1130 اهر اديب لطفن

  .1131 اهر محمد عبدهللا عقلس

  .1132 " مجمود جمال"\ موس سميح\ ائد س

ن س ن حافظ ياسي    .1133 ائد تحسي 

  .1134 ائد جارس عل  عيسس

  .1135 ائد حامد نض ابو عدوانس

  .1136 ائد صبح  حامد عودةس

  .1137 ائد محمود روج  عكهس

  .1138 بأ محمد عبد الرؤوف مرع  س

  .1139 با محمد مصطفن صوافطةس

  .1140 جود خالد نمر هنديس

  .1141 جود نارص محمد شعبلوس

  .1142 ح  عبد العزيز محمد مسعوديس

  .1143 ح  نهاد بدوي عبد الحقس

  .1144 حر اسماعيل كايد عمرانس

  .1145 حر اسماعيل محمد سعوديس

  حر عزم  عل  س
  .1146 القاضن

  .1147 حر محمد خميسس

  .1148 حر محمد عبد الرحمن حنتول  س



  .1149 خاء احمد سعيد السدةس

  .1150 اب محمود محمد عوايصرس 

  .1151 مد فوزي هليل التايهرس 

  .1152 التومى فراس عبد الحميد رس 

  .1153 ي عبد الفتاح أحمد سموررس 

  .1154 عاد حلم  غزالس

  يوسف عسكريس
  .1155 عاد هابن

  .1156 عد احمد عبد الفتاح اسماعيلس

ي أبوزنطس   .1157 عد جمال خب 

  .1158 مقبواعد محمد سليم س

  .1159 عدالدين صادق ناج   السعديس

  .1160 عيد إبراهيم سعيد دويكاتس

  س
ن

  خالد ياع
  .1161 عيد حسين

  .1162 عيد زياد عبدالرحمن عرباسس

  س
  .1163 عيد عبدهللا سعيد مشاق 

  س
  .1164 عيد عبدهللا سعيد مشاق 

  .1165 عيد عدنان محمود جعيديس

  .1166 عيد عالم سعيد موسس

  .1167 عيد محمد سعيد حنوس

  .1168 عيد محمود محمد سعيد حرزهللاس

  .1169 عيد مسعود فايق زيدانس

  .1170 عيد هاشم محمو ابو عيدةس

  .1171 فيان معاوية مراد جملهس

  .1172 الم حسام محمد دراغمهس

  حسن الريشةس
  .1173 الم حسين

ن هنديس   .1174 الم خالد حسي 

  البسطام  س
  .1175 الم راضن

  .1176 الم فتح  النمرس

  .1177 الم محمد ابراهيم يونسس

  .1178 لسبيل يوسف احمد جابر نزالس

  .1179 لطان سليمان برهم برهمس

  .1180 لوى احمد محمد خلفس

  .1181 ليم احمد شتيويس

  .1182 محمد سليم ابو عمرليم س

  .1183 ليم يونس سليم سويدانس

  .1184 ليمان إبراهيم سليمان عزبس

  .1185 ليمان عارف سليمان نصارصةس

  .1186 ليمان عارف محمد بشاراتس

  .1187 ليمان عبدهللا سليمان عودهس

ن سالم احمد خليلس   .1188 لي 

  .1189 ما بسام عل  ابو شنبس



  .1190 ما جمال خالد خياطس

  .1191 ما وجيه عبدهللا دويكاتس

  .1192 ماء مح  الدين سعيد صوافطةس

  .1193 ماح برهان كمال ملحيسس

  غول  س
  .1194 ماح تيسب  لطفن

  .1195 ماح حسن اسماعيل تيمس

  .1196 ماح حلم  سعدي سوالمهس

  .1197 ماح زكريا عبدهللا دبابسةس

  .1198 ماح سمب  يوسف قطيطس

  ماح عبد القادر أحمد س
  .1199 خرسابن

  قاسمس
  .1200 ماح عوبن

  .1201 ماح غازي محمد ابو ذراعس

  .1202 ماح مراد سعود عيساويس

  .1203 ماح منب  فريد شتيهس

  سليمان ابو علياس
  .1204 ماح هابن

  .1205 الجاب   ماح وضاح احمد س

  .1206 ماهر حماده محمد محفوظس

  .1207 مر حيدر محمد األغب  س

  .1208 مر عبد الهادي الشخشب  س

  .1209 مر عل  محمد عل  س

  .1210 مر عمر عبد القادرس

  .1211 مر فري    ح فوزي دويكاتس

  .1212 مية فاضل محمود عيسس

  .1213 ميحة عطعوطس

  .1214 مب  جب  شاكر دويكاتس

  .1215 مب  زايد محمود حمايلس

  .1216 مب  سام  مصباح حالوةس

  .1217 مب  عاهد عبدالعزيز زهدس

ابس   .1218 مب  عبدهللا حسن رسر

  .1219 مب  عبدهللا محمد دوابشهس

  احمد عسودس
  .1220 ميه راضن

  .1221 ميه محمد يوسف بهلولس

اتس   .1222 ناء جمال مروح نعب 

  .1223 ناء راج   احمد السوديس

  .1224 ناء سعيد عبد الحافظ سالمةس

  .1225 ناء عطاهللا يوسف عامرس

  .1226 ناء فايز رشدي صبيحس

  .1227 ناء محمد بدوي  ابو الربس

  .1228 ناء محمد حسن دراوشهس

  .1229 ناء محمد سليمان بشاراتس

  .1230 ناء يارس محمد عسافس



  .1231 نابل عل  مشارقهس

قاويس   .1232 نابل محمد احمد رسر

  .1233 نابل موس خليل شوكةس

  .1234 ند قاسم توفيق حج محمدس

  .1235 ندس ابراهيم محمود حمادنهس

  .1236 ندس جميل خورشيد المبسلطس

  .1237 ندس عزام عوضس

  .1238 ندس منب  سعد الدين نجمس

  .1239 نيم طالب عبدهللا عمورس

  .1240 هاد محمود برهمس

  .1241 هاد محمود حافظ دراغمةس

  .1242 هاد مصطفن يوسف دعاسس

  .1243 هاد يوسف عبد القادر دلبحس

  .1244 هر محمد سعيد زهدس

  خويرةس
  .1245 هر محمد يارس لطفن

  .1246 هراب أحمد محمد قاسمس

ن س   .1247 ىه أحمد خالد يامي 

  .1248 ىه اسماعيل محمد سعوديس

  .1249 ىه جاسم محمد فري    جس

  .1250 ىه عطاهللا يوسف خليلس

ف محمد بشاراتس   .1251 ىه مشر

  .1252 ىه نبيل نور الضوانس

  .1253 هب  بهجت شافع الخالديس

  .1254 هيل رمزي عبد الحفيظ الخطيبس

  .1255 هيل مطيع مصلح حطابس

  .1256 هيله عبدالسالم سمحان زهرانس

  .1257 وار صالح محمد حصارمهس

  .1258 وزان سعيد محمد ذيابس

  .1259 وزان هشام اسعيد ظاهرس

  .1260 وسنس

  .1261 وسن إبراهيم جميل صوافطهس

 محمد ابن عل  س
ن   .1262 وسن أمي 

  .1263 وسن عبد الحميد مصطفن التومس

  .1264 وسن مفيد خليل ابويعقوبس

  .1265 ونيا أحمد أبو السعودس

  .1266 ونيا محمد محمود ديريهس

ين باسم احمد زيدس   .1267 ب 

  .1268 يف االسالم محمد احمد دراغمةس

  .1269 يف الدين بالل نوفل حمدس

  .1270 يف الدين حمزة ابراهيم نصارس

  .1271 فواز محمد عقليف س



  .1272 ادن عدنان احمد الخطيبش

  .1273 " أسعد ابو حالوة"\ محمد جابر\ ادي ش

  .1274 " صبح عبد الحق"\ محمد يارس\ ادي ش

  .1275 ادي أحمد طاهر عوبرش

  .1276 ادي زياد حلم  غانمش

  .1277 ادي سالم محمد سماعنةش

  .1278 ادي عادل سليم محسنش

  .1279 ادي عبدالقادر سليمان موسش

  .1280 ادي عل  حسن قوقاش

  .1281 ادي عماد عل  قدوم  ش

  .1282 ادي ماهر شاكر جاموسش

  .1283 ادي محمود سليمان بزورش

  .1284 ادي مح  الدين فايق حج احمدش

  .1285 ادي وليد أحمد إبراهيمش

  .1286 اكر محمود شاكر بديرش

  .1287 امخ زكريا مفلح عالونهش

  .1288 اهر زهب  محمد حدادش

  .1289 حادة ابراهيم سليمان خرمةش

  .1290 داد يوسف ابراهيم عبد الحقش

  .1291 دان يعقوب خليل ابو يعقوبش

  .1292 ذا وليد عبد العزيز دويكاتش

  .1293 ذى اسماعيل صالح هنديش

  .1294 شكيب شيب أبوزنط ذىش

  طالبش
  .1295 ذى محمود حسين

  .1296 ذى موفق احمد صوافطةش

  .1297 حبيل محمد موس ابو عزيزهرسر 

  .1298 ف غسان اسعد سماررسر 

ن رسر    .1299 ف يارس ابراهيم ياسي 

  .1300 حسن احمد حامدوق رسر 

  .1301 وق خليل محمد حمدرسر 

  .1302 وق سعد عبدهللا عبدهرسر 

  .1303 وق سعيد احمد صبحرسر 

  .1304 وق ظافر محمد حسن سلعوسرسر 

  .1305 وق هاشم يحي  الخرازرسر 

  .1306 ابراهيم شلي   وق يارس رسر 

يفرسر    .1307 يف ديب محمد الشر

يف ابو عيشةرسر    .1308 يف مثقال رسر

  رسر 
  .1309 ين نعيم خليل غاقن

  .1310 فاء احمد عل  بشاراتش

  .1311 فاء محمد نايف ظاهرش

  كري عبد الرحمن ش
  .1312 شكري  الغالييين



  .1313 مس الدين غنام ابو عصيدةش

  .1314 هد بسام أحمد خليفةش

  .1315 هد جمال أسعد رمضانش

  .1316 هد خميس نوحش

يفش   .1317 هد راسم عطاهلل رسر

  .1318 ابوزنطهد شكيب شيب ش

  .1319 هد وائل ملحمش

ين ايمن سعدي لبادةش   .1320 ب 

ين صالح حسن عنبتاويش   .1321 ب 

ين عدنان إسماعيل حشايكةش   .1322 ب 

  .1323 يماء انور احمد ابراهيمش

  .1324 احمد يماء عاطف محمد ش

  .1325 يماء عايد عبد الرحمن ابو زهرهش

  .1326 يماء محمد فالح دغلسش

  .1327 يماء وائل محمود ملحمش

  .1328 ابر احمد عبد العزيز كنعانص

  .1329 ابرين حمدي محمدي عابديص

  .1330 ابرين محمد ابراهيم مرشودص

  .1331 الح أحمد موس معال  ص

  .1332 الح خالد اسد جب  ص

  .1333 الح سليم فهم  فارسص

  .1334 الح طارق صالح شحروجص

  .1335 الح محمود محمد شنيورص

  .1336 نضال صالح سالمةالح ص

  .1337 ايل بشب  محمد الطرمانص

  .1338 بح  ماهر صبح  صالحص

  .1339 بحية جودت جودة عل  محمودص

ي معاوية احمد ظاهرص   .1340 ب 

  .1341 خر نزيه فوزي ابو زهرهص

  .1342 وائل األحمد خر ص

  .1343 فاء أحمد سلمان رواجبهص

اتص   .1344 فاء جمال مروح نعب 

  .1345 فاء عزام محمد عازمص

  .1346 فاء محمد محمود بخيتانص

  .1347 فاء يوسف خالد رسكح   ص

  .1348 سعيد بشب  ضباباتالج الدين ص

  .1349 الح الدين فايق محمد سالمهص

  .1350 الح الدين ماليشهص

  .1351 الح الدين وليد أحمد خباصص

  .1352 الح عبد محمود أبو وطفةص

اب   ص
  .1353 الح ناجح محمود رسر



  .1354 الح يوسف احمد ابو صالحص

  .1355 هيب رضوان ثابتص

  .1356 هيب سعدي احمد قعقورص

  .1357 هيب سلمان محمد سياجاتص

  .1358 هيب نعيم مراد عكرص

  .1359 وفيا محمد اديب عبد الودود شبانةص

  .1360 وفيه قاسم عادل شتيهص

  .1361 ح صالح مصطفن االسطةض

  .1362 ح عبد الجواد سالم زقزوقض

  .1363 ح عرسان جب  أبوعيشةض

  .1364 ح عماد عبد الرحيم الفارض

  .1365 ح فواز  عبد الحميد حنونض

  .1366 ح محمد ابراهيم رشيدض

  .1367 ح محمد عبدهللا فقهاءض

  .1368 ح ناجح احمد مزيدض

ن شتيةرصن    .1369 غام عبد اللطيف حسي 

  .1370 ياء ابراهيم مسعود عياشض

  .1371 بريكياء الرحمن باسل ض

  .1372 ياء بهجت توفيق قطيطض

ن محمد نصارض   .1373 ياء حسي 

  يعيشض
  .1374 ياء صادق شوق 

  .1375 ياء عوض هللا محمد كرجهض

  .1376 ارق احسان سعيد جيطانط

  .1377 ارق جعفر صالح حنونط

  .1378 ارق خليل  ط

  .1379 ارق داود محمود احمدط

  .1380 ارق ربيع قاسم عبد الهاديط

  .1381 ارق سالمة احمد دريديط

  .1382 ارق عمر عبد العزيز عطيةط

  .1383 ارق محمد احمد العصاط

ن ط  احمد ياسي 
  .1384 ارق مصطفن

  .1385 ارق ناظر محمد جودةط

  .1386 ارق يعقوب سليم سالمهط

  طاهر ابوحجلهط
  .1387 اهر حسين

  .1388 ريف محمد طلعت عبد الفتاح عاشورط

  .1389 دار الحجه جمال احمد ط

ي نضهللاظ   .1390 افر أحمد صب 

ي محمد جوابرهظ   .1391 افر خب 

  .1392 افر فواز يوسف جب  ظ

  .1393 " عادل عقاد"\ محمد زياد\ ادل ع

  .1394 ادل خليل عادل بركاتع



  .1395 الكريم سعيد بدرانادل عبد ع

  ع
  .1396 ادل عبدهللا عادل حنين

  .1397 ادل يحي  طاهر عمب  ع

ن عبد الحق حسنع   .1398 اصف ثمي 

  .1399 اصف نورالدين احمد جودةع

  .1400 اصم انور عبدالرحيم عيسع

  .1401 اصم ثابت صنوبرع

  .1402 اصم عزت عبدالرحيم العل  ع

  .1403 اصم فواز أحمد ماليشةع

  .1404 اصم محمد مصطفن ميالةع

  .1405 اصم محمود محمد شنيوع

  .1406 اصم موس  مسلم عامرع

  .1407 اطف يوسف شقب  ع

  .1408 اطف يوسف عبدهللا شقب  ع

  .1409 امر احمد يوسف تراب   ع

  .1410 امر سميح سليم بزرهع

  .1411 امر واصف احمد منصورع

  .1412 امر وجيه عادل نوفلع

  عبد ع
  .1413 الرزاق زيود اهد حسين

  .1414 اهد عبد اللطيف اسعد كبهاع

  .1415 ائشة ضبح  ساري خليلع

  .1416 ائشة محمد قاسم عبدربهع

  .1417 ائشة نعمان عبد الجواد تميم  ع

  .1418 ائشه وديع يوسف ابو ديهع

  .1419 بادة زاهر زهب  ذيابع

  .1420 بادة مجدي عبد المجيد صالحع

  .1421 بادة محمد ناج   أبوعمرع

  .1422 بادة محمود عبدالمؤمن عيسع

  .1423 بادة نظم  توفيق عودةع

  .1424 باده يحي  محمد سيفع

  .1425 بد الباسط خلفع

ن ع   .1426 بد الخالق احمد عبد الخالق حسي 

ن أبو شنبع   .1427 بد الرازق ماهر محمد تحسي 

  .1428 بد الرحمن احمد حافظ شديدع

  .1429 بد الرحمن احمد طاهر سعدع

  .1430 بد الرحمن خالد وليد سقف الحيطع

  .1431 بد الرحمن عادل عبد الرحمن ابو عيدع

  .1432 بد الرحمن عادل عبد الرحمن ابو عيدع

  .1433 بد الرحمن محمد عبد الرحمن خطيبع

  .1434 بد الرحمن محمد عبد الرحمن خطيبع

  .1435 بد الرحمن نصوح عبد شتيةع



  .1436 بد الرحمن نضال جميل سوالمةع

  .1437 بد الرحيم بسام محمد نجارع

  .1438 بد الرحيم محمود ابو ليلع

فع   .1439 بد الرؤوف زاهر تيسب  رسر

  .1440 السالم أحمد سعيد عابدبد ع

  .1441 بد السالم أحمد سعيد عابدع

  .1442 بد السالم زك  محمود عوض هللاع

  .1443 بد العزيز  عزم  عبد العزيز رسكح   ع

  .1444 بد العزيز حماد عبد الفتاح أبو تراب   ع

  .1445 العزيز سعادة صباح بد ع

  .1446 بد العزيز صالح مصطفن ملحمع

  تكروريع
  حافظ عبد الغين

  .1447 بد الغين

  .1448 بد الفتاح أحمد نضهللاع

  .1449 بد الفتاح محمد نجيب حح   ع

ادعيهبد القادر محمد عبد ع   .1450 القادر الب 

ن ع   .1451 بد اللطيف جهاد عبد اللطيف حسي 

  .1452 بد اللطيف زياد عبد اللطيف اصبيحع

  .1453 بد اللطيف فواز عبد اللطيف يدكع

ورع ن   .1454 بد هللا توفيق احمد  الب 

 معال   بد هللا سالمع
ن   .1455 امي 

  .1456 بد هللا فوزي فايز شحادهع

  .1457 بد المجيد قاسم محمد جودةع

  .1458 بد المجيد محمد جواد تكروريع

  .1459 بد المجيد موس احمد السويط  ع

  .1460 بد النارص عبد العفو أحمد عجاويع

  .1461 بداهللا بديع عبدهللا زماريع

  .1462 بداالله اياد حسنع

  .1463 بدالحكيم سالم محمد سالمع

  .1464 "عبد ابوحيط"\ محمد توفيق\ بدالخالق ع

  .1465 بدالرحمن ابراهيم محمد نورع

  .1466 بدالرحمن اسامة حسن واديع

  .1467 بدالرحمن غالب عبدالهادي مسيم  ع

  .1468 بدالرحمن محمد حافظ عابدع

  .1469 بدالرحمن مصطفن راغب ملحيسع

  ع
  .1470 بدالرحمن نضال عبدالرحمن حنين

   بدالرحمنع
  .1471 نضال عبدالرحمن حنين

  .1472 بدالرحيم خالد عبدالرحيم أبو وهدانع

  .1473 بدالرحيم ناجح عبدالرحيم ضميديع

  .1474 بدالسالم عارف حسن حبايبهع

  .1475 بدالسالم عمار عبداللطيف قمحيةع

  .1476 إسماعيل محمد الحسنبدالصبور ع



  .1477 بدالعزيز محمد محمود جانمع

  عبدالفتاح محمدع
  .1478 بدالفتاح حسين

  عبدالفتاح عودةع
  .1479 بدالفتاح هابن

  عودةع
  .1480 بدالقادر عل  عبدالقادر بين

  .1481 ناج   سعديبدالكريم صادق ع

  .1482 بدالكريم محمد عبدهللا حمادنهع

  .1483 بدهللا ابراهيم صالح ابو عيشةع

  .1484 بدهللا أحمد عبدهللا صالحاتع

  .1485 بدهللا احمد محمود برهمع

  .1486 بدهللا أسعد عبدهللا رمضانع

ن الطاهرع   .1487 بدهللا انور امي 

  .1488 بدهللا بركه عوده ابوشبابع

  .1489 بدهللا تيسب  حافظ دويكاتع

  .1490 بدهللا جمال جميل دويكاتع

  .1491 بدهللا روج  حسن عرمانع

  .1492 عدوان عبدهللا نصار بدهللاع

  .1493 بدهللا محمد خليل إبراهيمع

  .1494 بدهللا محمد صالحةع

  .1495 بدهللا موس عبدهللا صّباحع

  عبدهللا الهركل  ع
  .1496 بدهللا هابن

  .1497 بدهللا هيسم محمدعل  شهوانع

  .1498 بدهللا يوسف عبدهللا جمعهع

  ع
  .1499 بدالملك هشام فايق سفاريين

  .1500 بدالنارص حمزة احمد دويكاتع

  .1501 بدالهادي موس عبدالهادي زيتاويع

  .1502 " كامل عرفات"\ محمد كمال\ بب  ع

  .1503 بب  ابراهيم عيس اغنيماتع

  .1504 بب  احمد عبد الرحمن صوفانع

  .1505 بب  جمال القيس  ع

  .1506 بب  حسن حربع

  .1507 بب  راجح فريد الشكعهع

  .1508 بب  زهب  عيس ابو حطبع

  .1509 بب  عبد المعط  عل  قاسمع

  .1510 بب  عزام محمد صالحع

  .1511 بب  عصام صالح مصطفن ع

ي مضيع   .1512 بب  عماد خب 

  .1513 بب  عميد داود عرفاتع

ن ابراهيم سايحع   .1514 بب  معي 

  .1515 بب  موس عبد الحميد النمرع

  .1516 بب  ناجح محمد تراب   ع

ن احمد   رشيدع حسي    .1517 بب 



  .1518 تيد عبدالمؤمن توفيق عفانهع

  .1519 ثمان أحمد عل  خريمع

  .1520 دنان فرحان سليمان دراغمةع

  .1521 دنان محمد اسعد ملحمع

  .1522 دي تيسب  محمد صوالحةع

  .1523 دي جوده عادل جودهع

  .1524 دي حسن اسعد حبايبع

  .1525 دي عبد الجليل برهان الدين برقع

  .1526 ابوبكردي عصام عبد الرازق ع

  جابرع
  .1527 دي نضال فهم  بين

  .1528 دي نظام فارس رضوانع

  .1529 دين إبراهيم ذياب ظافرع

  .1530 رفاتع

  .1531 ريب عبد الصمد فوزي العكرع

  .1532 عودةريب عبدهللا عبدالكريم ع

  .1533 ريب منب  رمزي مقبول/سمورع

  .1534 ريفة ناجح عبدهللا زيدع

  .1535 رين جهاد خالد شعي   ع

  .1536 رين سمب  عبد اللطيف محسنع

  .1537 رين غسان هشام عنبتاويع

  .1538 مصطفن سلمانرين محمود ع

ين جنديع   .1539 رينوحيد جب 

  .1540 زام اسعد محمد ابو جلبوشع

  .1541 زام خالد عبد يحي  ع

  .1542 زام عصام عزت المضيع

  .1543 زام عالم ناج   عرنديع

  .1544 ديكزم  ارحيم عثمان ع

وكع   .1545 زه سام  أسعد مب 

  .1546 زيز محمود عزيز طعمهع

  .1547 زيه عبد الباسط يوسف دعجانع

  ع
ف مصطفن الكوبن   .1548 صام ارسر

  .1549 صام خالد هاشم عرباسع

  .1550 صام عمر فقهاع

  .1551 صام مجدي معتصم القطبع

  .1552 صام محمد احمد عبيديع

  .1553 صام محمد عبد القادر قاسمع

  عودةع
  .1554 صام نجيب خضن بين

  .1555 صام هاشم خليل براهمةع

  .1556 المضيصماء محمد سعيد ع

  .1557 صمت خاطر عبد الكريم صوالحهع

  .1558 طا ابراهيم محمد ملحمع



هع   .1559 طا محمد عطا عمب 

  .1560 طا ناج   محمد زين الدينع

  .1561 طاء عرفان سعيد شيخةع

  .1562 برهان عاموديطاء محمد ع

  .1563 طاء يوسف عبد الفتاح عطاهللع

  .1564 فيفه عثمان نضهللا ابو جرادع

ي نارصع   .1565 فيفه محمود صب 

  .1566 قيل غانم عبد اللطيف ابو شنبع

  .1567 كرمة سعد توفيق عثمانع

  .1568 ال أحمد عل  محمدع

  .1569 ال أمجد سعيد كيوانع

  .1570 ال زياد عجاج عالونةع

  .1571 ال سعيد محمود يونسع

  فائق القاسمع
  .1572 ال صدق 

  .1573 ال عبد الحكيم عامر حموديع

  .1574 ال عبد القادر حسن أسديع

  .1575 ال عبداللطيف فايق مساعيدع  

  .1576 ال عزات عبد العزيز عسلع

  .1577 ال فتح  عبد الحليم كمالع

ةع   .1578 ال نعيم سليم خضن

  ع
  .1579 ال يحي  الحسيين

  .1580 الء احمد عوض حمايلع

ي سلعوسع   .1581 الء الدين عبد الرزاق صب 

  .1582 الء جمال احمد ابو عصفورع

  .1583 الء جمال محمود صبحع

  .1584 الء جهاد عبد المقصود طبيهع

  .1585 كوعالء خالد فرح  ع

ن ع   .1586 الء شاهر يامي 

  الحسنع
  حسين

  .1587 الء شوق 

  .1588 الء عبدالرحمن نشأت عمرانع

  .1589 الء عل  عمريهع

  ع
  حورابن

  .1590 الء مالك صدق 

  .1591 الء مجدي عرب   خطيبع

ن بشاراتع  حسي 
  .1592 الء مصطفن

  .1593 الء يوسف ابراهيم درويشع

  .1594 الءالدين أحمد محمود الحوتريع

 زك  أصالنع
  .1595 الم مصطفن

  ع
  .1596 الن معزوز عبد اللطيف كيالبن

  .1597 نايف طلب ذوقانالن ع

  .1598 ل  بدوي مصطفن دراغمةع

  .1599 ل  جمال عبدالمجيد ذيابع



يف صالحع   .1600 ل  حمدان رسر

ن ع ن حسي    .1601 ل  خلد حسي 

  .1602 ل  عيد درويش المسيم  ع

  .1603 غانم ل  فخري محمد ع

  .1604 ل  فهم  عبدالرحمن أبو بكرع

  .1605 ل  قاسم محمد منصور أزعرع

  .1606 ل  محمد عل  شناعهع

  .1607 ماد اسماعيل موس ناصيفع

  .1608 ماد الدين إبراهيم عبد الفتاح سعيد الشنارع

يع ن محمد صب    .1609 ماد الدين أمي 

  .1610 ماد ايمن شاكر حمادع

  احمدع
  .1611 ماد باسل عوبن

  .1612 ماد جمال احمد عل  ع

  .1613 ماد جودت عبد القادرع

  .1614 شحادةماد شحادة نايف ع

  .1615 ماد شوكت صوافطةع

  .1616 ماد عبد الحليم محمد الطويلع

  .1617 ماد عبد اللطيف اشتيهع

  .1618 ماد عزت سعيد قادوسع

  .1619 ماد عنان صادق عيسع

  .1620 جلغومماد محمد طاهر ع

  .1621 ماد مصباح إبراهيم ريانع

  ع
  .1622 ماد يارس سام  خريسر

يف مساعدهع   .1623 مار احمد رسر

  .1624 مار أسامة طاهر عوادع

  .1625 مار حمزة ابراهيم نصارع

  .1626 محمد دوابشةمار خالد ع

  .1627 مار رياض محمد موسع

  .1628 مار غازي عبدالكريم كحلةع

  .1629 مار ماهر مين ع

  .1630 مار يارس حلم  أبوزعرورع

  .1631 " محمود ديريه"\ محمد عل  \ ماره ع

  .1632 احمد محمد جمعةمر ع

  .1633 مر أحمد محمد جمعةع

  .1634 مر احمد محمد جمعهع

  .1635 مر احمد محمد عبد الحقع

  .1636 مر جمال محمد جب  ع

  عمر ابو زايدةع
  .1637 مر حسين

  .1638 خلفمر شكري محمد ع

ي احمد دويكاتع   .1639 مر صب 

  .1640 مر عصام عبدهللا ابوبكرع



  .1641 مر عماد محمد عطية رجبع

  .1642 مر كامل محمد خليلع

ن ع   .1643 مر محمد أحمد شاهي 

  .1644 مر محمد محمود سالمهع

  .1645 مر محمد يوسف ابو عرايسع

  .1646 مر محمود عل  بشاراتع

  .1647 مران محمود احمد العريديع

  .1648 مرو بكر رشدي سماعنهع

  .1649 مرو عالن عبد صوفع

  .1650 ملحيسمرو وائل مح  الدين ع

  ع
  .1651 م  عماد عدنان فيضن

  .1652 ميد اياد نعيم هاشمع

  .1653 ميد برهان محمد قطقطع

  .1654 ميد حسام نعيم داللع

ن ع   .1655 ميد حسن سعيد ياسي 

  .1656 أبوسالمةميد رشدي عبد اللطيف ع

  .1657 ميد سميح محمود خروبع

يةع   .1658 ميد عماد عل  خضن

  .1659 ميد نادي احمد عطاهللاع

  ذوقانع
  .1660 ميد نزيه لطفن

  .1661 ميد وضاح صالح عاشورع

  .1662 جعايصهناق مصطفن احمد ع

  .1663 نان داود إبراهيم خليل  ع

  .1664 نان عزم  خالد عودةع

  .1665 نان عماد صالح بكارع

  حمدي أغب  ع
  .1666 نان عوبن

  أحمد نارصع
  .1667 نان لطفن

ورع ن   .1668 ندليب احمد حسن الب 

  .1669 هد عبد هللا محمد نوفلع

  .1670 هود وحيد توفيق سليمانع

"\ محمد غسان \ هودع   .1671 " صبح  منب 

  .1672 واطف تيسب  راغب المضيع

  جمال كامل شهابع
  .1673 وبن

  عنان ع
  .1674 أكرم ابوزنطوبن

  عنان أكرم أبوزنطع
  .1675 وبن

  .1676 يس فارس احمد فارسع

  .1677 يس ابراهيم شفيق خضن ع

  .1678 ادة خالد محمود أبو الهيجاغ

  .1679 ادة خليل محمود ضمايرةغ

  .1680 نجيب نوارصهاده نايف غ

  .1681 ديغ



  .1682 دير رزق محمود االعرجغ

  .1683 دير رياض جمعةغ

  .1684 دير صبح  صالح داوودغ

  .1685 دير عبد الحكيم عبد الرزاق مسامحغ

  .1686 دير فارس احمد العبدهللغ

  .1687 دير ناجح سعيد صوفغ

  .1688 سان بسام ذيب ابو راسغ

  عاشورغ
  .1689 سان عاطف حسين

ن الكتوتغ   .1690 سان عثمان أمي 

  .1691 سان قاسم رشيد عمرغ

  .1692 سان محمد رفيق طنبورغ

  .1693 سان محمد عبد الحليم دويكاتغ

  .1694 سان محمد نمر داودغ

  .1695 سان نايف ابوعبيدغ

  .1696 " سليم"\ خليل نديم\ سان نبيل غ

  .1697 سان هشام احمد عنبتاويغ

  .1698 عوادسان يوسف عل  غ

  .1699 ياث محمد سليمان جازيغ

  .1700 يث عثمان صالح زيدانغ

ن عباس ديكغ   .1701 يداء حسني 

  .1702 يداء عزت أحمد إسماعيلغ

  .1703 يداء عل  شقورغ

  .1704 نجاريداء مصطفن عبد الرازق غ

  .1705 اتن احمد خالد ريشةف

  .1706 اتن محمد اديب عماويف

  .1707 اتن محمد بدر الزماعرةف

  .1708 ادي إبراهيم يعقوب كوعف

  .1709 ادي آدم حسن مرع  ف

ن سوقيةف   .1710 ادي حسام أمي 

  .1711 ادي حسام خليل الشلةف

ن محمود تميم  ف   .1712 ادي حسي 

  .1713 ادي سهام عوده صالحف

  .1714 فادي صقر احمد عصيدة

اتف   .1715 ادي صالح ابراهيم نعب 

  .1716 صبيحاتادي عامر رجب ف

  .1717 ادي عبد الرزاق فطايرف

  .1718 ادي عماد خالد الشعي   ف

  .1719 ادي فضل عبد اللطيف عمارنهف

  .1720 ادي محمد أحمد أبو سمحةف

  .1721 ادي نعيم جميل عالونةف

  .1722 يونس يارس حوشيةادي ف



  .1723 ادية فؤاد اسماعيل أسمرف

  .1724 ادية نارص اسماعيل حشايكةف

  .1725 ارس سام  أحمد حجاويف

  .1726 ارس فائق فارس ظاهرف

  .1727 ارس فتح  فارس عيسهف

  .1728 فارس ديريه ارس محمد ف

  .1729 اروق عبيس  يوسف عبيس  ف

  .1730 اروق محمد توفيق موسف

  .1731 اسم عباس قاسم سلحبف

  .1732 اطمة اسعد محمد زيتاويف

  .1733 اطمة بسام محمد طوقانف

يف سبيتانف   .1734 اطمة حمدان رسر

  .1735 الرحمن قاسماطمة عبد ف

  .1736 اطمة كنعان ربح  كنعانف

  .1737 اطمة محمد عبدالحافظ حسونةف

  .1738 اطمة مسعود عيس العموريف

  .1739 اطمه حسن عبد هللا شول  ف

  .1740 اطمه لؤي محمود بليبلهف

  .1741 ايز عزيز محمد محاميدف

  .1742 تح  توفيق محمد هنديف

  .1743 تح  فؤاد محمد زيدانف

  .1744 تح  محمد خضن خضن ف

  .1745 تح  محمود محمد جانمف

ن بهلولف   .1746 تحية سامر محمد امي 

  .1747 داء حازم صديق جاموسف

  .1748 داء حمدان عبد العزيز احمدف

  .1749 داء عادل السخلهف

  .1750 داء عبد اللطيف محمد محمدف

  .1751 داء عمر حسن زيداتف

  .1752 داء عمر نوري بشاراتف

  .1753 داء محمود عطيه صالحف

  .1754 دوى كمال فاخوريف

  .1755 دوى محمود أحمد خروبف

  .1756 راس احمد محمد حسنف

  .1757 راس جابر عبد اللطيف ابو جابرف

  .1758 راس زياد مصطفن ابوعيشةف

  .1759 راس سمب  قاسم بركاتف

  .1760 راس شاهر حسن صنوبرف

  .1761 راس طارق عبد الحليم خنفرف

  .1762 راس طالل محمد بليهف

  ف
  .1763 راس عبدهللا عالوبن



  .1764 راس عصام صالح دويكاتف

  .1765 راس فايز سعيد زاغهف

  .1766 راس نهاد ابراهيم صالحاتف

  .1767 " النعنع"\ محمد كايد  \ راسف

  .1768 رح احمد سعد الدين صدرف

ن الهنديف   .1769 رح عبدالرؤوف حسي 

يل أعمرف   .1770 ريد محمد جب 

  .1771 ريد محمود فريد جيوس  ف

  .1772 ريد محمود محمد مسيم  ف

  .1773 ضل ماهر محمد عسقالنف

ن عبد الرحيم حسن رسحانف   .1774 لسطي 

  .1775 هم  خمالنف

  .1776 " بعباع"\ محمد فؤاد\ ؤاد معتصم ف

ن إبراهيم أبو جهلف   .1777 واز روبي 

  .1778 واز محمد عل  سليم نابلس  ف

  .1779 وزة عبد فايز سعد دراغمةف

  .1780 وزطارق عبد الكريم سبوبةف

  .1781 وزية نعيم هاشم قرمانف

ن يحاء ف   .1782 سمب  صادق ياسي 

يف اسليمف   رسر
  .1783 يحاء هابن

وز رائد سام  الطياحف   .1784 ب 

  .1785 يصل عبد الكريم فيصل قادريف

  .1786 اسم احمد قاسم صالحق

  ق
  .1787 اهره محمد حسن ترياق 

  خويرهق
  .1788 تيبة عادل الطفن

يدهق   .1789 درية أحمد عبد الجبار رسر

  .1790 ض  سعد سعود منصورق

  .1791 ض  عثمان صادق عباسق

  .1792 طيف راغب قاسم ابو الذهبق

  .1793 يسق

  .1794 درويش ابو باشايس عبد القادر ق

  .1795 يس لؤي عبدالرازق ابو بكرق

  .1796 يس مروان يوسف عبد الجواد عوادق

  أحمدق
  .1797 يض واصل عوبن

  .1798 اظم محمد عماد كاظم زاغهك

  ك
  .1799 ايد جمال محمد ترياق 

  ك
  .1800 ايد جمال محمد ترياق 

  .1801 رم محمد نمر مصلحك

يك  صب 
  .1802 ريم اسامة مصطفن

ن جب  ك   .1803 ريم سام  أمي 

  .1804 ريم عبد النارص كمال ملحيسك



  .1805 ريم محمود زهدي احمدك

  .1806 ريم مروح مبدى عارضةك

  .1807 ساب جميل يوسف جابرك

  .1808 فاح احمد محمد برهمك

  .1809 فاح كمال ابراهيم ظريفةك

  .1810 فاح محمد عارف زيدانك

  .1811 فاح وليد مصطفن صانوريك

  .1812 فاية احمد عبدهللا معمرك

  .1813 فن مصطفن  إبراهيم سعد الدينك

  .1814 مال عبد الحميد العبادلةك

  .1815 نعان مصطفن سعيد شتاتك

  .1816 وثر نصار قاسم نصارك

  .1817 را عنان شوكت عنابال

  .1818 را مراد فايق عقلال

  .1819 را منذر فخري حشاشال

رةل ن ن سليم الب    .1820 بين أمي 

  قاسم عنابسهل
  .1821 بين حسين

  .1822 بين شوكت محمد ابورعدل

  .1823 بين عبدالرحيم محمد عبدهللا )يدك(ل

  .1824 بين محمد حسن ابو عيشهل

  .1825 بيب محمد نجيب اسعدل

  .1826 ما )محمد نايف( عبدهللا حاج حمدل

ن نعيم غزالل   .1827 ما حسي 

  .1828 ما يوسف محمد نضهللال

  .1829 محمد صوالحةميس تيسب  ل

  .1830 ميس جمال مصطفن موسل

  .1831 ميس سام  فايق صايمةل

  .1832 ميس صادق حسن ابوزهيدل

  .1833 نا جمال ابراهيم صالحل

  .1834 نا ناظم جميل سبوب   ل

  .1835 أبو هنية واء زياد صالحل

  .1836 ورا عل  عبد الوهاب عبد الرحمنل

  .1837 " محمد بيتاوي"\ محمدعل  \ ؤي ل

  ل
ن ابراهيم علوسر   .1838 ؤي امي 

  .1839 ؤي رشاد محمود خليلل

  .1840 ؤي زاهر رطروطل

يؤي ل   .1841 صالح محمد عنب 

  .1842 ؤي صبيح صايمةل

  .1843 ؤي عاهد خالد شعبانل

  .1844 ؤي عدنان يوسف دويكاتل

  .1845 ؤي محمد عبد العزيز أبو السعودل



يفل   .1846 ؤي مضن واصف الشر

  .1847 عبدهللا دويكاتؤي نمر ل

  .1848 يال مكارم زهب  عثمانل

  .1849 يال  منصور احمد سمارةل

ن صوافطهل   .1850 يث تحسي 

  .1851 يث محمود محمد حلي   ل

  .1852 يث مفيد عارف دويكاتل

ن ل   .1853 قشوعيث نارص حسي 

  .1854 يث ناقذ عبدالرحيم سلطانل

  .1855 يدا وائل تيمل

  نمرةل
  بين

  .1856 يل يارس عبد الغين

ن عامر عبد الرزاق حجاويل   .1857 ي 

ن وائل صالح غنامل   .1858 ي 

ن وجيه ل   .1859 " نوري"\ حسنمحمد \ ي 

  .1860 ينا جمال حبشل

  .1861 ينا رسم  سلمانل

  .1862 ينا زكريا مفلح عالونةل

  .1863 ينا سفيان محمد بدويل

  .1864 ينا سليمان محمود بشاراتل

  .1865 ينا عادل حسن جمعهل

  نمرةل
  .1866 ينا عبدهللا فؤاد بين

  .1867 ينا عبدالنارص محمد شنيورل

  .1868 ينا عدل  محمود رمح  ل

  .1869 ينا عل  نواسل

  .1870 ينا مامون اسماعيل رنول

  .1871 هدهدينا نبيل عبدهللا ل

ن احمد دراغمةل   .1872 يندا حسي 

  .1873 يندا نهاد شكري حمودةل

  .1874 اجد احمد عبد الحافظ سالمهم

  .1875 اجد خليل احمد شلي   م

ن م   .1876 اجد عادل حسن ياسي 

  .1877 هللا دغلساجد وليد عبد م

  .1878 اجدة انور احمد منكو / مقبولم

  .1879 اجدة عصام مصطفن عوديم

  .1880 اجده اكرم نمر فضهم

ن محمد أحمد صالحم   .1881 اجدولي 

  .1882 اريا يوسف محمد االقرعم

  مروح ظاهرازن م
  .1883 حسين

  محمود خالدم
  .1884 ازن عوبن

  .1885 ازن فواز عبدالهادي مالحم

  .1886 ازن مجمد نبيل الزاغهم



  .1887 اسة ربيع ابراهيم نورم

  .1888 اسة عبدهللا صادق قمحيةم

  .1889 عزام محمد نبيل مضياسه م

  .1890 الك عمر محمد اشتيةم

  .1891 الك نوح محمود عاشورم

  .1892 أمون ابراهيم محمد سالمهم

  .1893 امون احمد محمد ابوعرةم

  .1894 أمون سام  مصطفن طعمةم

  .1895 أمون عبد الرحيم طاهر عبيديهم

  م
  .1896 أمون عل  حمدان عبوسر

  .1897 امون معاوية السيد احمدم

  .1898 اهر احمد قاسم سعادةم

  .1899 اهر حلم  حسن ريشةم

  .1900 اهر خالد ابراهيم مصطفن م

  .1901 اهر رياض صادق مالحم

  .1902 اهر عبد القادر معروف حسنم

  .1903 اهر غسان يوسف دويكاتم

  .1904 اهر محمد خليل بطاطم

  .1905 اهر محمد محمود ابو غياضةم

  .1906 اهر محمود حسن فقهام

  .1907 اهر مصطفن سليمان عامرم

  .1908 اهر يوسف حافظ عرفاتم

  .1909 ثين جمال يوسف صالحم

  .1910 جاهد عطا فهم  موسم

  .1911 جد جمال جميل برهمم

  .1912 جد رضوان محمد الحاج هنديم

  .1913 جد سعدي ابراهيم عامرم

  .1914 جد عادل محمد أبو عمشةم

  .1915 جد عبد الخالق احمد عبد الخالقم

  .1916 جد عبد الرحيم مسعود نضم

  .1917 جد عبداللطيف فريد سليمانم

  .1918 جد عدنان حمارشةم

  .1919 جد فتح  عادل نارصم

  .1920 جد ماهر ابراهيم عدسم

  .1921 جد محمد حسن عمرم

  .1922 جد مضيم

  .1923 جد موس عبد العزيز خضن م

  .1924 جدل هاشم محمد سعيد ابو حسنم

  .1925 جدي قاسم جميل ابو عوادم

  .1926 " زلموط"\ محمد روج  \ جدي محمود م

  .1927 جدي محمود عبد الرحمن راب   م



  .1928 جمد شعيب قاسم صالحم

  .1929 حمد إبراهيم محمد حيحم

  .1930 حمد ابراهيم محمد قاطشم

  .1931 حمد ابراهيم مصطفن قبالنم

  .1932 حمد احمد اسماعيل اسمرم

  .1933 حمد احمد الحاج عبد الرحيم قنبم

  .1934 حمد احمد حسن حمدانم

  .1935 حمد احمد حمدان دروب   م

  .1936 عبد القادر الطرهحمد احمد م

  .1937 حمد أحمد عطية أبو عبيدم

  .1938 حمد احمد محمد أحولم

  .1939 حمد احمد محمد حسنم

  .1940 حمد احمد محمود ابوجودةم

 ولدعل  م
  .1941 حمد أحمد مصطفن

  .1942 ارم ذات سليم جادهللاحمد م

  .1943 " زلموط"\ محمد روج   \ حمد اسامة م

  .1944 حمد اسحق محمد اديب مهيارم

  .1945 حمد اسعد سعيد الجدعم

  .1946 حمد اسماعيل محمد اسماعيلم

  .1947 حمد إياد خالد صبوحم

  .1948 حمد بسام مصطفن عبيس  م

  م
  .1949 حمد بشب  جميل الزاويابن

ن مصطفن اشتيةم   .1950 حمد تحسي 

  .1951 حمد توفيق محمد مح  الدينم

  .1952 حمد توفيق منصور ابونارصم

  .1953 فالح صفديحمد جارس م

  .1954 حمد جمال محمد شوبك  م

  .1955 حمد جمال يوسف فرحاتم

  بليبلةم
  .1956 حمد جهاد حسين

  .1957 حمد جهاد مصطفن إبراهيمم

  .1958 حمد جواد احمد حدادم

  .1959 العزيز حواريحمد جواد عبد م

  .1960 حمد جواد يوسف غزالم

ن م   .1961 حمد جودت هشام جودت  شاهي 

  .1962 حمد حافظ اسماعيل صوالحهم

  .1963 حمد حمدان مثقال عامرم

  .1964 حمد خاروفم

ن حمد خالد م   .1965 ذياب حسي 

  .1966 حمد خالد عل  موسم

  .1967 حمد خالد نجيب االطرشم

  .1968 حمد خليل عبدالكريم اسكندرم



  .1969 حمد خب  جمال يوسف محمودم

  .1970 حمد راتب توفيق ابوعيشةم

ان حمد م   .1971 راج   محمد جب 

هم ن   احمد طمب 
  .1972 حمد راضن

  .1973 حمد رمضان خميس ابو رؤىم

  .1974 حمد رياض رشدي شحادم

اتم   .1975 حمد رياض عبد الرحيم انعب 

  .1976 حمد زك  عل  ابو زعرورم

  .1977 حمد زك  محمد حاج قاسمم

ن حالوةم   .1978 حمد زيد احسان حسي 

  عرعرم
  .1979 حمد سامح عبد الغين

  .1980 حمد سعيد فايز ابو الجيباتم

  .1981 حمد سعيد قاصد ابراهيمم

  .1982 حمد سعيد محمد  شواهنةم

يم  صب 
  .1983 حمد سفيان مصطفن

  .1984 حمد سليم األسودم

  .1985 حمد سليمان سعيد أبو غوشم

  .1986 حمد سليمان محمد البدويم

  .1987 حمد سليمان يوسف شباكم

  .1988 حمد سمب  أحمد اسعدم

  .1989 حمد سمب  سوالمةم

  .1990 حمد سمب  محمود راشدم

  .1991 حمد سهيل عناد فارسم

  .1992 حمد سهيل محمد يحي  م

  .1993 حمد شاكر زك  الجالدم

يف محمد خالدم   .1994 حمد رسر

  .1995 حمد شفيع محمد سلمانم

  .1996 حمد شكري محمد خلفم

  .1997 حمد شوكت مصطفن سمحةم

  .1998 حمد صالح محمد عويسم

  .1999 حمد صبح  سليم دويكاتم

  .2000 حمد صبح  محمد ابو بكرم

  م
  .2001 حمد طارق عبد معروف كوبن

  .2002 حمد طاهر عباس غنامم

  .2003 حمد طهم

  .2004 حمد طه محم جرارم

ن المضيم   .2005 حمد عادل حسني 

  .2006 حمد عادل حمدانم

  الجوهري محمد 
  .2007 عارف( )أحمد عدنان ( عبد الغين

  .2008 محمد بشاراتحمد عبد الباسط م

  .2009 حمد عبد الخالق محمد دويكاتم



  .2010 حمد عبد الرحيم عبد الفتاح القبم

  .2011 حمد عبد الرزاق برهان صالحم

  .2012 حمد عبد السالم احمد سالمةم

  .2013 حمد عبد القادر حسن شتيةم

  .2014 حمد عبد الكريم مصطفن عامرم

  .2015 حمد عبد اللطيف راتب عودةم

  .2016 حمد عبد اللطيف عوده ديكم

  .2017 حمد عبد هللا ابو عزيزم

  .2018 حمد عبد المعط  عبد القادر زروم

  .2019 حمد عبد النارص الدنبكم

  .2020 حمد عبد الهادي مصطفن رضوانم

  .2021 حمد عبد يوسف حمدانم

  .2022 حمد عبدهللا ضامن ابويعقوبم

  .2023 حمد عبدهللا عادل برقانم

  .2024 الفتاح حمد عبدهللا عبدالحميد عبد م

  م
  .2025 حمد عبدو محمد الهيموبن

  .2026 حمد عثمان احمد يوسفم

  .2027 حمد عثمان عبدالهادي ابراهيمم

  .2028 حمد عزالدين حسن سماعنةم

  .2029 حمد عزام أحمد االعرجم

  .2030 عساف محمد عساف حمد م

  .2031 حمد عصام محمد حجاويم

يف حمدانم   .2032 حمد عصام محمد رسر

ن ابو رجبم   .2033 حمد عطا حسي 

  .2034 حمد عطا حمادي خليفم

  .2035 حمد عطا طالل معاريم

  .2036 عطيه خليل ابو فودهحمد م

  .2037 حمد عل  عايش مراعبةم

  .2038 حمد عل  محمود صبحم

ن م   .2039 حمد عمار محمد ياسي 

"\ محمد رفعت\ حمد عمر م   .2040 " حنبل 

  .2041 حمد عمر صادق حسنم

  .2042 عمر عبد هللا فقهاحمد م

  .2043 حمد عمر مصطفن حمدم

  .2044 حمد عمران بدوي القواسم  م

  .2045 حمد عمران مصطفن ابو عفيفهم

  م
  .2046 حمد عودة راغب مشاق 

  .2047 حمد عوض ابراهيم سخلهم

  .2048 حمد غازي عبد الهادي دريديم

  .2049 حمد فارس بشب  سليمان جراداتم

  .2050 حمد فارس محمد ابو عبيدم



  .2051 حمد فالح حلم  صالحم

  .2052 حمد فايز مصطفن صالحم

  .2053 حمد فايق سالم مرشودم

  .2054 حمد فتح  عبد اللطيف عرباس  م

  .2055 حمد فريد حسن برهمم

  .2056 حمد فريد مفيد فريد نجارم

  .2057 حمد فريد يوسف الشيخم

  .2058 حمد فضيل احمد ابوحجلهم

  .2059 خموسحمد فواز محمود م

  دغلسم
  .2060 حمد قاسم حسين

  .2061 حمد قاسم محمد جودهم

  .2062 حمد لؤي عمر قمحيةم

  .2063 حمد ماجد احمد اللوحم

  .2064 حمد ماجد عبد الكريم خضن م

  .2065 حمد ماهر جميل خطيبم

  .2066 حمد مجدي عل  بزرهم

  .2067 حمد محمود عبد الرحمن قدارهم

  .2068 حمد محمود عطا النارصم

  .2069 حمد محمود عمر بشاراتم

  .2070 حمد محمود محمد حسنم

  .2071 عروقحمد محمود محمد م

  .2072 حمد محمود محمد عقلم

  .2073 حمد محمود يوسف عودةم

  .2074 حمد محمود يوسف عودةم

  .2075 حمد مروان عبدو عبدهللام

  .2076 حمد مسعود ابراهيم عبد الخالقم

  .2077 غالب ظاهر حمد مصطعن م

 سليمان يحي  م
  .2078 حمد مصطفن

  .2079 حمد معزوز محمد قشوعم

ن عبد الرحيم إسماعيلم   .2080 حمد معي 

ن م   .2081 حمد منذر سعادة شاهي 

  .2082 حمد موس محمد البعجاويم

  .2083 حمد موس محمد مصلحم

  .2084 حمد ميشة أيوبم

  .2085 حمد ناجح سام  جوابرةم

  .2086 حمد ناج   محمد عوادم

  .2087 حمد نارص احمد ولدعل  م

  .2088 حمد نارص عبد المحسن اسمرم

  .2089 نافذ محمد أسمرحمد م

  .2090 حمد نديم إسماعيل عبدوم

  .2091 حمد نزيه صالح أبو عباهم



  .2092 حمد نضال فالح عالونةم

  .2093 حمد نضال محمد طهم

  م
 
ن مشاق   .2094 حمد نواف حسي 

  .2095 عبد الكريم قرجهحمد نور م

  .2096 حمد نورالدين يوسف رمضانم

  .2097 حمد هيثم عزت شافع  م

  .2098 حمد واصف احمد صالحم

  .2099 حمد وجيه نايف ابوعالنم

بم   أحمد أبو الر 
  .2100 حمد وصفن

  .2101 وليد سليمانحمد م

ن احمد سهمودم   .2102 حمد ياسي 

ن رشاد عارف دمياط  م   .2103 حمد ياسي 

  .2104 حمد يحي  عبد الفالح حروبم

  .2105 حمد يوسف حسن عوادم

  .2106 حمد يوسف عزات منارصةم

ةم   .2107 حمد يوسف محمد عمب 

  .2108 حمد يوسف هاشم كميلم

  .2109 حمد يونس مصطفن دويكاتم

  .2110 حمد يونس نلح   ابوعمرم

  .2111 جمال عبد الفتاح سخل (حمدخالدم

  .2112 حمودم

  .2113 حمود ابراهيم نمر قوزحم

  .2114 محمود عثمانحمود اديب م

  .2115 حمود اياد محمود مسادم

  .2116 حمود توفيق محمد هنديم

  .2117 حمود جب  سلطانم

  .2118 حمود جالل عبد القادر عالونهم

  .2119 حمود حسام اسعد صالحم

  .2120 دروب   حمود حسن م

  .2121 حمود حمدي محمد صدرم

ي احمد يحي  م   .2122 حمود خب 

  .2123 حمود رشاد راشد منصورم

  .2124 حمود رياض احمد عوادم

  .2125 حمود سادر محمود موسم

  .2126 عوده حمود سامح عبد الرحيمم

  ابراهيم حمدانم
  .2127 حمود سبي 

  .2128 حمود سليم هاشم شوبك  م

  .2129 حمود سليمان جب  خطيبم

  .2130 حمود طاهر توفيق زيودم

  .2131 حمود عايد محمود ابودياكم

  .2132 الحافظ فؤاد ابوعمرحمود عبد م



  .2133 حمود عبد الفتاح احمد التعامرهم

  .2134 حمود عبد الفتاح احمد ريان التعامرهم

  .2135 حمود عبدالفتاح احمد ريان التعامرهم

  .2136 حمود عبدهللا مصطفن جانمم

  .2137 محمد احمد عيس )فاروط(حمود م

  م
  .2138 حمود محمد اسماعيل معابن

  .2139 حمود محمد ربايعهم

  .2140 حمود محمد محمود ابوعيدةم

  .2141 حمود محمد محمود سعيدم

  .2142 حمود مصطفن احمد بشاراتم

  .2143 حمود نبيل شفيق سليمانم

  .2144 حمود نزيه محمود عابدم

  .2145 حمود وليد محمد عاشورم

  .2146 حمود وليد محمود ديابم

ن احمد عودةم   .2147 حمود ياسي 

  .2148 حمودعبد السالم محمد عودة هللام

  .2149 صوالحة-فارع-حمودعثمانم

  .2150 خلص ابراهيم  محمد سمارهم

  .2151 دحت رأفت حسن عثامنهم

ن أحمد محمد قبهام   .2152 دلي 

ن عبد الحليم عبد الرحمن الرب  عم   .2153 دلي 

  .2154 راد بشاراتم

  الخاروفم
  .2155 راد عبد المنعم راضن

  .2156 راد عيس عبد الجبار العلياتم

  .2157 راد محمد وديع مضيم

  .2158 راد محمد وديع مضيم

  م
باب    .2159 رام جمال حمدي رسر

  .2160 حكمت عاض  رام جهاد م

  .2161 رام خالد محمود ربايعهم

  .2162 رام زايد محمد عقلم

  .2163 رام سفيان محمد خلفم

  .2164 رام عبد الحكيم محمود دويكاتم

  .2165 رام عبد هللا الخطيبم

  .2166 طايع بالطيةرام فتح  م

  .2167 رام مازن رشيد عابدينم

  .2168 رام مصطفن شحادة رسحانم

  .2169 رام نارص اسماعيل سالمهم

  .2170 رام نعيم عبد اللطيفم

  .2171 رح احمد جميل ابو عقلم

  .2172 البسطام   رح حسام خالد م

  .2173 رح زاه  مرزوق مين م



  .2174 رح عبد الغفار سعيد ابوصالحةم

  .2175 رح مليح نديم المضيم

  .2176 رح مؤيد محمد حسونم

  .2177 رح وضاح وليد عبد الهاديم

  .2178 هللا زيادةرس  نزار عبد م

  .2179 روان حامد محمود حامدم

  .2180 روان زياد زيدان مشعط  م

  .2181 روان عادل ابراهيم عالونهم

  .2182 روان عبد القادر سالم أبو عوادم

  .2183 روان محمد حمدان يوسفم

  .2184 روه تيسب  حسن ابو العالم

  .2185 ريم احمد جب  حمارشهم

  .2186 ريم صالح عل  عل  احمدم

  .2187 ريم عدنان محمود شواربم

ن م   .2188 ريم ماجد ياسي 

  .2189 ريم هيثم محمود نوارةم

  .2190 ريم يوسف حافظ كيوانم

  .2191 شعل خليل عبدالكريم الدودهم

  .2192 شهور شاهر نايف حسنم

  .2193 صباح عماد مصباح محمدم

  .2194 صدق طاهر مصطفن شهابم

  .2195 صطفن خالد محمدالحاج نارص عمارنهم

  .2196 صطفن عبد هللا محمود محمدم

 فارس بشب  جراداتم
  .2197 صطفن

  .2198 صطفن فرج حمدان طهم

 بشب  م
  .2199 صطفن محمود مصطفن

  .2200 صطفن منجد مصطفن ظاهرم

  .2201 صعبم

  .2202 صعب حسن حسنم

  .2203 صعب خالد خليل ابوغضيبم

  .2204 صعب خليل خليل نجارم

  .2205 صعب صقر يوسف صعابنةم

  .2206 صعب عل  مصطفن ابو صالحم

  .2207 صعب عل  مصطفن دقةم

ةم  عمب 
  .2208 صعب محمد مصطفن

  .2209 طيع عمر توفيق  شعبانم

  .2210 ظفر عمر عبد الهادي عتيقم

  .2211 عاذ جمال فؤاد نصارم

  .2212 عاذ جهاد خليل المنارصةم

"\ سيف الدين\ عاذ خالد م   .2213 " جب 

  .2214 عاذ رشاد جب  دحمانم



  .2215 عاذ سعود نجم شحادةم

  م
يف عبد القادر قاطوبن   .2216 عاذ رسر

  .2217 عاذ طلعت فوزي حسنم

  م
ن
  .2218 عاذ عارف يوسف عوق

  .2219 عاذ عبد الرحيم حسن مراعبةم

  .2220 عاذ فارس فهم  فارسم

  .2221 عاذ فرح عطا حمايلم

  .2222 عاذ منذر عل  ابو يونسم

  .2223 عاذ يوسف خالد الشكح   م

  .2224 عاوية صالح راغب عالونةم

  .2225 عاوية محمد عارف زيدانم

  .2226 عاويه عبد المجيد مشهور حسونم

ن انس اسعد مليطاتم   .2227 عب 

ن حسن محمود سيدم   .2228 عب 

  مصطفن عودةم
ن حسين   .2229 عب 

ن خالد عواودةم   .2230 عب 

ن خضن محمد مصباح م   .2231 الحنبل  عب 

ن رمضان حمد ابوعوادم   .2232 عب 

 عادل فندي عديل  م
ن   .2233 عب 

ن عصام محمد شهوانم   .2234 عب 

ن محمد موس المنارصهم   .2235 عب 

ن محمود عبدالحليم عبدهللام   .2236 عب 

ن م يعب   شبب 
  .2237 نمر مصطفن

ن م ن يعقوب سعيد حسي 
  .2238 عب 

  .2239 عتصم احمد سالم الغولم

ن م   .2240 عتصم جواد عبد القادر شاهي 

  .2241 عتصم عبد الحفيظ عبد هللا مصلحم

  .2242 عتصم عبدالرحمن سليمان ابوالربم

ن  \ عتصم عالن م   .2243 " عالن"\ محمد أمي 

ن م   .2244 عتصم كامل احمد ياسي 

  .2245 عتصم محمد عبد السميع الجنيديم

  .2246 عتصم مدحت خالد العمريم

  .2247 عتصم يحي  مهيب حمايلم

  م
  .2248 عتصم يونس عبد الرزاق عنابن

  .2249 عزوز جابر عالونهم

  نضهللا. م
  .2250 عزوز سليم لطفن

  .2251 عمر محمود محمد حمادنةم

ن محمد عديلةم   .2252 عن أمي 

  .2253 عن راجح احمد اشتيويم

  .2254 عن عبد الجبار عطب  م

  .2255 عن مصطفن محمد صوافطهم



ن م ن عبدالرحيم حسن يامي    .2256 عي 

ن فتح  محمود الكوعم   .2257 عي 

  .2258 فلح غازي عالونةم

  .2259 فيد احمد حمد شيخهم

  .2260 كرم بسام ماجد دراغمةم

  .2261 كرم صابر مصطفن جراداتم

  .2262 الك حسام الدين أبو عيشةم

  .2263 الك زياد محمود خنفةم

  .2264 الك عدنان عبد الحميد سميحم

  .2265 لك جمال عبدهللا دريديم

  .2266 لك عبدهللا محمد مقبولم

  .2267 لك عدنان مصطفن أبو سعادةم

  .2268 لك عزام سالمم

  .2269 مدوح رياض عثمان خروبم

  .2270 نار أحمد راشد ردادم

ن خالد ابوهنيةم   .2271 نار امي 

  .2272 نار داود عبدهللام

  .2273 نار سامر محمد عدنان المضيم

  .2274 نار عبدهللا أحمد برهمم

  .2275 نار محمد احمد عشايرم

ي أبو شمسم   .2276 نال خب 

  .2277 نال زكريا محمود عامرم

  .2278 نال محمود صبيحم

  .2279 نال نازك الزعي   م

  .2280 ناه  جودت حسن صوالحةم

  .2281 نتض احمد محمود ابو الهيجام

  .2282 نتض عل  محمد حمايلم

  .2283 نتض فؤاد عبدالرحمن خالدم

  .2284 نتض فؤاد عبدالرحمن خالدم

  .2285 نتض ماجد حلم  عالولم

  م
  .2286 نتض محمود محمد الكوبن

 عل  م
  .2287 ""\ عل  أحمد\ نتض مصطفن

  .2288 " باسل مطيع عوده"\ نتض مطيع م

  أبو حسنم
  .2289 نتض نجيب صدق 

  .2290 ريدةنتض يوسف حسن ابو م

  .2291 محمد قواريق" " مصطفن \ نتىه االنصافم

  .2292 نجد مثقال حافظ ابو جيشم

  .2293 نذر أحمد عبد القادر زيدانم

  .2294 نذر احمد عديل  م

  .2295 نذر جميل اسعد صعيديم

  .2296 نذر عماد منذر حج عل  م



  .2297 0599048528نصور صدقة  م

  .2298 نصور عل  سليمان السعديم

  .2299 نقذ جميل يعقوب شتيهم

  .2300 ين توفيق محمود عفانةم

  .2301 ين جمال أحمد أبوزيدم

  .2302 ين جمال نايف محاميدم

  .2303 عبدهللا بناين صالح م

  .2304 ين لؤي عمر قمحيهم

  .2305 ين محمد إسماعيل دار عيسم

 محمود عبدالفتاح مرع  م
  .2306 ين

  .2307 نيب منصور منيب أبو ربيعم

  .2308 نية صالح محمد مسعودم

  عبد الجاغوب نب  م
  .2309 راضن

  .2310 نب  صايل حامد فقهام

  .2311 نب  عبد اللطيف يوسف قراريةم

  .2312 نب  نضهللا سعدالدين كعي   م

  .2313 ها توفيق عل  مقبولم

  .2314 ها حاتم محمد جابرم

  .2315 ها عبد الكريم صالح عبد الهادي نعمانم

قاويم   رسر
  .2316 ها عبدهللا لطفن

يم  صب 
  .2317 ها محمد مصطفن

  .2318 ها محمود احمد حنتول  م

  .2319 ها مصطفن احمد فقهام

 الكرم  م
  .2320 ها هشام مصطفن

  .2321 ها وضاح وليد عبدالهاديم

ن عيس أبو حمدهم   .2322 هاب حسي 

ن الجملم   .2323 هدي ثابت حسي 

  .2324 هدي زهب  عبد الرازق مجدم

  .2325 هدي صبح  طالب ذوقانم

  .2326 هدي غازي عبدالهادي خاروفم

  .2327 هدي غازي عبدالهادي خاروفم

  .2328 هدي محمد سعد الخواجام

  .2329 هران ابراهيم نمر قوزحم

  .2330 هند ابراهيم عل  شواهنةم

  .2331 هند جمال عبد الرحيم سدةم

  م
  .2332 أسعد قرادةهند حسين

  .2333 هند خليل ابوديةم

  .2334 هند ربح  عبدهللا داودم

  .2335 هند عمار سمب  قاسمم

  .2336 هند محمود عبد الكريم ابو صفيهم

ن مصطفن القطم   .2337 واهب تحسي 



  .2338 ابراهيم موس فراجوس م

  .2339 وس خليل محمد عودهم

  .2340 وفق توفيق عطيه دراغمهم

  .2341 ؤمن شفيق عبدهللا بعجةم

  احمد رشيد عبد الخضن م
  .2342 ؤمن عبد الغين

  .2343 ؤمن محمد سعد الخواجام

  .2344 ؤيد احمد صادق مسعودم

ي توفيق دويكاتم   .2345 ؤيد خب 

  .2346 ؤيد فتح  سعيد اعمر عمارنهم

  .2347 ؤيد فهم  محمد عمارم

  .2348 " حسن قنازع"\ محمد سعيد\  م  

  .2349 االخرس ابراهيم محمد صبح  م  

  .2350  الحسنم  

  .2351  بدران محمد اسماعيلم  

  .2352  بالل احمد عوادم  

  .2353  تميمم  

  م  
  .2354  عبد الرحيم عادل الصيفن

  .2355  عبد الفتاح عبد اللطيف حساينم  

  .2356  عبدالكريم صالح ملوحم  

  .2357  عمر عزت شول  م  

ن م     .2358  عمران مرزوق يامي 

  .2359  غسان حسن أبو عيشةم  

  .2360  محمد أحمد أبو غنامم  

فت عبد العزيز محمد ابو ذيابم   .2361 ب 

فت عوض عبدهللا طبشم   .2362 ب 

  .2363 يس احمد عل  يدكم

  .2364 يس سالمهم

  .2365 يس سمب  طاهر جاب   م

ي سالمه م   .2366 اسم العائلة السابق ابو عره -يس صب 

  .2367 هواشيس عباس عطاهلل م

  .2368 يس عبد المجيد كمال الدين خياطم

يم   .2369 يس عبد الوهاب أحمد الب 

ن م   .2370 يس فرسان روج  شاهي 

  .2371 يس نهاد عبد الهادي طعمهم

  .2372 يس وضاح احمد جاب   م

  .2373 وضاح احمد جاب   يس م

  الشام  م
  صدق 

  .2374 يساء عوبن

  .2375 يساء محمد محمود يعقوبم

  .2376 يشة مصطفن عبدالحقم

  .2377 يسم سعيد عل  حامدم

ن عرارم   .2378 يسم عبدالعزيز أمي 



  .2379 نزيه فوزي أبو زهرهيسم م

  .2380 يسم نعمان عبد القادر ملحمم

  .2381 يسون هشام خليل سياجم

  ن
  عل  معابن

  .2382 اجح راضن

  .2383 اجح فرحان شفيق اسمرن

ن داود ابو زينهن   .2384 ادر حسي 

ن داود ابو زينهن   .2385 ادر حسي 

  .2386 ادر محمود حامد موسن

ن احمد شومانن   .2387 ادر ياسي 

  .2388 ادره طالل احمد الميعارين

ن الزغلن   .2389 ادية رشدي حسي 

  .2390 ادية عبد الفتاح خليل غنامن

  .2391 ادية مصطفن راغب ملحيسن

ن مروان رضا نصارصهن   .2392 ارمي 

  .2393 اريمان بدر جدوع قرجةن

يفن   .2394 اريمان محمد شافع  عبد السالم الشر

  .2395 ارص احمد حسن العايدين

  .2396 العزازمة ارص احمد نارص ن

  .2397 ارص الحق محمد مروان عادل رزيقهن

  .2398 ارص زياد منصور أبوزينهن

  .2399 ارص محمد محمود عبادين

  .2400 اظم عبد المطلب محمود عمرن

  .2401 افذ فياض فالح عسيلةن

  .2402 افز جبارة احمد الفقيهن

  .2403 افز عبد النارص جابر خربوشن

  نافع صانورين
  .2404 افع حسين

  .2405 اهد سميح محمود بسطام  ن

  .2406 اهد عبد الرحمن عارف صفدين

  .2407 اهد عبد محمود جب  ن

  .2408 اهدة هاشم عبد الفتاح ابو شهابن

  .2409 اهض وائل محمد خليل  ن

  .2410 ايف بسيم نايف عباسن

  .2411 ايف بسيم نايف عباشن

  .2412 ايف محمد نايف صالحن

  .2413 ايف نعمان عالونهن

ن ساخنن   .2414 ائل عبدهللا حسي 

  .2415 ائل يحي  رشيد دويكاتن

  .2416 بال خالد صالح القندسن

  .2417 بال عودة يوسف ابو جابرن

  .2418 بال وليد هاشم داودن

  .2419 بيل دياب محمد حجازين



  .2420 بيل سليمان فارس قبهان

  .2421 بيل عبدهللا جميل حمدانن

  .2422 جاة عالء كامل زمارين

  .2423 جائب خالد خضن أبو السعودن

  .2424 جالء محمد مصطفن عرقاوين

  .2425 جم فايز عامرن

  .2426 جيب جميل ابراهيمن

  .2427 جيب عبد اللطيف نجيب عامرن

  .2428 جيب محمد نجيب أسعدن

  .2429 داء  احمد عبد  الرؤوف هزيمن

  .2430 داء عوض عبد الرحمن الشومل  ن

  .2431 بوبل  داء فؤاد عارف ن

  .2432 داء محمد فايز ابوطهن

  .2433 داء محمد فايز ابوطهن

  .2434 داء يارس عبد الرحيم عرفاتن

  .2435 داء يوسف احمد يونسن

  .2436 دى احمد محمد سويدانن

  .2437 الرحيم العل  دى عزت عبد ن

  .2438 دى يحي  عبد الرحمن باكب  ن

  .2439 ديم تيسب  عايش حبشن

  .2440 ديم جميل احمد عاض  ن

  .2441 ديم صبيح احمد حمايلن

ن ن ن قاسم يوسف ياسي    .2442 رمي 

  .2443 سعيد زار بالل محمد ن

  .2444 شين رضوان رضا يحي  ن

  .2445 شين رياض اسعد يوسف الحجن

  .2446 شين عبد المجيدرفيق خضن ن

  .2447 شين فوزي فهم  جوهرين

  .2448 سمة طه عبد اللطيف خاروفن

  .2449 عادل سليم جودةسيم ن

  .2450 سيم عبد الكريم أحمد أبو زرن

  .2451 شات طالب محمود ابو مازنن

ي صالح القبجن   .2452 شوة خب 

  .2453 ض الدين عباس عبد الحليم خرازن

  .2454 ض جمال خالد خياطن

  .2455 ض حسن عارف جلبوشن

  .2456 ضال داود ابراهيم دريدين

  .2457 ضال رستم نافذ صابرن

  .2458 ضال عبد الحافظ فؤاد ابو عمرن

  .2459 ضال فايز درويش صبيحن

  .2460 ضال محمد عبدالرحيم بدوانن



  .2461 ضال نعيم عبد الرزاق الشافع  ن

  .2462 ضال هيثم محمد دريدين

  .2463 ضال يوسف دويكاتن

  .2464 ظب  عبداللطيف مره او حمايلن

  .2465 عمان عباس نعمان دكيدكن

  .2466 محمد عل  ابو الخب  عمة ابراهيم ن

ن صالحن   .2467 عمة محمد امي 

  .2468 عيم جميل صالح سالمةن

  .2469 عيم فريد يوسف برهوشن

  .2470 عيم مصطفن مرداوين

  .2471 عيمه فهيم محمود طعم هللان

   غم رماحن
  .2472 خالد كيالبن

  .2473 غم عمر صبح  قمحاوين

  .2474 غم نبيل عبد القادر أبوفرحةن

ن خالد محمد حامدن   .2475 في 

  .2476 مر احمد محمود ابوليهن

  .2477 مر صبح  عبد الخالق طويلن

  .2478 هشام سليم زيدمر ن

  .2479 هاية خالد الجملن

  .2480 هاية خالد محمود الجملن

 حسن جب  ن
  .2481 هاية مصطفن

  .2482 هايه خالد محود الجملن

  .2483 ىه باسم يارس ابوزهرةن

ن ن   .2484 صالحىه بسام حسي 

  .2485 ىه عبد الرحيم محمود القدوم  ن

  .2486 هيل محمود مصطفن عبدربهن

  أشهبن
  .2487 هيل وضاح حسين

  .2488 وال محمد راتب خويرهن

  .2489 ور  عل  عوادن

  .2490 دبع  ور الدين عبد الرحيم محمود ن

  .2491 ور الدين عبد الرزاق ابو ثابتن

  .2492 ور الدين عبد المنعم محمد جراداتن

  .2493 ور الدين يوسف كايد معارين

  .2494 ور الهدىن

  .2495 ور باسم نشأت عقادن

  .2496 ححسن سلمانور بشب  ن

  .2497 ور جمال يوسف هرشن

  ن
  احمد اسودابن

  .2498 ور حسين

  .2499 ور خليل اسماعيل الزغارين

  ن
  .2500 ور سامر اكرم معلوابن

  .2501 ور سميح اسماعيل عامرن



  .2502 االسعدور صالح عمر ن

  .2503 ور عامزن

  .2504 ور عزام عبد الجليل عاض  ن

  .2505 ور عالء الدين وجيه حنبل  ن

  .2506 ور عمر يوسف عدسن

  .2507 ور غالب سالم الحاج عل  ن

  .2508 ور محمد محمود اسماعيلن

  .2509 ور محمود احمد عوادن

  .2510 ور مدحت محمد اصالنن

  .2511 ور ناظم فؤاد الخفشن

  .2512 ورا بسام عبد الرحيم ضميدين

ن زهدي يعيشن   .2513 ورا حسي 

  ن
  .2514 ورالدين عاطف زيد الكيالبن

  .2515 ورالدين محمد حسن سماعنهن

  .2516 وران خالد راتب الخطيبن

  ن
  .2517 ورس مازن مسعود مشاق 

ن بدوي غبيشن   .2518 يفي 

ن خليل كلبونةن   .2519 يفي 

ن كمال حبايبةن   .2520 يفي 

  .2521 ادي فراس ذياب صوالحةه

  .2522 ادية يارس حسن سماعنةه

  .2523 ارون خالد عبد الرحيم ابو وهدانه

  .2524 اشم ايمن هاشم عودةه

  .2525 اشم عبد الرحمن محمود تكروريه

  .2526 ظاهراشم محمد صابر ه

  .2527 الة بسام يوسف بيشاويه

  .2528 الة مازن جانمه

  .2529 الة مهند عاطف عطه

  .2530 اله حواد فوزي جابره

  .2531 لهام عبدهللا سليمان حشاشا

  .2532 لهام منصور فايز عرفاتا

  ابراهيمه
"\ محمد زهدي\ ابن   .2533 " ابوضهب 

ن ه   احمد خالد يامي 
  .2534 ابن

  خضن مصطفن ابو خضن ه
  .2535 ابن

  خليل صالح الفرانه
  .2536 ابن

  عمار سمب  قاسمه
  .2537 ابن

  غالب ه
  .2538 يوسف نح   ابن

  .2539 بة احمد ابراهيم ابراهيمه

  .2540 بة زهب  عاهد ابوظاهره

  .2541 بة سالمة احمد دريديه

  .2542 بة طالب عبد اللطيف جيتاويه



ن عبد الرؤوف الفارسه   .2543 بة معي 

  .2544 به اسامه طلب ابو عياشه

يه   .2545 به حسن عل  خضب 

  .2546 به سمب  ريحانه

  .2547 به عادل ناديه

  هواشه
  .2548 به عزالدين حسين

  .2549 به محمد زاه  تيسب  سالمهه

  .2550 غنامبه محمد فوزي ه

ن حجهه   .2551 به محمد ياسي 

  .2552 به مصطفن المصلحه

  .2553 به موس عبد الحميد النمره

  .2554 به يارس توفيق ابو كشكه

  .2555 د عدنان قزي    حه

  .2556 دى أحمد نبهان صقره

  ه
  .2557 دى أديب يونس عنابن

  .2558 دى توفيق مصطفن طعمةه

  .2559 دى حسن محيسنه

  .2560 دى سامر حسن بزرةه

  ه
  .2561 ديل اسامة رفيق فيضن

  ه
  .2562 ديل اسامه رفيق فيضن

  .2563 توفيق خنفرديل ه

ن عطية عصيدةه   .2564 ديل حسي 

  .2565 ديل خالد خليل دعباسه

  .2566 ديل داوو فايز قواسمهه

  .2567 ديل شاهر محمد شخشب  ه

  .2568 ديل عل  عبد الفتاح عواده

  .2569 محمود عبدالحقديل عمر ه

  .2570 ديل قتيبه صالح ضامنه

  .2571 ديل مجد طالل شحادةه

  .2572 ديل نزار محمد عبيده

  .2573 شام بسام فارس صادقه

  .2574 شام محمد قاسم ظريفةه

  .2575 خبيصةال بسام محمود ه

ن محمد ارشيده   .2576 ال حسي 

ن صالح  ه   .2577 ال عبد الحميد حسي 

  .2578 ال عبد النارص احسان عطعوطه

  .2579 ال منب  عبد الفتاح خويرةه

  ابراهيم شكارنةه
  .2580 الل حسين

  .2581 صالح حسن عودة الله

  .2582 الل محفوظ عصفوره

  .2583 الل نايف مقبوله



يف صالحه   رسر
  .2584 مام حسين

  .2585 مام حمدهللا عبدهللا البشب  ه

  .2586 " عبد هللا حج حمد"\ محمد نايف\ نا ه

  .2587 ناءه

  .2588 ناء أحمد محمود حواوريه

ن مصطفن قطه   .2589 ناء تحسي 

  .2590 ناء سليم فوزي ناطوره

  ه
 
  .2591 نادي )محمد نبيل( سعدات دسوق

  .2592 نادي وليد عزت طبيلهه

  .2593 سليم زيدند يونس ه

  .2594 يا راتب مدموجه

  .2595 يا سعيد احمد ابوبكره

  .2596 يا كاظم جميل كماله

  .2597 يا مجدي موس موسه

  .2598 يا محمد مهدي شكيب يعيشه

  اسماعيل رنوه
  .2599 يا هابن

  .2600 يا هالل عبدالواحد مضيه

  .2601 يا يارس عقل رضوانه

  .2602 يثم صقر موس عبد القادره

  .2603 يثم طالل عوض جابره

ن ه   .2604 يثم فضل يوسف الشيخ حسي 

ن ه   .2605 يحي  يثم هشام حسي 

  .2606 يفاء توفيق زعرورةه

  .2607 يفاء ثابت محمد ابوعمشهه

  .2608 يفاء جميل محمد منارصهه

  .2609 يفاء محمود عبدالرحيم جاموسه

  .2610 اثق أيمن واصف سايحو 

  .2611 أبو عبيداثق محمد صالح و 

  و 
  .2612 ائل احمد عل  مسلمابن

  .2613 ائل بهجت خالد مصطفن و 

  .2614 ائل تيسب  محمد عسافو 

  احمد ارشيد حمدان ارشيدو 
  .2615 ائل حسين

  .2616 ائل عبد الرحيم محمد قطو 

  .2617 ائل وليد محمد حالوةو 

  .2618 جدان جميل عل  جابرو 

  .2619 جدي عنان احمد السخلةو 

  .2620 جدي موس محمد سخلو 

  .2621 جيه حلم  صبح  عامرو 

ن جابرو    .2622 جيه عثمان حسي 

ن جابرجيه و    .2623 عثمان حسي 

  .2624 حيد مؤيد عبد الرحمن سلمانو 



  .2625 " مخلوف"\ محمد حسن\ داد عبد الكريم و 

  .2626 رد رياض محمود ردادو 

  .2627 رود اسماعيل احمد سالمهو 

  .2628 رود زياد عطية منصورو 

  .2629 سام برهان توفيق العابدو 

ن محمد زعبوط ) تركمان(و    .2630 سام عيد حسي 

  .2631 سام محمد درويش ابو تيمو 

  .2632 سام نظام عزت العباس  و 

  .2633 سيم احمد محمد بدرو 

  .2634 دويكاتسيم حسن سالم و 

  .2635 سيم خالد عبد القادر بيشاويو 

  صالح ابوحسنو 
  .2636 سيم عوبن

  .2637 سيم مهدي خريمو 

  .2638 صال فريد عبد الفتاح السالمو 

  خليل جابر حناويو 
  .2639 صفن

  .2640 ابراهيم عالونهضاح  و 

  .2641 ضاح فريز سعيد زقزوقو 

  .2642 عد اسماعيل مصطفن علوانو 

ن محمود ابوهنيةو    .2643 عد تحسي 

  .2644 عد محمد يوسف ابو غياظهو 

  .2645 عد يونس عودة عوادو 

  .2646 إحسان خليل الشخشب  فاء و 

وكو    .2647 فاء احمد اسعد مب 

  .2648 فاء جاسم محمود عابدو 

  .2649 فاء حسن نمر قينوو 

  .2650 فاء سميح مصطفن قيس  و 

  .2651 فاء غازي مصطفن قبهاو 

  .2652 سليم عبد الكريم بريكفاء محمد و 

  .2653 فاء محمد كامل حرزهللاو 

  .2654 فاء يوسف محمد نابلس  و 

  .2655 الء احمد عبد هللا غزالو 

  .2656 الء اكرم جميل صباحو 

  .2657 الء أمجد رشدي فقيهو 

  .2658 الء توفيق يوسف حمارشهو 

اتو    .2659 الء جمال مروح نعب 

  .2660 الء حمدان غالب رواجبهو 

  ابو السعودو 
  .2661 الء خالد لطفن

يو    .2662 الء زهب  جودت ششب 

  .2663 الء زياد عبد اللطيف اصبيحو 

يف عثمان صالحو    .2664 الء رسر

  .2665 الء عثمان خضن عليانو 



  .2666 الء عدنان حطابو 

  خضب  و 
  .2667 الء عزام لطفن

  .2668 الء محمد ابراهيم جبارةو 

  .2669 الء محمدشفيق  عمرو 

  .2670 ليد جميل موس عابدو 

ي و   العل  \ ليد خالد صب 
  .2671 ""\ مصطفن

  .2672 ليد خالد عبد الحليم سليمو 

  .2673 ليد خالد ولسد سقف الحيطو 

  .2674 ليد راشد محمد دقةو 

  .2675 ليد عبد  الحكيم عمر خروبو 

  .2676 ليد عبد الجليل عل  عيساويو 

  .2677 ليد عبد الحليم عبد الفتاح سعادةو 

  .2678 ليد عبد اللطيف عبد الرحمن حج عل  و 

  .2679 ليد عزات عبدهللا شقورةو 

  .2680 ليد غسان سعيد جلعودو 

  .2681 ليد محمود حسان خليليةو 

  .2682 ليد وائل عبد الجواد تكروري التميم  و 

  .2683 لوندرا ابوشقارها

  .2684 ئام حمدي محمود جبال  و 

  .2685 ئام فتح  طايع بالطيةو 

  .2686 ارا زياد زهدي سمارةي

  .2687 ارس حمزه راشد أبودواسي

  .2688 ارس عبد الحكيم احمد المطوقي

  .2689 ارس عبد القادر سالم ابو عوادي

  .2690 ارس عدنان محمد ابو الهيجاي

  ي
  .2691 ارس عل  جميل سفاريين

  .2692 ارس محمد ابراهيم الخطيبي

  .2693 ارس محمود خليل جودهللاي

ن ايمن خليل فخرالديني   .2694 اسمي 

  طاهر شحروري
ن عوبن   .2695 اسمي 

ن غسان محمد شمالويي   .2696 اسمي 

اتي ن فهيم كامل نعب    .2697 اسمي 

 مازن عل  زورباي
ن   .2698 اسمي 

ن محمد عبد الرحيم عبد الجليلي   .2699 اسمي 

ن مكارم نور الدين جوهريي   .2700 اسمي 

ن منتض عابد عتيقي   .2701 اسمي 

ن نافذ سعيد احسوني   .2702 اسمي 

 عمر عل  أبو الهيجاي
ن   .2703 اسي 

ن محمود أحمد جوابريي   .2704 اسي 

ن زيداني ن ناجح ياسي    .2705 اسي 

  .2706 حي  احمد حجب  ي



  .2707 حي  احمد محمود عاشور )ابو قمر(ي

  ي
 
  عبد سوق

  .2708 حي  راضن

  .2709 حي  عبد الجواد درويش جودةي

  .2710 حي  عبدالكريم سليمان محمدي

  .2711 حي  فتح  كامل صالحي

  .2712 ""\ عمب  \ حي  محمد احمد النض ي

  .2713 زن احمد محمد صالحي

  .2714 زن اسامه احمد هيجاويي

  .2715 زن بشار طاهر خليفةي

  .2716 زن عالم نزيه نايف طاهر صبيح المضيي

  .2717 زن يوسف محمد ابوشمةي

  .2718 شى عزم  سعيد ابوقاسمي

  .2719 شي تيسب  عبد هللا عليويي

  .2720 عبدهلل واصف كوهن عقوبي

ن ي   .2721 " مكاوي خراز"\ محمد زياد\ قي 

ن ابراهيم وليد حميضي   .2722 قي 

  .2723 مان منذر سالمي

وكي   .2724 وسف اسعد فتح  مب 

ن فضل عمري   .2725 وسف تحسي 

  .2726 جمال مصطفن بلوطوسف ي

  .2727 وسف زك  يوسف القراي

  .2728 وسف سعيد قطاويي

  .2729 وسف سالمه أبو مديغمي

  .2730 وسف شعبان محمود كرنزي

  .2731 وسف صالح سعد أبوعامري

  .2732 وسف طالب خضن حمدي

  .2733 وسف عبد الباسط يوسف ربايعةي

  .2734 وسف عبدالرحيم أحمد دحبوري

  ي
  .2735 وسف عبدهللا مصطفن بواقين

  .2736 وسف فؤاد عبدهللا االشقري

  .2737 وسف محمد رضوان ابو شنبي

  .2738 وسف محمد نجيب زبيدهي

  ي
  .2739 وسف محمود عوض حنين

  .2740 وسف مصطفن حسن خالدي

  .2741 وسف نايف الصدري

  .2742 وال حنا انطون ابوالرلفي

  .2743 ونس ظافر يارس هواشي

  .2744 توفيق عديل  ونس يارس ي

 


