
12--6جواز مصري

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم12--6جواز مصري
أبوعطوان (سٌدأحمد)زٌنب أمام121700420946--6جواز مصري

منٌر ناهض منٌر الرٌسسفر مصري122--6جواز مصري

توفٌق عبد هللا احمد عساف123903484061--6جواز مصري

ولٌد وائل محمد الوادٌه124803556307--6جواز مصري

عبد الرازق خالد عبد السالم125900318478--6جواز مصري

سٌده تابعً عبد العزٌز البلتاج126927580431ً--6جواز مصري

سامح محمود محمد تمراز127412301178--6جواز مصري

رضا محمد رمضان الكلشجواز مصري128--6جواز مصري

حسام عودة سالم أبو سلطان جواز مصري129--6جواز مصري

عرفات عبد هللا ابراهٌم محمد العفجواز مصري1210--6جواز مصري

حلٌمة عبدهللا محمد أبو عواد1211800553869--6جواز مصري

عبد هللا محمد حسن البشٌت1212950031153ً--6جواز مصري

نعمة محمود احمد البشٌت1213937666089ً--6جواز مصري

جنادي سلٌمان سالم العرجان1214973287196ً--6جواز مصري

محمد عبد الفتاح محمد حصاد موسًجوازمصري1215--6جواز مصري

سما محمد عبد الفتاح محمد حصاد موسًجواز مصري1216--6جواز مصري

سلمً محمد عبد الفتاح محمد حصاد موسًجواز مصري1217--6جواز مصري

مدحت ابراهٌم عطٌه بصل1218410302285--6جواز مصري

شادٌه محمد السٌد بصل1219410673529--6جواز مصري

رمزي مدحت ابراهٌم بصل1220410673537--6جواز مصري

المعتصم باهلل مدحت ابراهٌم بصل1221410673511--6جواز مصري

مصطفى توفٌق جعفر البٌك1222410032205--6جواز مصري

عالٌه عبد الكرٌم اسماعٌل البٌك1223925096596--6جواز مصري

اٌهاب عبد الرحٌم خلٌل بدٌر1224903514701--6جواز مصري

فاٌزه سلمً بدران بدٌر1225920265121--6جواز مصري

عبٌر ابراهٌم حمدي عٌاد1226801960832--6جواز مصري

اسراء ابراهٌم حمدي عٌاد1227404016263--6جواز مصري

منذر ولٌد موسى ثابت1228405883117--6جواز مصري

محمد أحمد حاسً االغا1229900283888--6جواز مصري

اشرف محمد أحمد االغا1230452147002--6جواز مصري

اسالم عاطف حمد ابو جزر1231803288489--6جواز مصري

رمضان موسى زاٌد ابو جزر1232949821615--6جواز مصري

سراج الدٌن رمضان موسى ابو جزر1233431346493--6جواز مصري

صبا رمضان موسى ابو جزر1234432097863--6جواز مصري

ساره رمضان موسى ابو جزر1235433740784--6جواز مصري

معتز رمضان موسى ابو جزر1236437410939--6جواز مصري

باص جوازات مصرية 
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محمد ٌوسف محمد الحداد1237909090649--6جواز مصري

سحر علً الدٌن حسن الحداد1238804636793--6جواز مصري

ٌاسمٌن محمد ٌوسف الحداد1239435037023--6جواز مصري

تولٌن محمد ٌوسف الحداد1240437126014--6جواز مصري

طارق حسام سالمه زعرب1241405939695--6جواز مصري

نبٌل أحمد حسٌن الغندور1242900753799--6جواز مصري

االء سلٌمان عودة زعرب1243931568927--6جواز مصري

أحمد عودة مصلح زعرب1244980188106--6جواز مصري

دانا أحمد عودة زعرب1245409292224--6جواز مصري

عدي أحمد عودة زعرب1246420284192--6جواز مصري  ٌ

تامر نصار اٌوب االخرس1247926766528--6جواز مصري

مً محمد سلٌمان االخرس1248410569768--6جواز مصري

رامً تامر نصار االخرس1249412420341--6جواز مصري

رضا محمد محمد احمد زوٌد1250414605139--6جواز مصري

حنٌن ابراهٌم حسنً زوٌد1251403639123--6جواز مصري

امل ابراهٌم حسنً زوٌد1252407701101--6جواز مصري

نجود ابراهٌم حسنً زوٌد1253408076065--6جواز مصري

اشرف ابراهٌم حسنً زوٌد1254408484533--6جواز مصري

وائل ابراهٌم حسنً زوٌد1255424230225--6جواز مصري

صباح ابراهٌم حسنً زوٌد1256425893286--6جواز مصري

االء ابراهٌم حسنً زوٌد1257431709005--6جواز مصري

جواهر عبد الحكٌم أحمد المطوق1258800580318--6جواز مصري

محمود محمد احمد المطوق1259700279268--6جواز مصري

محمد محمود محمد المطوق1260412248759--6جواز مصري

مها محمود محمد المطوق1261412339434--6جواز مصري

محمد أحمد محمد حسن1262405812074--6جواز مصري

اشرف محمد خٌري النخاله1263973971245--6جواز مصري

محمد أحمد مصلح ابو مطٌر1264802462705--6جواز مصري

أحمد سلٌمان محمد الحبٌب1265410061139--6جواز مصري

مرٌم سلٌمان محمد مالحً برهوم1266930500434--6جواز مصري

خلود جاسر عبد العزٌز جعفر1267802751891--6جواز مصري

عبد الناصر خالد عبد الناصر جعفر1268452079882--6جواز مصري

جاسر خالد عبد الناصر جعفر1269452019052--6جواز مصري

جمال عطا محمد الشراف1270906270830ً--6جواز مصري

صبحٌه عبدهللا محمد الشراف1271901980466ً--6جواز مصري

لٌلى محمود أحمد شراب1272968956748--6جواز مصري

علً ناجً علً شراب1273800273732--6جواز مصري

صالح عمر ٌوسف درغام1274928750843--6جواز مصري

انتصار العبد برقً زعرب1275903100980--6جواز مصري

أحمد صالح عمر درغام1276802171132--6جواز مصري

شهاب عبد الحمٌد حسٌن عوض هللا1277413324237--6جواز مصري

اٌناس كمال الدٌن عبد الفتاح زاٌدجواز مصري1278--6جواز مصري



حنٌن شهاب عبد الحمٌد عوض هللا1279413324245--6جواز مصري

هند انور محمد طلبه1280700301807--6جواز مصري

سلٌمان محمد سلٌمان النباهٌن1281966582678--6جواز مصري

سماح محمد سلٌم النباهٌن1282903436277--6جواز مصري

عطٌات السٌد محمد صاف1283700099773ً--6جواز مصري

خالد شحتة محمد صالحجوازات مصرٌة1284--6جواز مصري

نضال خالد شحتة محمد صالحجوازات مصرٌة1285--6جواز مصري

عبٌد عثمان احمد عثمان شعت1286907264519--6جواز مصري

زٌنب سلٌمان صباح غنٌمجواز مصري1287--6جواز مصري

اسالم حسٌن دٌاب الغرباوي1288801993031--6جواز مصري

محمد احمد ابراهٌم احمد1289414833020--6جواز مصري

ناهد على زعرب1290905542254--6جواز مصري

سلٌمان أحمد سلٌمان الحبٌب1291404144925--6جواز مصري

محمد ابو السباع عبد الباسط حسن1292701054405--6جواز مصري

هٌفاء صالح عبد الرؤوف حسن1293802239715--6جواز مصري

نفٌن محمد ابو السباع حسن1294452198369--6جواز مصري

حمادة محمد ابو السباع حسن1295438103822--6جواز مصري

كرٌمه محمد حامد محمد النحال1296701016751--6جواز مصري

عبد هللا مهدي عبد ربه حماد1297701016754--6جواز مصري

هاله مهدي عبد ربه حماد1298701016757--6جواز مصري

سمبر مهدي عبد ربه حماد1299701016753--6جواز مصري

ابراهٌم عبدهللا حماد النحال12100800744211--6جواز مصري

ورده مهدي عبدربه النحال12101700449424--6جواز مصري

عبٌدة ابراهٌم عبدهللا النحال12102433062049--6جواز مصري

محمد ابراهٌم عبدهللا النحال12103437332497--6جواز مصري

نورهان مهدي عبد ربه حماد12104701016759--6جواز مصري

محمود عبدهللا محمد ابو صبٌح12105930692116--6جواز مصري

ختام محمد علً حسٌن ابو صبٌح12106911191161--6جواز مصري

عبدهللا محمود عبدهللا ابو صبٌح12107800292054--6جواز مصري

فاطمه محمود عبدهللا المصري12108802325274--6جواز مصري

حنان محمود عبدهللا ابو صبٌح12109403794902--6جواز مصري

نادٌه أحمد حماد ابو سته12110960255396--6جواز مصري

عال سعود حسن ابو سته12111410187231--6جواز مصري

أحمد شحده أحمد زعرب12112401193701--6جواز مصري

رٌناد محمد سلمان النجار12113700183841--6جواز مصري

حفصه حسن مصطفى مسعود12114931436372--6جواز مصري

ابتسام حسن مصطفى مسعود12115931436380--6جواز مصري

رنا أحمد محمود عٌسى12116900896309--6جواز مصري

جودي اسامه محمد موسى عٌسى12117437041619--6جواز مصري

نبٌل شعبان حامد العاوور12118912283967--6جواز مصري

لبنى محمد نمر ابو ناصر12119900614058--6جواز مصري

مرٌم حسن محمد عاشور12120908081524--6جواز مصري



صالح خلٌل محمد البحٌص12121410926331ً--6جواز مصري

سمٌره داود بدوي الحصٌن12122913380754ً--6جواز مصري

زٌنب عٌسى موسى قشطه12123903360162--6جواز مصري

لٌلً عبد النبً محمد قاسم12124701043424--6جواز مصري

اٌناس انور محمد الشنباري12125803368893--6جواز مصري

سالم ولٌد سالم زعرب12126802859876--6جواز مصري

ملك احمد عبد العزٌز طه قاسم12127803368895--6جواز مصري

بسمه مصطفً مجدي محمد زنداح12128700497142--6جواز مصري

كمال عبد العزٌز طه قاسم12129700186398--6جواز مصري

ولٌد سالم حسٌن زعرب12130903841344--6جواز مصري

تغرٌد أحمد اسماعٌل الشاعر12131900941832--6جواز مصري

حسام ولٌد سالم زعرب12132403269848--6جواز مصري

هبه ولٌد سالم زعرب12133801526278--6جواز مصري

بٌان محمد سعٌد زعرب12134430176743--6جواز مصري

كنان محمد سعٌد زعرب12135438351165--6جواز مصري

12--6الباص االول

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌة م12--6الباص االول
محمد وجٌه الحاج121410671952--6الباص االول

ٌزن علً شعت122436873772--6الباص االول

روند علً شعت123801129693--6الباص االول

عمر عوض القبان124401216874ً--6الباص االول

فاطمة سعٌد القبان125965022254ً--6الباص االول

رٌم عزمً شعث126801150640--6الباص االول

مجد منٌر شعت127405144130--6الباص االول

معتز مدحت سكٌك128906486352--6الباص االول

زٌاد صالح الدٌن129952219236--6الباص االول

عطاهلل احمد مقاط1210802044560--6الباص االول

احمد مصباح زقوت 1211901659938--6الباص االول

ٌاسر محمد خلٌل الٌعقوب1212800193757ً--6الباص االول

اسامة محمد اسماعٌل قاسم1213411775711--6الباص االول

عمار اسامة محمد قاسم1214420570004--6الباص االول

اٌمان محمد اسماعٌل قاسم1215412353286--6الباص االول

عالء جمال فهمً الربع1216800433088ً--6الباص االول

محمد جالل عثمان ابو هربٌد1217413349267--6الباص االول

االء طالل عثمان ابو هربٌد1218700355209--6الباص االول

بٌسان محمد جالل ابو هربٌد1219452215031--6الباص االول

نبٌل محمد ٌونس العثمان1220959885930ً--6الباص االول

اشرف محمد ٌونس العثمان1221906678362ً--6الباص االول

ٌسري محمد قاسم1222911442812--6الباص االول

الباص األول



سعد عبد هللا محمد العثامنة1223975907775--6الباص االول

اكرم عٌسى محمد موسى1224906011788--6الباص االول

عماد محمد حمدان مقداد1225800870792--6الباص االول

ٌوسف ناهض اسماعٌل ابو عٌده1226400072146--6الباص االول

شادي هشام محمد السحار1227800106049--6الباص االول

منال فوقً محمد االسطل1228803015429--6الباص االول

محمد قاسم سالم شراب1229996732391--6الباص االول

جمال نعٌم محمد نعٌم1230975917691--6الباص االول

مرٌد تٌسٌر محارب السوٌرك1231801881947ً--6الباص االول

سعدو سامً سعدو خلف1232901476689--6الباص االول

هبة خضر محمد ابو صقر1233802122846--6الباص االول

طارق محمود مسعود عٌاد1234803095702--6الباص االول

لٌنا ماجد سعدي خٌال1235802097337--6الباص االول

فداء غسان محمد حجازي1236802517235--6الباص االول

سهاد محمد حسٌن سالم1237801883679--6الباص االول

ٌاسمٌن عوض عطا هللا موسى1238800027062--6الباص االول

منال احمد محمد ابو حسٌن1239411931108--6الباص االول

محمد سمٌر محمد مراد1240803017060--6الباص االول

خلٌل مصطفى محمد دغمش1241803206085--6الباص االول

محمد أحمد علٌان خفاجة1242410035406--6الباص االول

منال عثمان عبد الرحمن البرع1243936752013ً--6الباص االول

منتصر سمٌح حامد السبع1244800759136--6الباص االول

نورالدٌن خلٌل حسٌن الغول1245905394912--6الباص االول

نورا خلٌل حسٌن الغول1246800032807--6الباص االول

ولٌد فتحً عوض عبد الوهاب1247803124908--6الباص االول

خدٌجه مصباح محمد عبد الوهاب1248958970535--6الباص االول

محمد ٌوسف عبد الحمٌد الدهل1249903430635ً--6الباص االول

حازم رٌاض محمد عبد الهادي1250803785427--6الباص االول

سلمى محمود محمد الزعانٌن1251907047179--6الباص االول

زاهر سلٌمان أبو كوٌك1252902826971--6الباص االول

بسام حسن محمد حمد1253906769724--6الباص االول

هنادي احمد ابراهٌم العشري12549506417--6الباص االول

رائد عبد الكرٌم موسى الشاعر1255900267832--6الباص االول

رٌم محمد سلٌم المدهون1256411944283--6الباص االول

امٌنه محمد حسن ابو عبادي1257911075455--6الباص االول

مرٌم عباس صالح أبو الخٌر1258928061084--6الباص االول

عبد المعطً محمود محمد البحٌص1259927349977ً--6الباص االول

اسامه سعٌد احمد ابوالسبح1260802466839--6الباص االول

عبٌر محمد محمود صٌام1261900198367--6الباص االول

ابراهٌم محمد محمود صٌام1262910746882--6الباص االول

وفاء خلٌل اسماعٌل مطر1263803211952--6الباص االول

سعٌد نضال سعٌد مطر1264803542869--6الباص االول



دٌب سمٌر دٌب تكفه1265800609901--6الباص االول

عوض سمٌر دٌب تكفه1266800426561--6الباص االول

جمعه دٌب جمعه ابوتكفه1267908658438--6الباص االول

منى محمود موسى ابومسامح1268924906621--6الباص االول

منى محمد سالمة سلٌمان1269410210827--6الباص االول

محمد حسٌن محمد مسعود1270802968339--6الباص االول

منال محمد عوض مسعود1271925821290--6الباص االول

أحمد كامل أحمد أبو لبدة1272804701324--6الباص االول

ئمر رمزي حسن ابورٌده1273438568602--6الباص االول

سوزان سلمان احمد ابورٌده1274402953467--6الباص االول

رمزي حسن فهٌد ابورٌده1275421211301--6الباص االول

محمد جمال محمود شبانة1276801951708--6الباص االول

احمد اٌمن مصطفً شبانة1277403240641--6الباص االول

نجاح محمد خلٌل خٌرة1278912269784--6الباص االول

فادي عٌسى عاٌش الدال1279931663124ً--6الباص االول

محمد عزمً كامل ابو شعر1280803251602--6الباص االول

محمد عماد صالح حمودة1281431302843--6الباص االول

عماد صالح محمد حمودة1282900523499--6الباص االول

محمد رأفت شحادة أبو جزر1283405803354--6الباص االول

أنور محمد شحادة أبو جزر1284403114499--6الباص االول

فاٌزة رجب علً األدهم1285911213650--6الباص االول

أحمد خلٌل محمود األدهم1286400165981--6الباص االول

ممدوح عبد العزٌز عبد هللا الناقة1287804405769--6الباص االول

وائل عبد العزٌز عبد هللا الناقة1288801940594--6الباص االول

مهند جمال احمد بدر1289411165699--6الباص االول

امال محمود ٌوسف بدر1290927000331--6الباص االول

امال عبد العزٌز عودة كنفوش1291925162372--6الباص االول

محمد سامً جالل العبادلة1292410527584--6الباص االول

غٌداء عثمان محمد العبادلة1293411050933--6الباص االول

عبدهللا محمد داوود طه1294400656419--6الباص االول

ٌزن نضال نعٌم  أبوغنٌمة1295435873666--6الباص االول

محمد عودة محمود ماض1296956194062ً--6الباص االول

رجائً محمد سلٌمان ابوصالح1297802143495--6الباص االول

سحر ابارهٌم سلٌمان ابوصالح1298803125897--6الباص االول

محمد موسى دٌب المغن1299802216531ً--6الباص االول

انتصار عبدالرحمن جبرٌل ٌاغ12100971573175ً--6الباص االول

مرٌم علٌان محمد قداس12101926680083--6الباص االول

صالح رامً علً قداس12102408794477--6الباص االول

صالح رامً علً قداس12103424566271--6الباص االول

فرح رامً علً قداس12104421202490--6الباص االول

طلعت العبد محمود عواد12105909693137--6الباص االول

مرٌم سالمة علً عواد12106909690224--6الباص االول



دالٌا خالد محمود ابو ناهٌة12107801093642--6الباص االول

انتصار نجٌب نعمان ابو ناهٌة12108907480768--6الباص االول

سهام خٌري مصطفً الحداد12109921306221--6الباص االول

سجا اشرف محمد ابو موس12110400718128ً--6الباص االول

محمود علً حسن ابوحصٌرة12111901276584--6الباص االول

نسرٌن عمران عبد البرٌم12112900606401--6الباص االول

احمد ٌاسر محمد البرٌم12113410931190--6الباص االول

منى محمد خٌر عبد الحمٌد القزاز12114801500398--6الباص االول

محمد خٌر عبد الحمٌد القزاز12115951654219--6الباص االول

اٌه حاتم اسعد طافش12116802109843--6الباص االول

بشار حاتم اسعد طافش12117401228895--6الباص االول

فداء مسلم عٌد كرٌشان12118802633479--6الباص االول

مٌسر سلٌمان عوده كرٌشان12119914747662--6الباص االول

ملك منار صالح فروانة12120404591950--6الباص االول

رائدة سمٌر عمر  فروانة12121903507853--6الباص االول

بٌسان مؤنس صالح فروانة12122407998103--6الباص االول

صالح مؤنس صالح فروانة12123420450157--6الباص االول

ٌزن مؤنس صالح فروانة12124424093664--6الباص االول

لٌان مؤنس صالح فروانة12125426161980--6الباص االول

إباء مؤنس صالح فروانة12126430234377--6الباص االول

نور ناصر اسماعٌل عبده12127400619391--6الباص االول

واجد اسماعٌل على خضر12128940025778--6الباص االول

سائده ابراهٌم علً خضر12129954751848--6الباص االول

عبدالحلٌم خلٌل عبدهللا المغاري12130925097198--6الباص االول

12--6الباص الثانً

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌة م12--6الباص الثانً
سلٌمان عبدالرحمن تمراز121931547285--6الباص الثانً

اٌمان رجب تمراز122900265306--6الباص الثانً

عبد الرحمن ماهر تمراز123400792065--6الباص الثانً

رحمه ٌوسف تمراز124919280784--6الباص الثانً

غاده جمال لبد125800121998--6الباص الثانً

حنان إجمٌعان عبد الكرٌم الجاسم126901437723--6الباص الثانً

مرٌم أحمد عبدالرحمن شعبان127915845739--6الباص الثانً

العبد علً شعبان شعبان128940233232--6الباص الثانً

امنة العبد علً حمادة شعبان129801584285--6الباص الثانً

منار اسماعٌل خلف هللا1210413055559--6الباص الثانً

جهاد خالد محمد الهمص1211800872780--6الباص الثانً

رامز نظام محمد داوود 1212900980335--6الباص الثانً

راشد محمد راشد المشهراوى 1213908025943--6الباص الثانً

الباص الثاني



نعمة ابراهٌم محمد ابو زٌادة1214951171872--6الباص الثانً

نعٌمة محمود احمد زعرب1215973560980--6الباص الثانً

سمٌرة شاكر سعٌد المرشدي1216411918774--6الباص الثانً

فتحً عبد الرحمن حسن غنام1217909216061--6الباص الثانً

فاٌزة ابراهٌم اسماعٌل غنام1218926242751--6الباص الثانً

اٌمان فتحً عبد الرحمن غنام1219400886776--6الباص الثانً

امنة فتحً عبد الرحمن غنام1220801129701--6الباص الثانً

رامً زهٌر سعٌد المدهون1221900610114--6الباص الثانً

عبد الرحمن مصطفى ٌاسٌن1222410053136--6الباص الثانً

شادٌة سلٌم عثمان ٌاسٌن1223410137434--6الباص الثانً

سمارة محمد نبٌل حسن ابو السعود1224800614794--6الباص الثانً

اشرف محمود ابراهٌم ابو جزر1225413322421--6الباص الثانً

عدوان عبد الرؤؤف حسٌن عدوان 1226800379828--6الباص الثانً

محمد فوزي أحمد أبونجا1227801892217--6الباص الثانً

ولٌد محمود السٌد النمس1228904441375--6الباص الثانً

غازي محمد نصار النمس1229923771257--6الباص الثانً

حسام محمد محمود زقوت1230916045164--6الباص الثانً

فادي حسام محمد زقوت1231405556432--6الباص الثانً

عمر نبٌل دٌب شاهٌن1232802100503--6الباص الثانً

مجد عمر نبٌل شاهٌن1233431292457--6الباص الثانً

مؤمن منٌر محمد السكاف1234405163593ً--6الباص الثانً

محمد منٌر محمد السكاف1235803244433ً--6الباص الثانً

فاٌق محمد عبد كالب1236910835784--6الباص الثانً

نصر عادل احمد الطٌب1237935245712ً--6الباص الثانً

نسرٌن حمدي محمود الشاعر1238931569917--6الباص الثانً

سعدٌة محمد حمدان الشاعر1239908601735--6الباص الثانً

اكرام علً سلٌمان جرادات1240900973975--6الباص الثانً

رشدي علً سلٌمان جرادات1241912291846--6الباص الثانً

باسمه صالح عاشور دغمش1242900178591--6الباص الثانً

عاشور عسلً عاشور دغمش1243912284429--6الباص الثانً

احمد نبٌل احمد غبن1244408147601--6الباص الثانً

نبٌل احمد حسن غبن1245926370180--6الباص الثانً

باسمه عاشور ابوغالً العٌله1246917096430--6الباص الثانً

خالد عاشور ابوغالً العٌله1247900336025--6الباص الثانً

امال محمد عبد المعطً فلفل1248438237141--6الباص الثانً

محمد عبد المعطً مصباح فلفل 1249802641175--6الباص الثانً

امال ابراهٌم محمد فلفل1250906316336--6الباص الثانً

رامً محمد محمود نبهان1251800189599--6الباص الثانً

خالد محمد محمود نبهان1252801240540--6الباص الثانً

اسامة عابد أحمد الزعانٌن1253400874905--6الباص الثانً

عابد أحمد مصطفى الزعانٌن1254946677911--6الباص الثانً

أحمد عمادالدٌن محمد بعلوشة1255404318495--6الباص الثانً



عبدالناصر عمادالدٌن محمد بعلوشة1256803798040--6الباص الثانً

شاهر خالد عبد هللا  ابو سلم1257804550655ً--6الباص الثانً

خالد عبد هللا محمد ابو سلم1258900167438ً--6الباص الثانً

مروان محمود ٌوسف الطوٌل1259926221052--6الباص الثانً

هانً محمود ٌوسف الطوٌل1260910555440--6الباص الثانً

امل علٌان محمد الخطٌب1261400187373--6الباص الثانً

صالح جاد هللا أحمد أبو ركبه1262926808171--6الباص الثانً

لٌلى مصطفى جوده ابو ركبه1263966357675--6الباص الثانً

حنٌن صالح جاد هللا ابو ركبه1264400898623--6الباص الثانً

عبدهللا محمد عبدهللا سهمود1265922856174--6الباص الثانً

مقبوله رزق عبدهللا سهمود1266922687041--6الباص الثانً

نسرٌن عبد هللا محمد نتٌل1267802174490--6الباص الثانً

عادل أحمد عبد الكرٌم ابو علٌا1268940325947--6الباص الثانً

امٌره عادل أحمد ابو علٌا1269401685300--6الباص الثانً

كمال حماد أحمد عٌاش1270410054399--6الباص الثانً

دعاء كمال حماد عٌاش1271410130637--6الباص الثانً

عبد هللا محمد شحته البراوي1272410614796--6الباص الثانً

سامً جابر سالمة ابو اسد1273904907706--6الباص الثانً

وفاء زوٌد حسٌن ابو اسد1274929581205--6الباص الثانً

اسالم حسٌن راغب صاف1275413053240ً--6الباص الثانً

سلمى اسر عبده عبد البصٌربدون1276--6الباص الثانً

احمد محمد حماد بركة1277963441035--6الباص الثانً

خالد امٌن عبد العال عبد الغفور1278800616492--6الباص الثانً

نوال موسى رجب الحسوم1279936373232ً--6الباص الثانً

سعٌد ٌوسف عمر الحسوم1280936373539ً--6الباص الثانً

محمود علً حسٌن منصور1281801846577--6الباص الثانً

اٌمان خلٌل حسٌن منصور1282944074202--6الباص الثانً

منٌر محمد عودة الحناوي1283900914276--6الباص الثانً

حمزة منٌر محمد الحناوي1284405882309--6الباص الثانً

اٌهاب محمد طه عٌاش1285900238791--6الباص الثانً

سهٌلة تٌسٌر كامل الصفدي1286903058883--6الباص الثانً

علً حٌضر خلٌل عاشور1287802769620--6الباص الثانً

عاطف محمد بركات ابودقة1288952060432--6الباص الثانً

جمٌلة كامل محمد علوان1289963587563--6الباص الثانً

امانً سعٌد محمد علوان1290804727436--6الباص الثانً

احمد دٌب محمود االنقح1291931103576--6الباص الثانً

امل احمد دٌب االنقح1292804456341--6الباص الثانً

امنة صالح محمود االنقح1293925866063--6الباص الثانً

سناء سلطان فوزي حالوة1294408544419--6الباص الثانً

راوٌة منٌر ربٌع حالوة1295973237027--6الباص الثانً

احمد زٌاد محمد لبد1296931709497--6الباص الثانً

رامز زهٌر عبد رزق1297974488355--6الباص الثانً



احمد نعٌم مصطفً العبد عطا هللا1298931126460--6الباص الثانً

نعٌم مصطفً العبد عطا هللا1299905380895--6الباص الثانً

عناٌه فهمً ٌوسف شهوان12100413050477--6الباص الثانً

محمد عائد فوءاد الحداد12101404281651--6الباص الثانً

عبٌر محمد  عطاهللا12102900895673--6الباص الثانً

حمزة محمد ابو كمٌل12103802561043--6الباص الثانً

شهد عطاهللا اسعد ملكه12104424560753--6الباص الثانً

صابرٌن عبدهللا سالم ملكه12105800768392--6الباص الثانً

عطاهللا اسعد حمدان ملكه12106800434128--6الباص الثانً

عبد العزٌز سلمان محارب ابو ملوح12107932400120--6الباص الثانً

أحمد ناهض صبحً فورة12108800311672--6الباص الثانً

رزق ناهض صبحً فورة12109803371483--6الباص الثانً

نجاح عطا صالح دحالن12110960331742--6الباص الثانً

محمد خالد ابو جري12111405818287--6الباص الثانً

إبراهٌم شحادة إبراهٌم العثمان12112700446610ً--6الباص الثانً

مرٌم محمد محمد العثمان12113912977550ً--6الباص الثانً

نادٌة نبٌل محمد دحالن12114400836292--6الباص الثانً

جواهر محمود عبدالفتاح حمدان12115965442858--6الباص الثانً

امٌره عبد الهادي محمود ابو حصٌره12116411632734--6الباص الثانً

محمد احمد فاٌز عامر12117803005560--6الباص الثانً

سلسبٌل عاٌش عوض عامر12118400168001--6الباص الثانً

هبه أحمد فاٌز عامر12119803005578--6الباص الثانً

رٌم محمد عبد ابو رجٌله121209702025057--6الباص الثانً

احمد محمد مصطفى12121916266448--6الباص الثانً

لٌنا نصر صالح المشهراوي12122403251077--6الباص الثانً

نصر صالح المشهراوي12123907901755--6الباص الثانً

منى حبٌب المشهراوي12124905572491--6الباص الثانً

محمد نصر المشهراوي12125421126350--6الباص الثانً

عبد السالم نصر المشهراوي12126422386532--6الباص الثانً

لٌان نصر المشهراوي12127426407433--6الباص الثانً

سفٌان عبد المحسن رزق روك12128405132820--6الباص الثانً

سرٌنا وحٌد محمد مطٌر 12129400682803--6الباص الثانً

امل رٌاض عبد الرؤوف مطٌر 12130951900117--6الباص الثانً

محمد وحٌد محمد مطٌر12131803376144--6الباص الثانً

12--6الباص الثالث

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم12--6الباص الثالث
محمد عدنان محمد أبو رجٌلة 121410572176--6الباص الثالث

محمد عبد الحمٌد حسن المقادمة122802025940--6الباص الثالث

لما اٌمن خلٌل ابو موس123405133885ً--6الباص الثالث

الباص الثالث



مرٌم محمد علً عبد الرحمن االغا124801174426--6الباص الثالث

سلٌم عماد سلٌم االغا 125430101634--6الباص الثالث

كرٌم عماد سلٌم االغا 126433253101--6الباص الثالث

شهد محمد علً عبدالرحمن الفرا127410086250--6الباص الثالث

لٌلى محمود سلٌم البلتاج128911265270ً--6الباص الثالث

صقر محمود سلٌم البلتاج129911265254ً--6الباص الثالث

امجد السٌد إسماعٌل محسن1210405455205--6الباص الثالث

حاتم فاٌز خلٌل المغاري1211905251344--6الباص الثالث

وفاء عمر ٌوسف درغام1212900312661--6الباص الثالث

احمد ٌاسر عطا زعرب1213429458987--6الباص الثالث

امجد ٌاسر عطا زعرب1214429978018--6الباص الثالث

نسٌم محمد سلٌمان بشٌر  1215918238163--6الباص الثالث

رئٌسه نبٌل خلٌل بشٌر 1216803249333--6الباص الثالث

دعاء عطٌة محمد أبو عرب1217412326910--6الباص الثالث

رائد خمٌس محمد ابو عرب1218412260804--6الباص الثالث

عاطف راغب غالب عجور1219800644957--6الباص الثالث

سامٌه احمد محمد عجوربدون1220--6الباص الثالث

سمٌة احمد محمد عجور1221803368687--6الباص الثالث

خضر حسن محمد عواجه1222919855346--6الباص الثالث

امنه محمود محمد عواجه1223924878440--6الباص الثالث

مفٌده عبدالعال سعٌد الحسٌن1224700239171--6الباص الثالث

امال عبد سعٌد سعٌد1225411064975--6الباص الثالث

محمد محمود سلٌمان زعرب1226900527870--6الباص الثالث

ابراهٌم فاٌق ابراهٌم عبدالهادي1227410207476--6الباص الثالث

صبحٌة محمدعارف عبدالهادي1228410207419--6الباص الثالث

عالءالدٌن عاهد محمد حبٌب1229802206391--6الباص الثالث

عاهد عمر سلٌمان حبٌببدون1230--6الباص الثالث

شحادة محمد حماد النجار1231411000508--6الباص الثالث

أحمد محمد حسن النجار1232406965962--6الباص الثالث

خلود غازي محمود قشطة1233903626588--6الباص الثالث

عزه غازي محمود قشطه1234961117207--6الباص الثالث

أحالم ناٌف عثمان النجار1235975015751--6الباص الثالث

صالح محًٌ الدٌن عبدالمجٌد النجار1236803418409--6الباص الثالث

آسٌا محًٌ الدٌن عبدالمجٌدالنجار1237408138667--6الباص الثالث

ختام على عبد الرحمن سالمه1238400271367--6الباص الثالث

سمٌرة رشاد اسماعٌل سالمه1239974735304--6الباص الثالث

احمد عبدهللا احمد ابو الشٌن1240903179265--6الباص الثالث

محمد احمد عبدهللا ابو الشٌن1241406164079--6الباص الثالث

محمود هشام علً ابو سلطان1242401797139--6الباص الثالث

هشام علً محمد أبو سلطان1243957100753--6الباص الثالث

بشار عادل العمور1244802628644--6الباص الثالث

براء عادل العمور1245802354035--6الباص الثالث



خالد حسٌن خلٌل الدغمه1246700131147--6الباص الثالث

سعاد جبر شحده ابو بركه1247700131154--6الباص الثالث

صابرٌن خالد حسٌن الدغمه1248700131196--6الباص الثالث

خمٌس علً سلٌمان ابو جراد1249977811397--6الباص الثالث

خولة خمٌس علً ابو جراد1250804661833--6الباص الثالث

حنان محمود حمدان عوكل1251413326174--6الباص الثالث

اٌمن محمود حمدان عوكل1252413324377--6الباص الثالث

سوار أٌمن محمود عوكل1253422080390--6الباص الثالث

مرٌم محمود سلٌم حرحٌره1254926654252--6الباص الثالث

رٌم أحمد برجس العكلوك1255400032447--6الباص الثالث

سلوى سالم مصطفى دلول1256921925343--6الباص الثالث

فلاير عبد حمدان دلول1257976041442--6الباص الثالث

جمٌل سعٌد اللقطة1258916266588--6الباص الثالث

نبٌل سعٌد مصطفً اللقطة1259916266562--6الباص الثالث

رائف سلمان فالوجً االغا1260900823949--6الباص الثالث

رأفت اسماعٌل عبد الرحمن الدغمه1261411757156--6الباص الثالث

نعٌم عٌد محمد ابوشقفة1262800354094--6الباص الثالث

سلٌمان محمد حماد ابوخماش1263917825432--6الباص الثالث

محمد صالح أبوعاص1264800483240ً--6الباص الثالث

محمود حمدي عابد1265971063235--6الباص الثالث

نائلة محمد مصباح عابد1266954627543--6الباص الثالث

ولٌد محمود حمدي عابد1267803845205--6الباص الثالث

احمد محمود حمدي عابد1268400951901--6الباص الثالث

محمد محمود حمدي عابد1269424040509--6الباص الثالث

ضحى محمود حمدي عابد1270400195035--6الباص الثالث

سدود محمد حسن المزٌن1271909804527--6الباص الثالث

دٌما ناصر محمود المزٌن1272407724111--6الباص الثالث

كندة ناصر محمود المزٌن1273420247645--6الباص الثالث

محمود ناصر محمود المزٌن1274429077779--6الباص الثالث

هشام اسماعٌل الشٌخ عٌد1275412236838--6الباص الثالث

منال ابراهٌم شٌخ عٌد1276412300626--6الباص الثالث

تغرٌد محمد عٌسى السٌقل1277967625260ً--6الباص الثالث

مجد محمد صالح السٌقل1278402949150ً--6الباص الثالث

رغد محمد صالح السٌقل1279407806686ً--6الباص الثالث

ربا سعد احمد الشوبك1280900901596ً--6الباص الثالث

محمود عادل عجاج عاشور1281701028458--6الباص الثالث

انعام عاهد عجاج عاشور1282900820713--6الباص الثالث

امجد حسٌن خمٌس المٌناوي1283912909215--6الباص الثالث

جالل محمد مصطفً عمران1284979891207--6الباص الثالث

عامر حرببدون1285--6الباص الثالث

رٌم ماجد صادق سٌسالم1286411048705--6الباص الثالث

حسن حسن علً قاسم1287412334575--6الباص الثالث



دالل احمد محمد قاسم1288917176216--6الباص الثالث

محمد محمود عبد الهادي حمدان1289700301617--6الباص الثالث

سعدٌه محمد عبد القادر حمدان1290922201736--6الباص الثالث

اسامة مرزوق سالم الددا1291905307054--6الباص الثالث

ناجح حّماد علً شعت1292958775660--6الباص الثالث

محمد خلٌل ابراهٌم المدهون1293926682360--6الباص الثالث

باسم عبد الرحمن حسن كراز1294410225056--6الباص الثالث

وصال باسم عبد الرحمن كراز1295803072297--6الباص الثالث

سلوى زهدي عبد الحافظ كراز1296950870675--6الباص الثالث

طارق عادل محمد ثابت1297801037565--6الباص الثالث

محمد هاشم محمد العفٌف1298800852923ً--6الباص الثالث

هانً عبد الرحمن محمد ابو عمر1299901349571--6الباص الثالث

خالد غسان سالمة ابو شباب12100800615452--6الباص الثالث

امٌة عبد الرحمن احمد ٌاغ12101926385592ً--6الباص الثالث

عبد الفتاح عبد الرحٌم عبد الفتاح ٌاغ12102800862666ً--6الباص الثالث

طالل احمد جوده ابوركبه12103900217548--6الباص الثالث

كرٌم توفٌق محمد ابوراس12104804383040--6الباص الثالث

نادٌة عارف خلٌل حرارة12105914036066--6الباص الثالث

والء رزق أحمد الشاعر12106404557324--6الباص الثالث

امنة صبري الشاعر12107975805243--6الباص الثالث

جمال عبد الفتاح جاد هللا صاف12108947221073ً--6الباص الثالث

سامً اسماعٌل ابراهٌم احمد12109410990071--6الباص الثالث

احمد عبد اللطٌف عبد السالم االشقر12110407012921--6الباص الثالث

عبد الحافظ محمد عبد عبد الحافظ حموده12111404677809--6الباص الثالث

جهاد فراج علً بكرون12112412498537--6الباص الثالث

عمر سامً عمر صالح12113406008730--6الباص الثالث

احمد فوزي موسى الخطٌب12114405241324--6الباص الثالث

حازم اسامه محمد ابو طاقٌه12115406136416--6الباص الثالث

توفٌق طه توفٌق ابو ظرٌفه12116405927807--6الباص الثالث

احمد نافذ احمد كوارع12117405913088--6الباص الثالث

مؤمن سامً عبدهللا ابو طعٌمه12118405940743--6الباص الثالث

امجد علٌان عبد زاٌد12119802902189--6الباص الثالث

مهند سعدي سعٌد جوده12120931646384--6الباص الثالث

دٌانا فرٌد محمود ابو نوفل 12121801996810--6الباص الثالث

صهٌب احمٌد حمدان الفلٌت12122803223767--6الباص الثالث

عماد محمد الخامس ٌحًٌ ساق هللا12123400908687--6الباص الثالث

حاتم سلٌمان سالم التعبان12124800705071--6الباص الثالث

سلوي حسونه عاشور12125413386160--6الباص الثالث

محمد حسٌن حامد عاشور12126434297263--6الباص الثالث

دانٌه حسٌن حامد عاشور12127436917017--6الباص الثالث

اسماعٌل عبد ربه اسماعٌل الطالع12128903632255--6الباص الثالث

ٌوسف خالدابو جمٌزة12129410577407--6الباص الثالث



حٌاة ناصر سلٌم السعدي12130411164171--6الباص الثالث

عزة ٌوسف خالد ابو جمٌزة12131452060700--6الباص الثالث

فافً ٌوسف خالد ابو جمٌزة12132440449189--6الباص الثالث

12--6الباص الرابع

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم12--6الباص الرابع
محمد اسعد اسماعٌل الخول121803080175ً--6الباص الرابع

حازم ٌاسرخلٌل عبدالعال122803061563--6الباص الرابع

نور حاتم عوض قشالن123404531865--6الباص الرابع

لمٌس عماد الدٌن إبراهٌم أبو مصطف124406965129ً--6الباص الرابع

محمد عدنان رشٌد المجاٌده125405250135--6الباص الرابع

صالح نبٌل محمود زقوت126400879185--6الباص الرابع

احمد صادق على صادق127953710654--6الباص الرابع

سناء عبد العزٌز محمد البشٌت128950297291ً--6الباص الرابع

خلٌل نعٌم إبراهٌم السنوار129802875096--6الباص الرابع

هدٌل نصر أحمد جادهللا 1210803901552--6الباص الرابع

أبرار عامر فوزى ابومرشود1211802960187--6الباص الرابع

جوان محمد ٌونس ابومرشود1212436073407--6الباص الرابع

نهى علً عبد الخالق أبو شعبان1213917730152--6الباص الرابع

محمد ابراهٌم خلٌل البشٌت1214950032847ً--6الباص الرابع

ثائر نافذ ٌاسٌن المدهون1215801728536--6الباص الرابع

سعاد محمود سلٌمان رضوان1216987677952--6الباص الرابع

ٌاسر مازن محمد عابد1217800790917--6الباص الرابع

رزان كمال محمود مهدي1218804019180--6الباص الرابع

رٌتال عامر مازن عابد1219438992422--6الباص الرابع

نبٌل محمد حسٌن النجار1220914562244--6الباص الرابع

دعاء اٌهاب احمد البٌطار1221803266832--6الباص الرابع

اٌمن حسن محمد نجم 1222911442838--6الباص الرابع

نبٌل عبدهللا حسٌن عابد 1223932092356--6الباص الرابع

فاطمه عوض دروٌش الدعلٌس1224976200865--6الباص الرابع

االء ٌوسف حمزة ابو شنب1225800543340--6الباص الرابع

ملك حسن اسماعٌل ابوشنب1226407992353--6الباص الرابع

مٌس حسن اسماعٌل ابو شنب1227424641017--6الباص الرابع

اٌمن محمد علً الدٌراوي1228800809964--6الباص الرابع

باسم عبد الكرٌم محمد الخضري1229800013815--6الباص الرابع

ملك محمد جهاد كالب1230433553807--6الباص الرابع

حلٌمة خلٌل مصطفى كالب1231916357262--6الباص الرابع

سماهر ماهر محمد علً 1232800021438--6الباص الرابع

ادم احمد عبد الوهاب علً 1233452199680--6الباص الرابع

سعٌد نبٌل سعٌد البٌاع1234802435206--6الباص الرابع

الباص الرابع



خالد احمد ابراهٌم الجاروشة1235408475135--6الباص الرابع

علً احمد ابراهٌم الجاروشة1236421079641--6الباص الرابع

منى ٌاسر أحمد حرز1237944817865--6الباص الرابع

أنور محمد العربً حرز1238907735955--6الباص الرابع

محمد سلٌمان حمدان الغلبان1239952241321--6الباص الرابع

احمد خلٌل احمد البطه 1240900669870--6الباص الرابع

سالم محمد عوده األسطل1241700397052--6الباص الرابع

ٌاسمٌن عبدهللا حسٌن العقاد1242803286863--6الباص الرابع

محمد محمود روبٌن حجازي1243801436098--6الباص الرابع

همام موسى شحده ابو معمر1244400264792--6الباص الرابع

حسن علً حسن البردوٌل1245804705028--6الباص الرابع

محمد فاروق محمود مرزوق1246931532915--6الباص الرابع

اسماء صالح محمد شموط1247411260789--6الباص الرابع

سماهر محمد على ابو كاشف1248900547274--6الباص الرابع

عادل عدنان العبد الغمري1249413096827--6الباص الرابع

محمد خلٌل عبد الفتاح منصور1250934330564--6الباص الرابع

رامز محمود القصاص1251800250235--6الباص الرابع

ناصر عبد العظٌم محمد دردونه1252802331439--6الباص الرابع

عبد العظٌم محمد فرح دردونة1253915865760--6الباص الرابع

محمد طالل عبدالوهاب الشوبك1254946230463ً--6الباص الرابع

صائب محمد طالل الشوبك1255404620197ً--6الباص الرابع

قصً محمد طالل الشوبك1256408422830ً--6الباص الرابع

تاال محمد طالل الشوبك1257424044717ً--6الباص الرابع

محمد سالم سلٌم االخرس1258900880683--6الباص الرابع

احمد عرفات ابو عمشة1259800724247--6الباص الرابع

محمد ٌاسر عرفات ابو عمشه1260421215286--6الباص الرابع

عرفات ٌاسر عرفات ابو عمشه1261409326774--6الباص الرابع

رٌم خضر محمود ابو علبة 1262900487588--6الباص الرابع

عٌسى موسى محمد ابو علبة1263900217639--6الباص الرابع

مهند عٌسى موسى ابو علبة1264404076143--6الباص الرابع

رانٌا محمد سلٌمان الشاعر1265402054951--6الباص الرابع

صهٌب اسامه عبد الحمٌد القدره1266402480818--6الباص الرابع

وسٌم أٌمن زهٌر صلوحه1267405973132--6الباص الرابع

هٌثم عبد الرحمن سالم ثابت1268994023794--6الباص الرابع

حنان عثمان طباسً الدٌري1269926737503--6الباص الرابع

احمد محمد فاٌز الشٌخ ٌوسف1270405288457--6الباص الرابع

هنادي أحمد محمد سالمة1271400557773--6الباص الرابع

عالء زاٌد عبد الهادي ابو زاٌده1272924442734--6الباص الرابع

سامر جمال محمد الباز1273402577431--6الباص الرابع

ابراهٌم علٌان ابراهٌم عل1274919525360ً--6الباص الرابع

سهٌر عفٌف محمد عل1275906026265ً--6الباص الرابع

حنٌن ابراهٌم علٌان عل1276400201497ً--6الباص الرابع



محمود ناصر صالح الٌازج1277400273603ً--6الباص الرابع

محمد ناصر صالح الٌازج1278800766032ً--6الباص الرابع

فاطمة محمود محمد الغصٌن1279412496218--6الباص الرابع

احمد اٌاد صبحً ابو شعبان1280803847573--6الباص الرابع

احمد عبد الكرٌم عبدهللا الحتة1281800704298--6الباص الرابع

رجاء محمد عثمان عساف1282802151928--6الباص الرابع

جٌهان صالح ابراهٌم الحوت1283900962820--6الباص الرابع

مأمون عطا محمد عبدهللا1284932061575--6الباص الرابع

محمد مأمون عطا عبدهللا1285420265282--6الباص الرابع

رشا عمر رشاد االفرنج1286901687558ً--6الباص الرابع

إٌهاب طالل محمد شقور1287800196347--6الباص الرابع

محمد حسن محمد ابو عنزة1288803020403--6الباص الرابع

بدرة سالم محمد البراٌكة1289936245844--6الباص الرابع

اٌة صبري محمد البراٌكة 1290410506455--6الباص الرابع

عادل محمد خلٌل عصفور1291930062971--6الباص الرابع

احمد طالل ابراهٌم الصانع1292801540584--6الباص الرابع

ٌوسف أحمد ابراهٌم ابو كوش1293926729708--6الباص الرابع

ادهم فتحً ٌوسف اللداوي1294801012626--6الباص الرابع

مارٌا اسامة صبحً شخصة1295426240925--6الباص الرابع

اسامة صبحً ابراهٌم شخصة1296946685815--6الباص الرابع

خالد عبد العزٌز عبد الرحمن رفٌع1297949837132--6الباص الرابع

مرٌم سلٌمان عبد الرحمن حسٌن 1298802300830--6الباص الرابع

أحمد خالد عبد العزٌز رفٌع1299427140488--6الباص الرابع

أٌمن خالد عبد العزٌز رفٌع 12100429776693--6الباص الرابع

محمد خالد عبد العزٌز رفٌع 12101432339562--6الباص الرابع

ٌامن خالد عبد العزٌز رفٌع 12102433837945--6الباص الرابع

محمود محمد حٌدر محمود الزبدة12103410303291--6الباص الرابع

مٌسرة صالح الدٌن توفٌق النحال12104400017471--6الباص الرابع

مجدي عمر على طافش 12105951385368--6الباص الرابع

عزات محمد عبد هللا عوٌضه               12106963966460--6الباص الرابع

علً سالمه عبد الرحمن سالمه سالمه  12107907001945--6الباص الرابع

ختام عبد الحً حمدان شراب            12108939327128--6الباص الرابع

منال خالد محمد أبو رمضان               12109370977--6الباص الرابع

سماح عمر محمد البلبٌس12110802221515ً--6الباص الرابع

دالٌا زهٌر عبد الرؤوف البلبٌسً       12111438552192--6الباص الرابع

نزار علً عبد هللا حامد                 12112942106469--6الباص الرابع

ازهار محمد عبد هللا حامد                 12113970331765--6الباص الرابع

عبد الكرٌم امٌن عبد الكرٌم أبو عودة12114411915143--6الباص الرابع

خلٌل جهاد خلٌل قشطة12115804655785--6الباص الرابع

صباح محمد شحادة أبو القمبز12116907706832--6الباص الرابع

علً هشام على أبو عطا12117400541736--6الباص الرابع

سالم عواد  عواد أبو عاذرة12118410036511--6الباص الرابع



احمد خلٌل عواد الدبش12119410151047--6الباص الرابع

نضال سلٌمان مرزوق أبو حلٌب    12120907264030--6الباص الرابع

مها طه محمد أبو زٌنة                  12121410138077--6الباص الرابع

منار هانً عمر أبو زٌنه             12122410138085--6الباص الرابع

مً هانً عمر أبو زٌنه              12123400138093--6الباص الرابع

حسنً سالم االعرج                12124804747574--6الباص الرابع

حٌدر رائد حٌدر مشتهى           12125400014171--6الباص الرابع

رافت محمود توفٌق القصاص     12126410037568--6الباص الرابع

سمٌرة عبد الرحمن احمد نصر    12127804382521--6الباص الرابع

دٌنا عبد الرحٌم احمد نصر        12128401206404--6الباص الرابع

أحالم موسى محمد أبو بكره         12129800157695--6الباص الرابع

مها خلٌل عبد الغنً قدٌح         12130953285244--6الباص الرابع

مروان رفٌق السٌد البرقونً     12131917567186--6الباص الرابع

12--6الباص الخامس

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم12--6الباص الخامس
رمزي صبحً محمد عاشور121931281349--6الباص الخامس

عبد العاطً إبراهٌم شحادة122941249377--6الباص الخامس

فاطمة ٌوسف بدٌع السٌقل123908988736ً--6الباص الخامس

محمد عالء الدٌن ٌوسف السٌقل124424124006ً--6الباص الخامس

عالء سامً سعٌد دراهم125803896828--6الباص الخامس

هشام رٌاض علً ابو نادي126400030599--6الباص الخامس

هند حسن محمد دهمان127802436162--6الباص الخامس

سعده عبد هللا عودة ابو زاٌد128907281653--6الباص الخامس

فهد محمد احمد ابو زاٌد129803810969--6الباص الخامس

محمد سعٌد صالح دلول1210912871779--6الباص الخامس

اٌناس محمد سعٌد دلول1211401163449--6الباص الخامس

ثرٌا رمضان محمود العجرم1212956196158ً--6الباص الخامس

خالد إبراهٌم عثمان العجرم1213905207171ً--6الباص الخامس

أنور إبراهٌم عثمان العجرمً 1214903574655--6الباص الخامس

مصطفً رمضان مصطفً النمر1215903407716--6الباص الخامس

حسام جالل عبد الباسط اللولو1216412263501--6الباص الخامس

دنٌا حسام جالل اللولو1217411100696--6الباص الخامس

ابراهٌم سعٌد محمد ابو الجدٌان1218931530158--6الباص الخامس

سعٌد نبٌل سعٌد ابو عٌطة1219958988792--6الباص الخامس

لؤي مروان عدنان العش1220905256525ً--6الباص الخامس

ابتسام زكً عطٌه ابو علوان1221929415958--6الباص الخامس

محمد سامً راغب ابو رمضان1222901299479--6الباص الخامس

محمد طه محمد حسن سكٌك1223901688481--6الباص الخامس

عاٌشة عجٌه عواد ابونجا1224920753431--6الباص الخامس

الباص الخامس



فاطمة إبراهٌم خلٌل ابونقٌره1225410516462--6الباص الخامس

رواء عادل ابراهٌم ابوصٌام 1226400269213--6الباص الخامس

رٌهان مروان هاشم ابو رٌا1227800497083--6الباص الخامس

أحمد جمال محمد ابو رٌا1228801600412--6الباص الخامس

دٌب ٌونس محمد الغول1229915930663--6الباص الخامس

عمر دٌب ٌونس محمد الغول1230903487643--6الباص الخامس

انتصار رشٌد ابراهٌم مطر1231926266982--6الباص الخامس

محمد جمال شلٌل شلوله1232804742567--6الباص الخامس

رائد محمد عبد هللا عبد العزٌز1233910555663--6الباص الخامس

منى محمد عبد هللا عبد العزٌز1234907818561--6الباص الخامس

نضال جمٌل محمد الجردل1235960141968ً--6الباص الخامس

انوار عمر عبد عودة1236803473222--6الباص الخامس

هداٌة عوض سعٌد عودة1237901836197--6الباص الخامس

رفعت محمد مصطفً اللداوي1238923766372--6الباص الخامس

شحدة محمد مصطفً اللداوي1239923766349--6الباص الخامس

روٌده سعٌد مسمح مسمح1240954374773--6الباص الخامس

سلوى حامد حمدان مسمح1241800608812--6الباص الخامس

عودة صالح ٌوسف مسمح1242931513162--6الباص الخامس

ولٌد مصطفى عبد المجٌد العكلوك1243901622753--6الباص الخامس

عصمت ٌوسف زاٌد البرٌم1244906730858--6الباص الخامس

نوال محمد سلٌمان البرٌم1245975262676--6الباص الخامس

سحر عبد المنعم ابراهٌم الغرابل1246804655207ً--6الباص الخامس

زٌنب محمد عبد القادر الغرابل1247914312343ً--6الباص الخامس

آدم عمر محمد الحاٌك1248435901913--6الباص الخامس

منى سعدي حسن الحاٌك1249901643940--6الباص الخامس

سهٌر خالد نور الدٌن شحادة1250801261496--6الباص الخامس

انوار حسنً محمد ابو شاوٌش1251400056115--6الباص الخامس

محمد عبد الرحمن حسٌن البرع1252945774834ً--6الباص الخامس

انس نبٌل محمد شٌخه1253410533160--6الباص الخامس

صفاء صبري عبد العزٌز النباهٌن1254951143726--6الباص الخامس

رنا جابر مصطفى النباهٌن1255430557918--6الباص الخامس

حمزه جابر مصطفى النباهٌن1256412376089--6الباص الخامس

محمد جابر مصطفى النباهٌن1257424040590--6الباص الخامس

ندى جابر مصطفى النباهٌن1258421783556--6الباص الخامس

باسمة غازي ابرهٌم زقوت1259900753831--6الباص الخامس

حنان محمد احمد الطهراوي1260918051199--6الباص الخامس

مٌساء جمال محمد الطهراوي1261803081124--6الباص الخامس

محمد نبٌل ممتاز االفرنج1262900903212ً--6الباص الخامس

نبٌلة رشاد هاشم االفرنج1263926035239ً--6الباص الخامس

دٌنا رشاد محمود قمصان1264701062796--6الباص الخامس

سومة محمد عٌد دردونة كنعان1265800202723--6الباص الخامس

ردٌنه بهاء الدٌن عمر كنعان1266435955414--6الباص الخامس



سٌزان بهاء الدٌن عمر كنعان1267437288319--6الباص الخامس

عاهده شحده صالح سالم1268906915855--6الباص الخامس

عماد سلٌمان خلٌل دادر1269802003590--6الباص الخامس

لٌلى محمد عبد ابو سلٌمان1270911242865--6الباص الخامس

اكرم عبد القادر صالح ابو سلٌمان1271931673479--6الباص الخامس

نجالء فوزي سالم الشاعر1272800717811--6الباص الخامس

كامل أحمد حسنً ابولبده1273932050180--6الباص الخامس

محمد سفٌان محمد أبونجٌلة1274966668949--6الباص الخامس

سلمى مصطفى علً أبونجٌله1275919794420--6الباص الخامس

خالد محمد سفٌان محمد ابونجٌله1276409101128--6الباص الخامس

رانٌا محمد سفٌان محمد أبونجٌله1277424366664--6الباص الخامس

دالٌا محمد سفٌان محمد أبونجٌله1278429135296--6الباص الخامس

شٌرٌن محمد سفٌان محمد أبونجٌله1279431709161--6الباص الخامس

محمد مصطفى محمد ابوالقمصان1280407819473--6الباص الخامس

معتصم خلٌل كامل الغرٌب1281803706134--6الباص الخامس

اسماعٌل فوزي فتحً عبدالسالم1282946695764--6الباص الخامس

هداٌة رمضان ٌاسٌن مرتجى1283700171184--6الباص الخامس

دٌنا جعفر توفٌق مرتجى1284411099625--6الباص الخامس

هدى سمٌر هانً زٌدٌه1285400199758--6الباص الخامس

نعمة محمود محمد غانم1286955203047--6الباص الخامس

محمد عبد الفتاح عبد المؤمن غانم1287801240466--6الباص الخامس

هند عبد الفتاح عبد المؤمن غانم1288410090419--6الباص الخامس

فادي عطٌة محمود جمعة1289405995481--6الباص الخامس

صابر السٌد صابر سالم1290414947291--6الباص الخامس

بٌان عماد عرفات سالم1291400108841--6الباص الخامس

السٌد صابر السٌد سالم1292435946363--6الباص الخامس

حنان صابر السٌد سالم1293439082199--6الباص الخامس

سامً خضر محمد النزل1294921441697ً--6الباص الخامس

سماح مصطفى شكري عوض هللا1295905252102--6الباص الخامس

ماهر حسن نعٌم عوض هللا1296420268120--6الباص الخامس

سمٌة عبد الرحمن عامر البحٌص1297413376823ً--6الباص الخامس

محمود فاٌز كامل صباح1298400988788--6الباص الخامس

شفٌق محمد عبد الرحمن المبحوح1299700153059--6الباص الخامس

خلٌل محمد عبد ربه المبحوح12100960213536--6الباص الخامس

عبد المحسن عبد هللا عبد العزٌز عفانة12101921181871--6الباص الخامس

دٌما عبد المحسن عبد هللا عفانة12102405886128--6الباص الخامس

انتصار عبد الحمٌد احمد ابو السعٌد12103907280440--6الباص الخامس

اكرم احمد محمد حماد12104955891247--6الباص الخامس

رزق احمد رزق الغول12105907137830--6الباص الخامس

انشراح رزق احمد الغول12106901619312--6الباص الخامس

صبا رزق احمد الغول12107438241572--6الباص الخامس

ناصر زرق احمد الغول12108402999049--6الباص الخامس



عصام جابر خمٌس سالم12109410037121--6الباص الخامس

روان صبحً خلٌل مزهر12110803119635--6الباص الخامس

طارق ابراهٌم محمد وادي12111802129916--6الباص الخامس

والء محمود محمد وادي12112802184481--6الباص الخامس

مرام سمٌر حسن ابو مصطفى12113405972977--6الباص الخامس

عالء حسن علً ابو حمٌدة12114801211954--6الباص الخامس

شرٌف اشرف محمد القطاع12115801903659--6الباص الخامس

احمد محمد علً حسٌن الشوا12116410687354--6الباص الخامس

عالء الدٌن سعدي الغرابل12117804327948ً--6الباص الخامس

علً حمدي علً معروف12118800704892--6الباص الخامس

ابراهٌم حسن سعٌد خلٌل12119800842452--6الباص الخامس

سهٌل سعدي خلٌل الغرابل12120911599082ً--6الباص الخامس

ابراهٌم رشٌد ٌونس العرقان12121401240874--6الباص الخامس

محمد رشاد مصطفى ابو صاف12122900983719ً--6الباص الخامس

خالد خلٌل مصطفى الحاٌك12123902501717--6الباص الخامس

سالم رمضان سالم الحاٌك12124410228092--6الباص الخامس

هداٌة اسماعٌل عبد الهادي الحاٌك12125956384739--6الباص الخامس

سمٌر محمد عبد العزٌز عٌاد12126974797706--6الباص الخامس

حاتم ابراهٌم الٌازج12127900261306ً--6الباص الخامس

احمد ابراهٌم الٌازج12128903072023ً--6الباص الخامس

احمد زكً احمد النجار12129906618392--6الباص الخامس

محمد طالل احمد الهور12130801831017--6الباص الخامس

سامً ٌوسف طه ٌوسف حجازي12131975586835--6الباص الخامس

محمود سامً ٌوسف حجازي12132410081046--6الباص الخامس

12--6الباص السادس

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم12--6الباص السادس
رائد ٌوسف محٌسن121900179581--6الباص السادس

كرٌمة ام محمود سٌد طافش122951385327--6الباص السادس

احمد جابر عبد الكرٌم شعت123405553447--6الباص السادس

شرٌفة عمر علً طافش124900483108--6الباص السادس

جواد محمود سرحان جودة125801174590--6الباص السادس

االء نعٌم علً القطراوي126802885376--6الباص السادس

هانً خمٌس حسن ابو كمٌل127802683953--6الباص السادس

عبد الرحمن سعٌد رمضان ارحٌم128400987962--6الباص السادس

صبحً خلٌل محمد ابو كمٌل129908185580--6الباص السادس

نور الدٌن جبر محمود ابو نعمة1210900487828--6الباص السادس

سهام شعبان فٌاض الطنان1211955881685ً--6الباص السادس

رٌم محمود عبدهللا الطنان1212401813811ً--6الباص السادس

سامح حسان حامد ابو بكر1213905213302--6الباص السادس

الباص السادس



نوال جمٌل راضً شعت1214910010461--6الباص السادس

مقبل طاهر مقبل شعت1215926753179--6الباص السادس

رٌم حمودة حسٌن شعت1216802621656--6الباص السادس

سونٌا طاهر مقبل شعت1217804617843--6الباص السادس

محمد ماجد السٌد الدهدار1218803686435--6الباص السادس

روضه رضوان عبد الوهاب ابو شعبان1219804004885--6الباص السادس

رشا نبٌل محمود  ابو شعبان1220804004877--6الباص السادس

نبٌل محمود سعٌد ابو شعبان1221804004844--6الباص السادس

عبد هللا صالح عبد هللا ابو مصطفى1222405943234--6الباص السادس

عصام محمود مصطفى ابو هاشم 1223928627645--6الباص السادس

توفٌق مصلح محمود النواجحه 1224909200834--6الباص السادس

سامح علً دٌب زٌن الدٌن1225925950404--6الباص السادس

لٌنا صالح زكً زٌن الدٌن1226901319053--6الباص السادس

تٌسٌر جمال اسماعٌل االس1227956246169ً--6الباص السادس

ٌاسر تٌسٌر جمال االس1228403248669ً--6الباص السادس

صفٌة رزق محمد عبدالعال1229906271168--6الباص السادس

سلوى محمود عبدالعزٌز عبدالعال1230803381938--6الباص السادس

فاطمه عبد المنعم نجم نجم1231900263724--6الباص السادس

سعاد محمد حسٌن ابو طٌر1232942357591--6الباص السادس

أحمد زكرٌا محمود نصار1233801178617--6الباص السادس

فاٌز فضل هللا محمد ابو عجٌنة1234404317349--6الباص السادس

خلود زهٌر سلمان كشكو1235800637472--6الباص السادس

رٌم محمود محمد مصلح1236412384729--6الباص السادس

مرح محمد مصباح مصلح1237404017576--6الباص السادس

فرج محمد مصباح مصلح1238401777917--6الباص السادس

تقى محمد مصباح مصلح1239405899733--6الباص السادس

زٌن محمد مصباح مصلح1240407168400--6الباص السادس

مصباح محمد مصباح مصلح1241421476953--6الباص السادس

رائده مصباح محمد مصلح1242800479768--6الباص السادس

اعتماد محمد عبد الرحمن حامد1243410656854--6الباص السادس

جٌهان عبد الجلٌل خالد الجبور1244901435610--6الباص السادس

عالء محمد حسن جبور1245900228743--6الباص السادس

امٌر انور محمد حمد1246403021017--6الباص السادس

هدى زٌاد كرم1247429721848--6الباص السادس

نارٌمان احمد محمد طافش1248919795567--6الباص السادس

مرٌم احمد طافش1249412444036--6الباص السادس

محمد احمد طافش1250433283124--6الباص السادس

كمال براوي علٌان حمتو1251925805194--6الباص السادس

محمد كمال براوي حمتو1252409382702--6الباص السادس

طلب خلٌل احمد النجار1253926990284--6الباص السادس

نادٌة احمد علً النجار1254916985187--6الباص السادس

نجله مصطفى دروٌش السباخ1255968770479ً--6الباص السادس



نبٌل أحمد عبد الرازق السباخ1256904046562ً--6الباص السادس

محمد عادل المشوخ1257402177117ً--6الباص السادس

منة هللا عادل المشوخ1258409930484ً--6الباص السادس

بٌسان عادل المشوخ1259404122152ً--6الباص السادس

محمد زكً ابراهٌم ابوجزر1260800744021--6الباص السادس

هند اسعد سعٌد الدهدار1261800721755--6الباص السادس

مٌرفت حموده ناهض الدهدار1262432288884--6الباص السادس

ساره حموده ناهض الدهدار1263437338858--6الباص السادس

هشام مروان داود عاشور1264405154626--6الباص السادس

سمٌر سعٌد منصور قشطة 1265950604454--6الباص السادس

لٌلى عبد الرحمن شحادة شعفوط 1266964887848--6الباص السادس

ٌوسف خلٌل ابراهٌم نجم1267410207492--6الباص السادس

هناء نجٌب محمود نجم1268401080429--6الباص السادس

محمد اسماعٌل محمد مطر1269901642769--6الباص السادس

محمد خمٌس محمد البوبو1270900305004--6الباص السادس

محمد عبد الرحمن صالح فروانة1271906722947--6الباص السادس

خالد ابراهٌم عبدهللا ابوعٌادة1272903616720--6الباص السادس

مالك صالح علً ابو جزر1273410143671--6الباص السادس

محمد رٌاض عبد الرحمن مطر1274400287686--6الباص السادس

نجاة عبد الفتاح دٌاب1275913031878--6الباص السادس

آالء سمٌرمحمد دٌاب1276801176058--6الباص السادس

أسماء سمٌر محمد دٌاب1277410079420--6الباص السادس

إبراهٌم محمد ماض1278955120340ً--6الباص السادس

نهى محمد رشاد العسل1279801420019ً--6الباص السادس

باسل إبراهٌم رشاد العسل1280931529721ً--6الباص السادس

عزام ٌوسف عبد الرؤوف صبٌح1281412503120--6الباص السادس

حسام جمال محمد أبو وردة1282405884529--6الباص السادس

مها عبد القادر احمد سلمان1283801044330--6الباص السادس

محمد عبد القادر احمد سلمان1284931540595--6الباص السادس

وداد عكاشة إبراهٌم سلمان1285905005476--6الباص السادس

رمضان سلٌمان محمد أبو عبٌدة1286962321949--6الباص السادس

مازن حسٌن إبراهٌم عابد1287906253067--6الباص السادس

هاشم محمد هاشم الشرفا1288925733214--6الباص السادس

رمزي سعٌد محمد العبس1289945753655ً--6الباص السادس

غادة خمٌس شاكر أبو السعود1290901272062--6الباص السادس

جمٌل عبد هللا حسن خلٌفة1291918881426--6الباص السادس

ثرٌا موسى إبراهٌم خلٌفة1292951100635--6الباص السادس

هبة جمٌل عبد هللا خلٌفة1293804430536--6الباص السادس

كرٌم كمال أحمد المكاوي1294802378760--6الباص السادس

حنان محمد أحمد المكاوي1295802430983--6الباص السادس

حلٌمة عبد شعبان أبو النور1296913785336--6الباص السادس

مرٌم عبد شعبان أبو النور1297917895369--6الباص السادس



سمٌة محمد سلٌمان أبو دقة1298962125860--6الباص السادس

هناء شعبان حسٌن أبو دقة1299947060158--6الباص السادس

زهر شاكر احمد أبو عون12100412489852--6الباص السادس

محمود محمد إبراهٌم العر12101900799016--6الباص السادس

سامٌة محمد محمود العر12102901375493--6الباص السادس

خلٌل علً محمد الكبارٌت12103700060205ً--6الباص السادس

نوال خالد محمد الكبارٌت12104912455458ً--6الباص السادس

محمود محمد أحمد خضورة12105802242503--6الباص السادس

عبلة ٌعقوب محمد العمص12106916235344ً--6الباص السادس

مرٌم أسامة محمد العمص12107410560205ً--6الباص السادس

مرٌم زهٌر محمد حسن12108905278446--6الباص السادس

جمانة زكرٌا زٌاد حسن12109411156284--6الباص السادس

خدٌجة حسن محمد العوٌن12110922255229ً--6الباص السادس

نهلة شعبان حسن أبو طٌر12111947060190--6الباص السادس

فاطمة شعبان حسن بركة12112947060133--6الباص السادس

موسى محمد دروٌش قندٌل12113800239592--6الباص السادس

بسمة فؤاد حسٌن بشبش12114802393440--6الباص السادس

فؤاد حسٌن محمود بشبش12115907425201--6الباص السادس

لٌنده راغب محمد بشبش12116921245650--6الباص السادس

ٌاسمٌن فؤاد حسٌن بشبش12117421271701--6الباص السادس

اسماء انور خمٌس سعد12118410082838--6الباص السادس

انور خمٌس امٌن سعد12119965254337--6الباص السادس

سعاد فوز سالمه النباهٌن12120410141337--6الباص السادس

ساهر محمد اسماعٌل النباهٌن12121405291717--6الباص السادس

أمٌر خمٌس مصطفى السعدون12122900955360ً--6الباص السادس

ٌاسر خمٌس مصطفى السعدون12123910328988ً--6الباص السادس

محمد ٌاسر خمٌس مصطفى السعدون12124410943039ً--6الباص السادس

عمر عبد سعد الدٌن مخربان12125801093766--6الباص السادس

أحمد عبد العزٌز محمد أبو آمنه12126803133214--6الباص السادس

تٌسٌر محمد عبد الرحمن الكحلوت12127910806520--6الباص السادس

محمود أحمد سلٌمان الفرا12128410299762--6الباص السادس

نور خالد عبد العزٌز الجبور 12129400518924--6الباص السادس

أسٌل محمد توفٌق عبدالقادر الدباغ12130401163480--6الباص السادس

12--6الباص السابع

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم12--6الباص السابع
نرمٌن محمد ضٌف هللا المصري121800154577--6الباص السابع

سٌف الدٌن مصطفى كرٌم122801154469--6الباص السابع

نوال محمد علً كرٌم123949096697--6الباص السابع

محمد حسٌن محمد المقادمه124800134579--6الباص السابع

الباص السابع



كمال سلمان بركه125919965564--6الباص السابع

رٌم محمد عبد ٌوسف126412446239--6الباص السابع

كفاح رزق محمد حسٌن حبوب127802345090--6الباص السابع

محمود ربٌع عبدهللا ربٌع128972360143--6الباص السابع

ٌوسف محمود ربٌع ربٌع129802620724--6الباص السابع

عبدهللا توفٌق خلٌل ابو عاص1210401207543ً--6الباص السابع

ماجد محمد العالوي حنون1211930960331--6الباص السابع

امٌن مصطفى العبد عطا هللا1212905380846--6الباص السابع

اٌهاب طلب جمٌل الضان1213701065914ً--6الباص السابع

فوزي زٌاد محمد ابو سٌدو1214922501143--6الباص السابع

احمد فواز زٌاد ابو سٌدو1215804418200--6الباص السابع

شادي وائل جمٌل عل1216406062638ً--6الباص السابع

سهر محمد حسن زهد1217949842264--6الباص السابع

وصفً شحاده عزٌز ابو شدق1218912556230--6الباص السابع

فاٌزه ابراهٌم حسٌن ابو شدق1219926312182--6الباص السابع

دعاء محمد عبد الحمٌد ابو عاص1220800618886ً--6الباص السابع

براءة محمد كامل ابو عاص1221424235430ً--6الباص السابع

محمد محمد كامل ابو عاص1222429700677ً--6الباص السابع

لٌلً سعٌد حسن بارود1223908270960--6الباص السابع

احمد عمرعبد هللا شاهٌن1224800277535--6الباص السابع

سمٌرة عبد محمود ابو وطفه1225951387661--6الباص السابع

وحٌد جبر سلٌم ابو وطفة1226911426039--6الباص السابع

سعٌد حماد سعٌد الدوٌمه1227969945260--6الباص السابع

ٌوسف عادل أحمد اصبٌح1228900642513--6الباص السابع

فلاير فضل صابر اصبٌح1229906674874--6الباص السابع

اٌمان ٌوسف عادل اصبٌح1230406165738--6الباص السابع

سامً شحدة سلٌمان البرٌم1231900587189--6الباص السابع

ٌوسف احمد سلٌمان البرٌم1232975262965--6الباص السابع

هانً أحمد عبد اللطٌف اسلٌم1233926460270--6الباص السابع

منال صبحً محمود اسلٌم1234800858193--6الباص السابع

حسن عبد العزٌز حسٌن المناعمة1235966604217--6الباص السابع

احمد محمود محمد ابو حجاج1236410186605--6الباص السابع

مؤمن محمود محمد ابو حجاج1237410185771--6الباص السابع

ولٌد محمد سالم السرساوي1238930851480--6الباص السابع

ابراهٌم ولٌد محمد السرساوي1239421454182--6الباص السابع

وهٌبة عبد الحمٌد شاكر محمد1240932096969--6الباص السابع

نداء حامد محمد المبحوح1241908957400--6الباص السابع

بسمة محمد خضر ابو صقر1242407874130--6الباص السابع

تسنٌم محمد خضر ابو صقر1243411166077--6الباص السابع

احمد محمد خضر ابو خضر1244424058691--6الباص السابع

اسامة محمد خضر ابو خضر1245432156826--6الباص السابع

سلٌم اسماعٌل احمد زٌدان1246935203372--6الباص السابع



محً الدٌن سلٌم اسماعٌل زٌدان1247402938245--6الباص السابع

قاسم زكرٌا سالم دغمش1248400861522--6الباص السابع

سلٌمان حرب حسن ابو عمرة1249924926686--6الباص السابع

هالة حمٌد عٌاد ابو عمرة1250973413701--6الباص السابع

طارق محمد حمزه الشرفا1251404630915--6الباص السابع

عمرو عدنان أحمد العواوده1252404045676--6الباص السابع

حسن سلٌم ابراهٌم النجار1253403713084--6الباص السابع

ماهر ابراهٌم سلٌم حمٌد1254927685966--6الباص السابع

سامر عامر علً دحالن1255405166323--6الباص السابع

عبد الرؤوف ولٌد دروٌش السٌقل1256802904961ً--6الباص السابع

فادي اكرم حسن ابو روك1257407007418--6الباص السابع

محمود منٌر أحمد العقٌل1258405920554ً--6الباص السابع

فتحً محمد محمود عصفور1259426099156--6الباص السابع

محمد ٌاسر محمد القهوج1260406959585ً--6الباص السابع

كامل أكرم كامل أبو عمشه1261406108035--6الباص السابع

ابراهٌم سعٌد رشاد ابو توهة1262413388257--6الباص السابع

هند خالد احمد عٌاده1263434536967--6الباص السابع

ولٌد خالد احمد عٌاده1264437217573--6الباص السابع

سمٌة خالد احمد عٌاده1265439006446--6الباص السابع

صباح محمد محمد الشاعر1266903768257--6الباص السابع

تحرٌر زٌاد محمد الشاعر1267801895582--6الباص السابع

مجدولٌن ناٌف عبد زنداح1268924926769--6الباص السابع

هبه ناٌف العبد ابوطواحٌنه1269801178732--6الباص السابع

رباب مصلح حسٌن القانوص1270901491860--6الباص السابع

سعاد محمد أحمد القانوص1271412387821--6الباص السابع

باسل سامً حمدان المصري1272401791785--6الباص السابع

أشرف عبدالعزٌز محمد سالمة1273900229584--6الباص السابع

محمود عبدالحمٌد محمود ظهٌر1274405137647--6الباص السابع

ساره أحمد سلٌم النجار1275945866355--6الباص السابع

نشأت محمد علً دروٌش1276900271537--6الباص السابع

والء اٌمن اسماعٌل السعافٌن1277803744226--6الباص السابع

رمزي اٌمن اسماعٌل السعافٌن1278405429309--6الباص السابع

اسمهان علً سلٌمان ابو غال1279920115771ً--6الباص السابع

اسالم رائد محمد ابو غال1280802684621ً--6الباص السابع

روحٌه علً سلٌمان ابو غال1281920115763ً--6الباص السابع

هبه وهٌب سعٌد الداهوك1282974487563--6الباص السابع

اٌه وهٌب سعٌد الداهوك1283804726461--6الباص السابع

مها نعٌم مصطفً نصر1284979699477--6الباص السابع

وائل عبدالكرٌم محمد الشرفا1285954805057--6الباص السابع

عمر محمد عمر السوس1286800845950ً--6الباص السابع

باسمة ٌوسف موسى الكحلوت1287916336159--6الباص السابع

رغد سعٌد علً الكحلوت1288412400707--6الباص السابع



إٌمان إبراهٌم محمد العرقان1289940000821--6الباص السابع

عبد هللا جمال متولً العرقان1290400170882--6الباص السابع

أحمد ٌحٌى رجب القصاص1291900823568--6الباص السابع

حسٌن جمال حسٌن صباح1292410210371--6الباص السابع

زٌدان محمد زٌدان أبو جراد1293801422593--6الباص السابع

حلٌمه ابراهٌم ابو جراد1294904295706--6الباص السابع

باسل ٌوسف حمدان أحمد1295900540485--6الباص السابع

رٌاض علٌان محمد قدٌح1296952055168--6الباص السابع

عبد هللا أحمد سالم ابو عمرة1297901322040--6الباص السابع

احمود سلٌمان محمود أبو قرشٌن1298923841902--6الباص السابع

موسً سلمان صالح ابو ملوح1299800812869--6الباص السابع

ناهض بشٌر احمد طنبورة 12100976145847--6الباص السابع

منذر محمود زكرٌا الدن12101900259318--6الباص السابع

فاتن جمال محمد حج12102900891409ً--6الباص السابع

شاكر سعٌد حمود حج12103950833996ً--6الباص السابع

اشرف خلٌل حسٌن السرح12104971198239ً--6الباص السابع

ناصر اشرف علً جبر12105405851635--6الباص السابع

جمٌله توفٌق سعٌد عاٌش12106961237633--6الباص السابع

سوزان مطر سالمة حماده12107914429972--6الباص السابع

خالد رٌاض محمد جابر12108803788421--6الباص السابع

نعمه حمدان محمد عفانه12109900779604--6الباص السابع

احمد عمر عبد الرحمن عقل12110803022912--6الباص السابع

أبرار حسٌن روبٌن الشام12111401187315ً--6الباص السابع

لٌلى احمد عمر عقل12112439165424--6الباص السابع

قاسم احمد عمر عقل12113436884530--6الباص السابع

أمٌرة علً سلٌمان الدٌراوي12114910733559--6الباص السابع

سلٌمان فرحان اسماعٌل الدٌراوي12115920160710--6الباص السابع

.سامٌه سامً اسعد التٌان12116406051276--6الباص السابع

.غادة سعدي محمد التٌان12117912265378--6الباص السابع

باسل عمر شكري ابو عون12118802156950--6الباص السابع

عمر باسل عمر ابو عون12119438235897--6الباص السابع

محمد سعٌد محمود المصري 12120928880657--6الباص السابع

نكرستٌن كال ٌرك المصري 12121700493033--6الباص السابع

أحمدكرٌم عادل محمد صوان12122400821427--6الباص السابع

عٌدة جعفر محمود زقدوح12123941542839--6الباص السابع

نجوى عبد الجواد عبد الحمٌد حمٌد 12124903631273--6الباص السابع

نهاٌة عبد الجواد عبد الحمٌد حمٌد 12125900656232--6الباص السابع

هشام داود عٌسى الشرفا12126901454066--6الباص السابع

عمر ابراهٌم محمد التلبان12127405954298ً--6الباص السابع

زٌاد صابر مزٌد ابو جراد12128406106476--6الباص السابع

سفٌان عبد الرحٌم سعٌد الطوٌل12129410152367--6الباص السابع

باسل فهمً عبد الهادي ابو حمام12130405835133--6الباص السابع



محمود سالم ابراهٌم العرجا12131804093805--6الباص السابع

12--6الباص الثامن

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم12--6الباص الثامن
رمزي أحمد حسٌن النجار121930693429--6الباص الثامن

ٌوسف عالء الدٌن ٌوسف نجم122400976668--6الباص الثامن

اوركٌدا خمٌس عبد العزٌز الشوبك123401981279ً--6الباص الثامن

حورٌه تٌسٌر السٌد عبد الرازق124410087951--6الباص الثامن

والء ناجً محمود فروانة125400285698--6الباص الثامن

سهى محمد عادل ربٌع126931673081--6الباص الثامن

سلٌمان شحادة سلٌمان ابوعٌادة127411043664--6الباص الثامن

ظرٌفة محمد عبد الرحمن ابوعٌادة128921935458--6الباص الثامن

شٌرٌن عٌد ابراهٌم الصوران129801432030ً--6الباص الثامن

ٌوسف محمد ربحً تاٌه1210432212074--6الباص الثامن

نضال جمعه عطوه زهري1211901292409--6الباص الثامن

زٌاد رمضان مصطفً النمر1212921425542--6الباص الثامن

غالٌه حسٌن محمد النمر1213910822436--6الباص الثامن

نعمة محمود حسٌن الصوالح1214907870950ً--6الباص الثامن

جونجى ناصر1215701028987--6الباص الثامن

سعدٌة نرمٌن معروف ابو ناصر 1216411938558--6الباص الثامن

حسن معروف ناصر 1217407054741--6الباص الثامن

شٌماء فوزي صبحً خلٌفه1218800801615--6الباص الثامن

حٌاة سعدي عٌسى الشاعر1219900252032--6الباص الثامن

إٌمان حرب سلٌمان البوبل1220900193327ً--6الباص الثامن

محمد عبد هللا البراوي نبهاء1221404190316--6الباص الثامن

سوزان محمد محمود عطا هللا1222800622888--6الباص الثامن

محمود محمد رزق عطا هللا1223801597477--6الباص الثامن

هشام عاطف عبد النجار1224400997904--6الباص الثامن

هبه عٌد خٌر النجار1225803056258--6الباص الثامن

حامد نعٌم ابراهٌم القدره1226802372169--6الباص الثامن

هٌجر احمد احمٌدان القدره1227931661128--6الباص الثامن

حسن محمد حسن النجار1228919287664--6الباص الثامن

سماح ابراهٌم مصطفى النجار1229900997883--6الباص الثامن

محمود حسن محمد النجار1230400998662--6الباص الثامن

نجاة عبد الكرٌم عٌسً البحٌص1231920001252ً--6الباص الثامن

سامٌة محمود محمد زعرب1232903840163--6الباص الثامن

سمٌر شحته صالح زعرب1233929220481--6الباص الثامن

ولٌد محمد ولٌد الغلبان1234437409618--6الباص الثامن

محمد ولٌد محمد الغلبان1235802690107--6الباص الثامن

صابر ٌونس محمد عاشور1236918487075--6الباص الثامن

الباص الثامن



ٌوسف أحمد عبدالرحٌم البرعً 1237921985263--6الباص الثامن

اٌمن فاروق محمد عاشور1238413048232--6الباص الثامن

عبد الحفٌظ جهاد صٌدم1239407724087--6الباص الثامن

وائل ربحً محمد التلبان1240901522383ً--6الباص الثامن

صالح عبد الرحمن موسى الصادي1241931659767--6الباص الثامن

صابرٌن عماد حموده شحاده1242402044697--6الباص الثامن

حموده عماد حموده شحاده1243802799742--6الباص الثامن

احمد حسٌن ابراهٌم ماض1244802597229ً--6الباص الثامن

هٌام محمد علً حسٌن بدوٌة1245411499474--6الباص الثامن

محمد احمد غزاوي1246701006322--6الباص الثامن

حسن محمد ابو علبة1247966359945--6الباص الثامن

اشرف ابراهٌم شاهٌن1248957367741--6الباص الثامن

نهلة عبد الملك شاهٌن1249414828053--6الباص الثامن

احمد اشرف شاهٌن1250403037112--6الباص الثامن

مٌا اشرف شاهٌن1251403782261--6الباص الثامن

امجد اشرف شاهٌن1252407960665--6الباص الثامن

مؤمن اشرف شاهٌن1253422751131--6الباص الثامن

ابراهٌم عادل عمر النجار1254922672568--6الباص الثامن

مها عادل عمر النجار1255426232153--6الباص الثامن

نها سالمه محمد سالمبدون1256--6الباص الثامن

ابراهٌم خضر احمد منصور1257800181794--6الباص الثامن

محمد ابراهٌم خضر منصور1258422614222--6الباص الثامن

غزل ابراهٌم خضر منصور1259426311858--6الباص الثامن

احمد ابراهٌم خضر منصور1260429988173--6الباص الثامن

عسل ابراهٌم خضر منصور1261432370393--6الباص الثامن

عبد الرحمن ابراهٌم خضر منصور1262438982159--6الباص الثامن

امل صالح عبد المحسن منصور1263801937087--6الباص الثامن

سعاد محمد ناٌف أبورٌدة1264412328874--6الباص الثامن

محمد سلٌمان محمد العطاونه1265903632289--6الباص الثامن

محمد اسماعٌل عبد الهادي مسلم1266909989352--6الباص الثامن

سعاد عمر عبد الرحمن مسلم1267906486774--6الباص الثامن

فاطمه محمد اسماعٌل مسلم1268410521140--6الباص الثامن

رانً محمد اسماعٌل مسلم1269801119561--6الباص الثامن

دٌاب محمد اسماعٌل مسلم1270801178484--6الباص الثامن

نظمً ابراهٌم احمد البرٌم1271952360279--6الباص الثامن

محمد عٌسً محمد الحمارنه1272803288646--6الباص الثامن

علً بدر علً ابو بكر1273412277840--6الباص الثامن

ساهر احمد جمعه شعت1274803732392--6الباص الثامن

حمدي غازي حمدي بسٌسو1275907490544--6الباص الثامن

فادي ناهض حسنً ابوٌوسف1276406055269--6الباص الثامن

محمود ماهر ٌوسف الهبٌل1277407048305--6الباص الثامن

زكً نافذ زكً ابو مصبح1278405948696--6الباص الثامن



احمد سعٌد احمد حجو 1279405447178--6الباص الثامن

اسٌل ناٌف محمود ابو ناجً 1280407048628--6الباص الثامن

رمضان ابراهٌم رمضان غبن1281405978594--6الباص الثامن

عبدهللا زهٌر حسن ابو العمرٌن  1282405967829--6الباص الثامن

عمر طارق محمد عصفور1283407031426--6الباص الثامن

حمدي محمد عبد الساتر الدغمة1284405928540--6الباص الثامن

فراس اكرم عبدالهادي ابوخوصه1285406039586--6الباص الثامن

نور الدٌن رائد عبد الحمٌد زقوت1286406959924--6الباص الثامن

معاذ محمد عودة أبو عاٌش1287405846585--6الباص الثامن

عبد الجلٌل صالح علً الغول1288405872995--6الباص الثامن

خلٌل محمد خلٌل وشاح1289405164955--6الباص الثامن

حسن عادل محمد حسٌن1290405838772--6الباص الثامن

سعٌد احسان سعٌد عبد العال1291412379489--6الباص الثامن

مسرة فضل عبد الخالق الجاروشة 1292917425555--6الباص الثامن

محمد طالل محمد الجاروشة 1293802930644--6الباص الثامن

دعاء علً عدنان الجاروشة 1294402977821--6الباص الثامن

محمد توفٌق محمد النجار1295801832718--6الباص الثامن

زهٌر احمد مسلم بركة1296913117677--6الباص الثامن

سعٌد إبراهٌم حمدان قشطة1297903366136--6الباص الثامن

صالح سعٌد إبراهٌم قشطة1298906624499--6الباص الثامن

عالم محمد عبدهللا السرساوي1299410047278--6الباص الثامن

مهند بسام اسماعٌل أبو جمعة12100803622653--6الباص الثامن

اشرف بسام وجٌه الحتو1210180157457--6الباص الثامن

محمد خالد محمد حمودة12102406146316--6الباص الثامن

علً شحدة علً برهوم12103903245264--6الباص الثامن

أسامة اسحق هاشم األغا12104803024322--6الباص الثامن

نور الدٌن طلب محمد المدهون12105804027944--6الباص الثامن

رزٌن فاخر شحادة قدٌح12106406068478--6الباص الثامن

احمد خالد أحمد النجار12107406055228--6الباص الثامن

سامر اسامه ٌعقوب مطر12108406960815--6الباص الثامن

محمد علً حسنً سالم12109406148304--6الباص الثامن

عبد الرحمن محمد محمود ابو عون12110405899782--6الباص الثامن

وسام اسامه حمدي المصري12111405949496--6الباص الثامن

عبدهللا تٌسٌر ربٌع الباز12112803282417--6الباص الثامن

مجدولٌن عودة حسن التلبان12113802886770ً--6الباص الثامن

طارق اٌاد خلٌل الزعانٌن12114400129292--6الباص الثامن

محمود شحده ٌوسف ابو دٌه12115802791921--6الباص الثامن

دعاء عبد الرحمن أحمد الشنط12116803187970ً--6الباص الثامن

محمد رائد حٌدر مشتهى12117403733215--6الباص الثامن

اسالم عبد الحمٌد محمد موسى12118900671108--6الباص الثامن

عقل محمود عقل عوض12119406118299--6الباص الثامن

آٌة خالد عناد فالح12120401238514--6الباص الثامن



جهاد خالد عناد فالح12121802021618--6الباص الثامن

خالد عناد سلٌمان فالح12122962515235--6الباص الثامن

عبد الرحٌم ابراهٌم محمد حجو12123900920596--6الباص الثامن

ٌحٌى ابراهٌم محمد حجو12124801458290--6الباص الثامن

مكرم عبد العزٌز محمد ابو سلطان12125931899613--6الباص الثامن

بسام حلمً دٌب ابوسلطان12126410299853--6الباص الثامن

محمد حسن عبد العال عبد العال12127922515259--6الباص الثامن

لندا أحمد حمدان أبوطعٌمه12128901487819--6الباص الثامن

مدلٌن أبراهٌم أبوطعٌمه12129405952052--6الباص الثامن

رنا براهٌم أبو طعٌمه12130421347691--6الباص الثامن

12--6الباص التاسع

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوٌةم12--6الباص التاسع
ٌاسر عبد الرحمن عبد السالم العقاد121410578520--6الباص التاسع

محمد ٌحٌى محمد الخطٌب122967496142--6الباص التاسع

عمر محمد رشٌد الخطٌب123700430259--6الباص التاسع

محمد ابراهٌم أحمد الخزندار124800731861--6الباص التاسع

ابراهٌم ماجد ابراهٌم الخزندار125802155218--6الباص التاسع

قاسم محمد حجازي رجب126404566945--6الباص التاسع

محمود فوزي سعٌد نوفل127901638759--6الباص التاسع

اسالم وائل عبد الغنً ابو عٌشة128401261557--6الباص التاسع

وائل عبد الغنً محمد ابو عٌشة129934332933--6الباص التاسع

احمد زهٌر احمد سوٌدان1210800653818--6الباص التاسع

جوان احمد زهٌر سوٌدان1211440530500--6الباص التاسع

جنا صبحً سوٌدانوثٌقه لبنانٌه1212--6الباص التاسع

محمد صقر عبدالمعطً عابد1213700357973--6الباص التاسع

فداء زاهر عبدالمعطً عابد1214803271055--6الباص التاسع

صقر محمد صقر عابد1215432057552--6الباص التاسع

صامد محمد صقر عابد1216426921672--6الباص التاسع

صبا محمد صقر عابد1217437320179--6الباص التاسع

جٌفارا محمد صقر عابد1218440608578--6الباص التاسع

فٌروز محمد فؤاد سلٌمان القصاص1219926075185--6الباص التاسع

سعدي رجب عبد القصاص1220964853048--6الباص التاسع

لٌلً عبد الحمٌد امٌن عبد الرحٌم1221700082399--6الباص التاسع

فاٌزة سلمان سلمان ابو دقة1222911440568--6الباص التاسع

رنا ماهر عبد الرحٌم لبد1223803435452--6الباص التاسع

فرج فاٌز عطٌة لبد1224900854282--6الباص التاسع

فاطمة محمد خضر محمود1225970020517--6الباص التاسع

عبدالناصر محمد عبدهللا محمود1226970020574--6الباص التاسع

عبد الهادي ابراهٌم محمد وشاح1227932415458--6الباص التاسع

الباص التاسع



احمد عبدالكرٌم عبدالرحمن  ابولبدة1228943916338--6الباص التاسع

عبد السالم عمر شكري الغندور1229922475983--6الباص التاسع

نجوي سلمان عبد هللا الغندور1230912280278--6الباص التاسع

ابراهٌم حسان عبدالعزٌز نصار1231919791368--6الباص التاسع

عصام الدٌن محمد محمد سالم1232410055164--6الباص التاسع

شعبان حماد علٌان حبٌب1233916305345--6الباص التاسع

نجوي احمد عودة1234900632498--6الباص التاسع

حلٌمه سلمان حسن1235920217148--6الباص التاسع

عبد الحمٌد حسن عبد هللا ابو خدٌجه1236800315954--6الباص التاسع

نفوذ محمد اسماعٌل ظاهر1237922245162--6الباص التاسع

حمد عبد حسن مطر1238926174962--6الباص التاسع

سمٌره حمدي عبد العلول1239800094518--6الباص التاسع

حسام سالم حسن المظلوم 1240803180702--6الباص التاسع

اٌمان خلٌل محمد القدٌري1241961137668--6الباص التاسع

تسنٌم عماد محمود القدٌري1242804606200--6الباص التاسع

سمٌه السٌد احمد محمد الجندي1243411906001--6الباص التاسع

هانم خمٌس محمد صبح1244700304591--6الباص التاسع

حنان سلٌمان محمد صٌام1245951198373--6الباص التاسع

رمضان جوده محمد عكاشه1246935208793--6الباص التاسع

موسً سالمه حامد محمد1247929463107--6الباص التاسع

رنده سعد سالمه الترابٌنجواز اردن1248ً--6الباص التاسع

كرم محمد سعد الدباري1249436953848--6الباص التاسع

ادم محمد سعد الدباري1250438368003--6الباص التاسع

سهٌال عبد الرحمن محمد البرٌم1251924957970--6الباص التاسع

سوزان عمر نمر الحصٌن1252900508672ً--6الباص التاسع

امانً احمد محمد زروق1253410651988--6الباص التاسع

روال محمد ناظم عٌسى1254400763611--6الباص التاسع

امانً احمد سعد الدٌن فرٌخة1255801930975--6الباص التاسع

طالل ٌوسف احمد ابو الكباش1256930590237--6الباص التاسع

جهان حسام سلٌمان الو الجدٌان1257404715690--6الباص التاسع

محمد سلٌمان محمد ابو جبه1258802530733--6الباص التاسع

نورا عبد الرحمن ابارهٌم ابو جبه1259802959791--6الباص التاسع

تحرٌر محمود خلٌل بارود1260801856881--6الباص التاسع

نداء محمود خلٌل بارود1261802809525--6الباص التاسع

شرٌن عزمً سعٌد ابو سمره1262803826692--6الباص التاسع

عبد الرحٌم سعٌد عزام1263800433112--6الباص التاسع

مروان عبد ربه عبد الرحمن ابو سمره1264931553689--6الباص التاسع

ابراهٌم غانم نمر جعرور1265802852681--6الباص التاسع

عبد الحكٌم حامد سالم ابو عمره1266410929970--6الباص التاسع

االء حمدان محمد مقداد1267803672328--6الباص التاسع

احمد اسامة كامل حسنٌة1268800310237--6الباص التاسع

عاصم حموده اسعد شحٌبر1269801873498--6الباص التاسع



محمد داود محمد صباح1270412353609--6الباص التاسع

سمٌة عبد الحق بن المدنً صباح1271412353625--6الباص التاسع

حبٌبة فتحً عبد ربه ابو جامع1272801410275--6الباص التاسع

محمد رامً احمد1273452080898--6الباص التاسع

احمد رامً احمد1274452080914--6الباص التاسع

بشار بسام هاشم عنبر1275400088472--6الباص التاسع

باسل محمد أحمد الزٌنات1276404140881ً--6الباص التاسع

محمود غانم محمود الشنباري1277403230758--6الباص التاسع

محمد حاتم نور الدٌن عمٌش1278405933771--6الباص التاسع

محمد حسٌن سلٌمان مسمح1279955336581--6الباص التاسع

فاطمه محمد سلٌمان مسمح1280950034348--6الباص التاسع

محمد خالد حسٌن فرٌج1281400708434--6الباص التاسع

عبد الكرٌم ابراهٌم احمد شتات1282405930678--6الباص التاسع

أحمد أسامة محمود عباس1283401776315--6الباص التاسع

بهاء فاٌز اسماعٌل تمراز1284803851633--6الباص التاسع

احمد محمد عبد ربه ابو طعٌمه1285405136201--6الباص التاسع

طالل أسامه محمود النادي1286405903147--6الباص التاسع

حامد عصام محمد النجار1287401031489--6الباص التاسع

غاده عودة شحده حجازي1288959776162--6الباص التاسع

محمود عاطف صالح المشهراوي1289400876728--6الباص التاسع

أحمد جمال جابر ابو مصبح1290803404979--6الباص التاسع

محمود ٌوسف محمد ابو علٌان1291802038653--6الباص التاسع

خلٌل عاطف محمد الجوجو1292401281910--6الباص التاسع

حسن سلٌمان العاٌدي حلس1293931676191--6الباص التاسع

عهود رشاد رمضان صرصور1294900290867--6الباص التاسع

لندا هانً حسنً عفانة1295412313553--6الباص التاسع

هانً حسنً عفانة1296--6الباص التاسع

تٌتجانا نٌكوالي اٌساي عفانة1297--6الباص التاسع

امٌر هانً حسنً عفانة1298--6الباص التاسع

رانٌا زكرٌا علً مدوخجواز كندي1299--6الباص التاسع

نجوي اٌهاب مدوخجواز كندي12100--6الباص التاسع

عمر اٌهاب مدوخجواز كندي12101--6الباص التاسع

منال سلٌمان اسماعٌل ابو عزب12102900332446--6الباص التاسع

نعٌمة حسٌن اسبٌتان حسن12103410177133--6الباص التاسع

فادي ابراهٌم عواد الشاعر12104--6الباص التاسع

شوق ابراهٌم عواد الشاعر12105--6الباص التاسع

ابراهٌم سعٌد عبد هللا الشاعر12106--6الباص التاسع

نعٌمة داود سلٌمان الحصٌن12107915347868--6الباص التاسع

االء عمر نمر الحصٌن12108408717734--6الباص التاسع

سارة فادي سلٌمان النباهٌن12109--6الباص التاسع

رجاء منجد فهٌم القهوج12110979699675ً--6الباص التاسع

هبة مهدي جمٌل البحٌص12111800525966ً--6الباص التاسع



احمد طلعت احمد البحٌص12112452265747ً--6الباص التاسع

امنه طلعت احمد البحٌص12113452265739ً--6الباص التاسع

جٌهان انور حسن القواسم12114700108566ً--6الباص التاسع

حنان محمد ٌاسر ابو شعبان12115987678828--6الباص التاسع

اسماعٌل حسام الدٌن ابو شعبان12116411954068--6الباص التاسع

بهٌرة اسماعٌل ابو شعبان12117407934009--6الباص التاسع

مرٌم اسماعٌل ابو شعبان12118408481430--6الباص التاسع

سارة اسماعٌل ابو شعبان12119408481422--6الباص التاسع

نور اسماعٌل ابو شعبان12120421060807--6الباص التاسع

حسام الدٌن اسماعٌل ابو شعبان12121421744707--6الباص التاسع

ابراهٌم اسماعٌل ابو شعبان12122431272020--6الباص التاسع

نعٌم محمد حسن ابو جامع12123930089818--6الباص التاسع

عصام سلٌمان اسماعٌل االغا12124411159841--6الباص التاسع

سلٌمان عاصم سلٌمان االغا12125405784745--6الباص التاسع

منى محسب فتح الباب محمد12126--6الباص التاسع

صبحه ابراهٌم ازرٌق شلوف12127--6الباص التاسع

تماس عبد هللا حمدان ابو عوٌض12128901499855--6الباص التاسع

ناهض احمد محمد الفجم12129915323372--6الباص التاسع

انور احمد ابراهٌم ابو طٌر12130410213193--6الباص التاسع

رجاء ناصر شحاده ابو عٌاده12131410222913--6الباص التاسع


