
ةالطلبم الموسمالمنطقةاسم الحاجاله
د محمد الشندغ 1137580921122842 امحمد ع ال 1439ج
ان محمد الشندغ 2137580961110624 امحاسن شع ال 1439ج
د الشندغ 3137580800800914 امصط محمد ع ال 1439ج
د الشندغ 4137580802122192 سام عمر ع ااب ال 1439ج
عقوب احمد5138186916823495 ه محمد  ح اص ال 1439ج
عقوب صالحه6138186944817931 شة محمد  اعا ال 1439ج
عقوب صالحه7138186916823479 احسن محمد  ال 1439ج
د حسن محمد صالحه8138186800640740 انا ال 1439ج
وسف9137059912292901 مه يوسف ع اب انع ال 1439ج

اا محمد أحمد عثمان10138231906639687 ال 1439ج
ج 11138231901345520 امعزوزة محمد أحمد ف ال 1439ج
له محمد أحمد عثمان12138231908343916 اسه ال 1439ج
د13137711948995451 ل عب د  خل انجاح ع ال 1439ج
د الفالو 14137806900156001 د الحم اب ع اوائل د ال 1439ج
د حسن الفالو 15137806952221976 ە ع اسم ال 1439ج
د الفالو 16137806994023703 د الحم اب ع امحاسن د ال 1439ج
د17137027902258300 د الرازق محمد ل مان ع اا ال 1439ج
م محمد ابوسمعان18137405910985449 د الحل امحمد ع ال 1439ج
د  ابوسمعان19137405905777843 اه محمود ع ال 1439ج
االل عاطف طه خ 20138210800606352 ال 1439ج
امنصورە محمد محمد خ 21138210946163474 ال 1439ج
ر طه خ 22138210801420803 جه شا اخد ال 1439ج
د23138982926310236 د عطا اعب اصابر ع ال 1439ج
د24138982969945542 د اعب مه محمد ع احل ال 1439ج
م محمد ابو الملش25136876800167710 ل ابرا اخل ال 1439ج
سام جمال محمد ابو الملش26136876800069205 ااب ال 1439ج
م الحلو27136721920861978 ان سل انعمه شع ال 1439ج
ا 28136721942626433 د القادر ابو ة محمد ع ارسم ال 1439ج
م جمعه29136721946656220 اسهام أحمد ابرا ال 1439ج
س مصط 30137725970203295 د النا أحمد يو اع ال 1439ج
د عاشور مصط 31137725931071179 له ع اد ال 1439ج
دە أحمد رجب ابووردة32137435921103230 اعا ال 1439ج
د33136436910860246 د محمد الع د المج ااحسان ع ال 1439ج
د34136436974625733 اام يوسف ع الع ال 1439ج
د قداس35136311902490259 انافذ محمد ع ال 1439ج
د قداس36136311921980231 ل الع ال خل ال 1439ج
ب تاج صالح الددا37136595961668258 اد ال 1439ج
اسارە أحمد مو الددة38136595925875858 ال 1439ج
ب تاج الددا39136595802868083 امحمود د ال 1439ج
الؤي محمد أحمد ابووردة40139167926102385 ال 1439ج
ب محمود محمد ن41139167911101632 از ال 1439ج
اشم ابووردة42139167900850389 امراحب محمد  ال 1439ج
اشفا محمود محمد ابووردة43139167911101657 ال 1439ج
س حس الصوال 44137723971756192 اعماد يو ال 1439ج
م الصوال 45137723803016013 اسلوى أحمد ابرا ال 1439ج
اتمام ع عوض  الصوال 46137723955121660 ال 1439ج



سن47136059410598437 د  محمد مح احسن ع ال 1439ج
سن48136059900933748 اند أحمد محمد مح ال 1439ج
س صالح المقادمه49137850953833373 اصالح ج ال 1439ج
س المقادمه50137850951903434 ان خم لة شع ان ال 1439ج
امحمود حس صالح الصوالحه51136372931431381 ال 1439ج
اامنه محمود سلمان الصوالحه52136372900325184 ال 1439ج
ه رزق أحمد الصوالحه53136372921801759 اسام ال 1439ج
ارا يوسف عطا  العجر 54136984801808353 ال 1439ج
د العجر 55136984906010475 م طالب ع ام ال 1439ج
د نبهان56137803946654621 ة محمد ع افتح ال 1439ج
ج مو نبهان57137803946654639 امو ف ال 1439ج
شة أحمد مصط نبهان58137803954830527 اعا ال 1439ج
س الش 59138934900156688 س أحمد خم اخم ال 1439ج
س الش 60138934903278596 افائدە محمد خم ال 1439ج
اأحمد عوض عرفات رحان61136081927190611 ال 1439ج
م أحمد رحان62136081927190629 شة ابرا اعا ال 1439ج
اجهاد عوض جودە احمد63136653917039950 ال 1439ج
اعماد يوسف محمود شحادة64136672901463869 ال 1439ج
ا مصط محمود شحادة65136672800438731 ااس ال 1439ج
اأحمد ريع محمد زقوت66136491936247568 ال 1439ج
د محمد الع 67136412945753655 ارمزي سع ال 1439ج
ديع محمد الع 68136412411263692 اوفاء  ال 1439ج
د العال69138392920230018 ل ع انعمه محمد اسماع ال 1439ج
د العال70138392920229937 د العال ع فه محمد ع الط ال 1439ج
اعفاف محمد محمد ابو شماله71138392906250964 ال 1439ج
اجالل حس حسن عدوان72138241936186485 ال 1439ج
د عدوان73138241944824044 د الرحمن ع اامنه ع ال 1439ج
ل يوسف برات74137907931430946 اسا خل ال 1439ج
اانتصار محمد يوسف برات75137907944872951 ال 1439ج
د المع رمضان76137813921120358 م ع ه ابرا ادي ال 1439ج
عه77137035800298143 اسالم عوض يوسف را ال 1439ج
دي ابو نحل78137890412270514 د الرحمن ز ن ع اصاب ال 1439ج
ي79137261801012089 م الت امحمد ع سل ال 1439ج
اتوفيق رجب جمعه ابو ن80136495964875173 ال 1439ج
اتوفيق محمود محمد حجازي81138845906220645 ال 1439ج
م محمد حجازي82138845900845934 ارغدە ابرا ال 1439ج
ه صادق محمد ابو زعنونة83136788969447465 اسعد ال 1439ج
شة رزق محمد النجار84137142921167466 اعا ال 1439ج
امع محمد شحدە ع النجار85138175923916357 ال 1439ج
انوال محمد شحدە ع النجار86138175900953860 ال 1439ج
ز أحمد حمدان صالحه87137190925945842 د الع اع ال 1439ج
ه محمود صالحه88137190917010639 ه عط اعل ال 1439ج
ز أحمد صالحه89137190949824767 د الع امأمون ع ال 1439ج
انور عوض صابر صالحه90137190801039249 ال 1439ج
مان91136516901982058 ر محمد أحمد سل اما ال 1439ج
ع92137216902537158 س محمود رجب القان ات ال 1439ج
ع93137216902521657 دوي القن دە ع  اوح ال 1439ج



ام محمود رجب دبو94137216902537141 ال 1439ج
افاطمه صالح مصط دبو95137216901013276 ال 1439ج
حلوت96136963917806275 احمدي حسن حس ال ال 1439ج
حلوت97136963900165846 د الفتاح محمد ال انعمه ع ال 1439ج
د98137054903181139 اصامد حسن الغندور حسن ع ال 1439ج
د99137054993518570 د النور أحمد ع فه ع اظ ال 1439ج

د100137054917012346 اسمه حسن الغندور حسن ع ال 1439ج
دة101138244902030295 اآمنه سالم حماد ابوز ال 1439ج
عه102138244907031355 مان حس ابو  افاطمه سل ال 1439ج
دح103137909912987260 فه عاشور محمد  الط ال 1439ج
اعوض محمد عوض حمدونه104136537903493922 ال 1439ج
اى أحمد محمود حمدونه105136537939880233 ال 1439ج
ع106138177900839473 د القان ارشدي محمد ع ال 1439ج
ع107138177900517772 د محمد القان ان سع ال 1439ج
د108138217909495400 اعامر ز رمضان جن ال 1439ج
د109138217900841594 اسارە حافظ رمضان جن ال 1439ج
د احمد110137073414838052 اشفوقه حسن الع ال 1439ج
م ابو را111136403411047384 د ال د ع د المج ادى ع ال 1439ج
ون112137353903457844 م المد د سل اعماد سع ال 1439ج
ون113137353405162231 د المد اأسماء عماد سع ال 1439ج
ون114137353406106393 د المد ارضا عماد سع ال 1439ج
ب115137900800150328 د القادر الخط اسم ع د القادر  اع ال 1439ج
ر116137170962225751 اوفاء محمد سالم ظا ال 1439ج
ر117137170901823435 ف سالم ظا د اللط اصابر ع ال 1439ج
م محمد صالحه118136485960217081 ا ابرا ازك ال 1439ج
سن119138336921165122 اانتصار محمد أحمد مح ال 1439ج
سن120138336410152722 د مح ح سع ة  اران ال 1439ج
ساء محمد محمد صالح121138336901000604 ام ال 1439ج
امحمد حسن محمد العس 122137593916212632 ال 1439ج
افة خ محمد العس 123137593916212939 ال 1439ج
اقاسم محمد حسن العس 124137593801341850 ال 1439ج
د محمد ج 125138828901820167 اجمال ع ال 1439ج
ض محمود رشاد العس 126136751935343244 انا ال 1439ج
م رشاد العس 127136751900780024 افاطمه ابرا ال 1439ج
اح القرا128136822931135180 ل مص ام اسماع ال 1439ج
طش129137217917358301 م ال ل ريع ابرا ان ال 1439ج
طش130137217803133248 اامال عوض يوسف ال ال 1439ج
طش131137217936668763 م ال اى ريع ابرا ال 1439ج
م خ 132137217917358087 اح ريع ابرا اص ال 1439ج
ح133137144941522674 ف الشلف د اللط م ع ل ابرا اجم ال 1439ج
ح134137144912261682 ف الشلف د اللط االهام محمد ع ال 1439ج
دي135136405902255306 مان الصع ه محمد سل اخالد ال 1439ج
د الرحمن محمد ابو داير136137075901300996 اد ع اا ال 1439ج
ارما حامد محمود ابو داير137137075976038695 ال 1439ج
افاطمه محمود محمد ابو ريع138137330920948254 ال 1439ج
ل139137348905201273 د الرازق خل اادي فت ع ال 1439ج
ل140137348801431461 اب أحمد خل د الو اناء ع ال 1439ج



د الهادي وشاح وشاح141137257927996157 ە ع امن ال 1439ج
م الحلو142136321968870337 م ابرا د ال انائل ع ال 1439ج
د الحلو143136321903074417 ب سع اابتهاج لب ال 1439ج
اتحه144136509922140835 ان غانم  ة دي ارسم ال 1439ج
د145136105800604068 ز فضل جن د الع افضل ع ال 1439ج
د146136105961658945 د جن دە محمد ع انا ال 1439ج
د147136105915836068 ش جن اح مصط عا اص ال 1439ج
در148136443917800971 ل  د اسماع د الحم مه ع انع ال 1439ج
د ال محمد النجار149136779801326612 اا ع ال 1439ج
ب يوسف النجار150136779915850275 سة د ارئ ال 1439ج
اكر ريع محمد ن151137386921127767 ال 1439ج
مان صالح ن152137386901675405 ان سل ال 1439ج
اوصال محمد أحمد ابووردة153137386901298455 ال 1439ج
مان صالح ن154137386921127452 اوداد سل ال 1439ج
م155137358903120053 ز ابودغ د الع ه جمال ع اسام ال 1439ج
م156137358981596752 د الفتاح محمد ابودغ اأحمد ع ال 1439ج
اعطاف محمد ع حمد157136637922196605 ال 1439ج
د158136637906985957 د الرحمن محمد عا اى ع ال 1439ج
دە محمد ع حمد159136637922196688 ارو ال 1439ج
ل160137303931077069 دو اح حامد ال اش مص ال 1439ج
اشه161137776964845150 امحمود خالد محمد ع ال 1439ج
اشه162137776992933242 شة محمد محمد ع اعا ال 1439ج
اا عزات أحمد العسكري163138886802535864 ال 1439ج
د الفتاح الشاف 164138886802421446 امحمد عصام ع ال 1439ج
د ره الظاظا165137551411765662 ل ع امن خل ال 1439ج
د ره الظاظا166137551908150667 امنال شكري ع ال 1439ج
ل167136416950213397 ال مصط ال خل ال 1439ج
امحمد محمود ع دكه168136553802848085 ال 1439ج
دە تاج صالح الدكه169136553961668332 امف ال 1439ج
ل دكه170136553931211684 م طه خل ام ال 1439ج
اش171137153910794890 د الرحمن محمود اله اسلوى ع ال 1439ج
د الفتاح الحاج172136558912032232 ااسامه سالمه ع ال 1439ج
ل محمود حسن الحاج173136558906529060 اسا ال 1439ج
اعدنان حسن محمود ابووردة174137238911116424 ال 1439ج
امداح عدنان حسن ابو وردة175137238905278289 ال 1439ج
اس أحمد ابووردة176137238911101574 امحمد ع ال 1439ج
ز ابووردة177137238925878050 د الع ارجاء محمد ع ال 1439ج
اوائل محمود أحمد عوض 178138927912990751 ال 1439ج
له حس محمد عوض 179138927917018160 اجم ال 1439ج
ش180136216960227676 افايزە محمد يوسف عا ال 1439ج
ش181136216960879336 ل قدورە عا ل خل ان ال 1439ج
د القادر محمد منصور182137919905892485 اعمر ع ال 1439ج
ارم سا محمد منصور183137919901317602 ال 1439ج
د القادر محمد سالم184137919905892444 اجازه ع ال 1439ج
از 185136918925727547 انا محمود ع ال ال 1440ج
از 186136918916222375 امها حل سالمه ال ال 1440ج
احاتم شكري عواد ابو الحص 187137665914637301 ال 1440ج



اح ايوب ابو الحص 188137665413372921 د مص اتغ ال 1440ج
افؤاد أحمد محمد السلطان189136032922540836 ال 1440ج
اسهام محمد محمود السلطان190136032922540125 ال 1440ج
د الهادي الداعور191136512917000747 ااسمه حس ع ال 1440ج
اام حمود حس قرموط192137535801247941 ال 1440ج
احاتم مو حس قرموط193137535966165235 ال 1440ج
ارضا أحمد حسن شحادة194137535965011125 ال 1440ج
ا 195138044955208541 ه سعدي محمد ال اسعد ال 1440ج
س الش 196138936901326470 امو أحمد خم ال 1440ج
س الجما 197138936906723960 اامنه أحمد خم ال 1440ج
اد راح الش 198138936905396883 افاطمه ز ال 1440ج
اشم الش 199138936916940356 فه راح  انا ال 1440ج
د محمد عوض200138478920615879 اام ع ال 1440ج
د الفتاح حمودە201138478903630432 اعنان محمود ع ال 1440ج
ل202138086914562723 اد حس محمد اسماع اا ال 1440ج
ل203138086950202564 ف الدين محمد اسماع امندا س ال 1440ج
د عاشور204136530921985743 ام ص ع ال 1440ج
اشه205137763917001646 د الجواد ع د القادر مصط ع اع ال 1440ج
اشه206137763912975968 ان حسن ع اام شع ال 1440ج
مان207136450914579123 د الغ سل ه ع ف عط اا ال 1440ج
مان208136450919478925 اامال أحمد عوض سل ال 1440ج
د الهادي حرب قدورە209138251940218761 م ع اابرا ال 1440ج
ارمه مطيع حسن قدورە210138251902037076 ال 1440ج
م211136912926491770 اامال ع سلمان ابو سل ال 1440ج
اسالم حمد محمد ابو شماس212136743900324138 ال 1440ج
افة أحمد محمد ابو شماس213136743901516062 ال 1440ج
ود214136870901449108 م دا امحمد أحمد ابرا ال 1440ج
م زقوت215136870907198543 زة أحمد ابرا اع ال 1440ج
ود216136870907198527 د دا انعمه محمود ع ال 1440ج
د النحال217136816912401643 دير فا م  انع ال 1440ج
د النحال218136816906705835 ااعتدال حمدي فا ال 1440ج
اخولة رزق محمد ابو الل 219137046909496010 ال 1440ج
من مو حس الدعمة220137382924927734 اأ ال 1440ج
سام أحمد أحمد الدعمة221137382900594581 ااب ال 1440ج
ان محمد نبهان222138028902536614 جه شع اخد ال 1440ج
د نبهان223138028903289726 س محمد الشجيع الع اخم ال 1440ج
د أحمد ال 224137220971195763 اأحمد سع ال 1440ج
ال محمد مصلح أبو وردة225138485931216956 اف ال 1440ج
فه226138485921116554 د ابو خل اسعد مصلح ع ال 1440ج
فه227138485906715040 د ابو خل مان محمود ع اا ال 1440ج
د أحمد سالم السواركه228137283901434936 اع ال 1440ج
مان السواركه229137283915802342 ام راح سل ال 1440ج
ان مضعان السواركه230137283903283000 اعال عل ال 1440ج
اعمرە حمدان حمد السطا 231137283900189812 ال 1440ج
داف232137283922009469 شان ابو  ه سالم د ح اص ال 1440ج
ل االشقر233137329980338073 اسحر حسن خل ال 1440ج
مان234136684910926252 د  ابو سل ل ع اانور خل ال 1440ج



مان235136684950295923 اتها انور محمود ابو سل ال 1440ج
ل236137470803323377 امسعود كفاح شحته كح ال 1440ج
ل237137470804513042 د النا خ كح اسمه ع ال 1440ج
ب محمود رضوان238136442969041870 د اخالد  ال 1440ج
ا 239136442931683098 ب محمود ال د ام  ال 1440ج
ع240136891951653229 امصلح عزو محمد القان ال 1440ج
ع241136891911217248 اى داوود محمد القان ال 1440ج
ه داود محمد العس 242136891916212723 ازك ال 1440ج
امو محمد حسن مو243137165917191017 ال 1440ج
م السواركه244137207991294638 حه زان سل امل ال 1440ج
امرفت ز حس ابوجاموس245137224903178903 ال 1440ج
انبهان سالم مرزق ابوجاموس246137224951141761 ال 1440ج
حلوت247136352914564620 ل محمد ال احامد خل ال 1440ج
حلوت248136352901516237 ا ال االهام يوسف عطا ال 1440ج
امحمد حس حمدان الصو 249136352908971708 ال 1440ج
ا الصو 250136352800010803 اوفاء يوسف عطا ال 1440ج
ش الندر251138201915836050 س مصط عا امحمد ت ال 1440ج
ة حسن عوض الندر252138201951140623 ح اص ال 1440ج
ش الندر253138201915836035 انعمه مصط عا ال 1440ج
ش الندر254138201915836076 مه مصط عا احل ال 1440ج
امنصور محمد محمد ابو جلهوم255136882906278841 ال 1440ج
ه أحمد مصط ابو جلهوم256136882906360755 اع ال 1440ج
اامينه محمد محمد ابو جلهوم257136882906278874 ال 1440ج
ب حس ابو جلهوم258136882926274937 اسم اد ال 1440ج
ل اللداوي259136171924363542 د الجل اح فت ع اص ال 1440ج
له260137953981345341 امحمد مصط حس ابو ل ال 1440ج
له261137953906251384 ل ابو ل انجوى محمد اسماع ال 1440ج
له262137953981345382 ام مصط حس ابو ل ال 1440ج
ان263136437966356750 د الرازق محمود ابو الجد انصار ع ال 1440ج
د سمور264137567800430738 م ع احاتم نع ال 1440ج
ه محمود سمور265137567802381897 زة عط اع ال 1440ج
د  سمور266137567903510600 م ع مان نع اا ال 1440ج
اين267137567950222950 اسلوى محمود شحادة غ ال 1440ج
د العا محمد التلو 268136486934333154 ارفيق ع ال 1440ج
مان التلو 269136486900194812 انها محمود سل ال 1440ج
د نمر محمد دواس270136757905936407 اسع ال 1440ج
ن271136949920840659 ان ع ابو العم امع شع ال 1440ج
ن272136949915538706 د الفتاح ابوالعم د الجواد ع احنان ع ال 1440ج
له273136404910855964 اشام جمعه يوسف الع ال 1440ج
له274136404901733006 ل محمد الع سام خل ااب ال 1440ج
د الجمل275137905946655677 ان ع اصالح شع ال 1440ج
مان محمد رمضان الجمل276137905936752062 اا ال 1440ج
ام277136451902034222 اسا حل حسن ص ال 1440ج
اعدنان محمد حسن عاشور278137680992930586 ال 1440ج
م عاشور279137680919269431 ام محمود ابرا ال 1440ج
د ابو زد280136579979483765 احسن محمد الع ال 1440ج
د محمد قادوس281136579901800235 انهله ع ال 1440ج



د الغ ابو زد282136579903613842 د ع ە سع اام ال 1440ج
رد283137166700167604 ل عوض  ال اامنة جم ال 1440ج
رد284137166700167638 اسه محمد عامر ال ال 1440ج
ه حسن عودة ابو طبيخ285136141410657050 احب ال 1440ج
ان ع ابو طبيخ286136141410035786 امحمود شع ال 1440ج
ب نمر الرا 287136904922970454 اسالمه د ال 1440ج
لة رمضان ايوب الرا 288136904918081936 ان ال 1440ج
امنار سعدي محمد الحداد289136929953821204 ال 1440ج
ل سعدي محمد شحي 290136929931545891 اا ال 1440ج
ر سعدي محمد شحي 291136929953821212 امز ال 1440ج
اوسام ع حسن شحي 292136929903285062 ال 1440ج
اد محمود أحمد عساف293137901902537448 از ال 1440ج
افاطمه جمال مسعود عساف294137901902530658 ال 1440ج
اوصال محمود أحمد عساف295137901902537430 ال 1440ج
ظ296137297921122941 م أحمد صالح الغل د الرح اع ال 1440ج
ظ297137297921122263 ش مصط الغل اوفاء عا ال 1440ج
احسن محمد ع روقه298136660800835894 ال 1440ج
ل روقه299136660964042642 افاطمه ع اسماع ال 1440ج
اس 300136660964042667 ل  اسهام ع اسماع ال 1440ج
امحمد يوسف محمد العا 301136790910945146 ال 1440ج
انوف أحمد محمد العا 302136790934853235 ال 1440ج
شد303137260800310187 اأحمد محمد سميح رو ال 1440ج
شد304137260800783011 اوفاء فايز محمد رو ال 1440ج
د الدقس305136467927198051 ا يوسف زا اث ال 1440ج
ب306136473925826059 اه ع يوسف الن ال 1440ج
م ابو شومر307136586921451159 د محمد ابرا اسع ال 1440ج
م ابو شومر308136586955010608 اشفا جمعه ابرا ال 1440ج
حلوت309136455910806256 م أحمد ال امع سل ال 1440ج
حلوت310136455941103459 اب محمد ال د الو ه ع اسعد ال 1440ج
مان311137280936189828 ارجب أحمد رجب سل ال 1440ج
مان312137280902540616 اأحمد رجب مصط سل ال 1440ج
اح خ الحاج حسن النجار313137280951659036 اا ال 1440ج
مان314137280951659028 اسعاد خ حسن سل ال 1440ج
اامنه مو حس دردونه315138013918306044 ال 1440ج
ارائد محمد ريع دردونه316138013900149196 ال 1440ج
اسط جمعه محمد علوش317138013915861751 د ال اع ال 1440ج
د الرحمن محمد علوش318138013985311547 اسعاد ع ال 1440ج
طش319136088916495476 اوص ريع محمد ال ال 1440ج
طش320136088915548051 است اخوتها ريع محمد ال ال 1440ج
اراسم محمد سالم جودة321138973906532445 ال 1440ج
اجهاد فوزي سالم جودة322138973949842769 ال 1440ج
مه فوزي سالم سعد323138973905505848 احل ال 1440ج
داح324138850901003756 م جمعه  امحمد أسامه ابرا ال 1440ج
داح325138850801169962 ل  اكوثر عالء الدين خل ال 1440ج
حلوت326136433920224441 د الرحمن محمد ال اسالمه ع ال 1440ج
حلوت327136433912032463 مه أحمد محمد ال انع ال 1440ج
د خلة328136527906920657 اامنه محمود ع ال 1440ج



د ع ابووردة329136200803222462 اع ول ال 1440ج
ااالء صالح محمد ابووردة330136200401286273 ال 1440ج
ه331137131901016246 اصالح الدين محمود عثمان تا ال 1440ج
ه332137131906647623 االل محمود عثمان تا ال 1440ج
ش333136657801828765 امو عنان محمد ال ال 1440ج
ش334136657803213586 ارم فخري ع ال ال 1440ج
د ع ابووردة335136712912396553 ااسحق الس ال 1440ج
م محمد ابووردة336136712901009464 دە ابرا اسع ال 1440ج
د ابووردة337136712910559665 له حس ع اس ال 1440ج
امو محمد ع الحورا 338137206410224026 ال 1440ج
ه أحمد ع الحورا 339137206916217458 اسعد ال 1440ج
ع340137206902537133 ارجب محمود رجب القان ال 1440ج
ع341137206916217441 امعزوزة أحمد ع القان ال 1440ج
ان342139552902555358 اامنه عودة محمد ابو الجد ال 1440ج
امحمد نافز محمد صالح343137352903187474 ال 1440ج
د النا محمود صالح344137352800175606 سام ع اا ال 1440ج
ام نافذ محمد صالح345137352927348003 ال 1440ج
دي346136500926168634 اجواد مشا عرار الوح ال 1440ج
دي347136500911991958 اتها سلطان حسن الوح ال 1440ج
م سلمان348136369901007674 م جهاد ابرا اابرا ال 1440ج
م سلمان349136369906495502 االهام محمود ابرا ال 1440ج
عقو 350137661912665387 د محمد ال اناء ع ال 1440ج
عقو 351137661410575740 ل حس ال ااسامه خل ال 1440ج
ل الحلو352137483903185213 ز محمد خل د الع اع ال 1440ج
ان صالح شحادة الحلو353137483800141608 ال 1440ج
ام محمد ع الحلو354137483917037442 ال 1440ج
اشه355137266944824325 اجاد جودە محمد ع ال 1440ج
اوي356137266802099978 اب الغ اكفاح جمعه د ال 1440ج
اوي357137266911277283 د الغ ادولت أحمد ع ال 1440ج
اب أحمد الشا 358137556914578398 ل د اجم ال 1440ج
اس صالح حسن الشا 359137556931514152 ال 1440ج
داح360137831910090299 د مصط  اراب ول ال 1440ج
د مصط حسن361137831900915174 امصط ول ال 1440ج
ارول محمد وديع مصط حسن362137831800870958 ال 1440ج
اعقوب محمد مصط ابووردة363137877921126959 ال 1440ج
ت صديق محمد ابووردة364137877980338164 اجون ال 1440ج
اعقوب محمد راح سعد365136785915548580 ال 1440ج
د الرحمن أحمد سعد366136785901252288 احنان ع ال 1440ج
درە367136785902980242 ف محمد  زة رد اع ال 1440ج
د ره ابو الخ 368136078900213521 د الحافظ ع امحمد ع ال 1440ج
م ابو الخ 369136078900773771 ه حسن ابرا اراو ال 1440ج
د370137827920937042 اسهام حسن جمعة عا ال 1440ج
ب371137509945875573 ازاد جمعه مو الخط ال 1440ج
ب372137509927003053 اأحالم طلب يوسف الخط ال 1440ج
ب373137509927003061 دە طلب يوسف الخط انا ال 1440ج
ب374137509927002881 د القادر محمد الخط ااسم ع ال 1440ج
ش دردونه375138480915866495 افاطمه حمودە درو ال 1440ج



ه376137185801323197 امحمد فضل محمد ابو صف ال 1440ج
ه377137185938927506 م ابو صف د الرح م ع ام ابرا ال 1440ج
ش أحمد طنبورە378136766976145847 ض  انا ال 1440ج
لعاوي379136980923170153 م ال ب سل س د اخم ال 1440ج
لعاوي380136980923176135 د  ال افايزە أحمد ع ال 1440ج
افوزي أحمد محمد المطوق381138283976662155 ال 1440ج
ل المطوق382138283974865529 ل م حافظ ا ام ال 1440ج
اشا383138495915865372 ة جمعه أحمد ال افتح ال 1440ج
ح384136994800569097 افهد ماجد محمود جحج ال 1440ج
ح385136994801731464 ادعاء عثمان خالد جحج ال 1440ج
د386138181801773425 امحمد حسن أحمد ع ال 1440ج
د387138181900268731 مه م الدين أحمد ع اك ال 1440ج
ارزق محمود ن قرقز388136606410522106 ال 1440ج
م سعد مو سعد389136606902546159 ام ال 1440ج
اوي قرقز390136606951655539 اانتصار ع ال ال 1440ج
اسعاد محمد مصط سعد391137433927190330 ال 1440ج
ه392137650926573304 د الهادي در اح ع ارأفت مص ال 1440ج
ه393137650413349978 ان دراب دي شع ادى ز ال 1440ج
ه394137271412618324 ل دراب دالجل د السالم ع ااسماء ع ال 1440ج
ه395137271412618332 د الرزاق دراب د ال ع اطالل ع ال 1440ج
اريع جمعه ريع رحان396136655927190256 ال 1440ج
م حمتو خ 397136655922546023 اامنه ابرا ال 1440ج
ااعتماد ابو الخ محمد رحان398136655922546049 ال 1440ج
طش399137652936658434 ايوسف عوض يوسف ال ال 1440ج
طش400137652902547397 اعواطف محمد محمد ال ال 1440ج
طش401137652800349623 من يوسف عوض ال اأ ال 1440ج
دە402136209921360343 د القادر ريع محمد اضم اع ال 1440ج
دە403136209969956630 ب حسن ضم اح د اا ال 1440ج
د مطر404137130801219528 احسن حمد الع ال 1440ج
لة عوض حس مطر405137130945895167 ان ال 1440ج
ب406136588951102870 م حسن يوسف ابو ش د الرح اع ال 1440ج
ب407136588931332373 ش أحمد ابو ش اح عا اص ال 1440ج
د408137936918340357 مان جن مت سل اأحمد ح ال 1440ج
م الحرتا 409137936903301034 اه مسعود ابرا ال 1440ج
د410136464945893261 د المق احمدي مهدي زو ال 1440ج
د411136464911165173 د محمود المق اى ع ال 1440ج
ب412136452901507970 م الخط د الرح اأحمد صالح ع ال 1440ج
ب413136452907008361 د الخط ه أحمد ع ارق ال 1440ج
حلوت414137383412618530 اع حسن ع ال ال 1440ج
حلوت415137383800831984 س حس ال االهام يو ال 1440ج
داح416137481920615382 م جمعه  ااسم ابرا ال 1440ج
ل محمد كع 417137481900294364 اامال خل ال 1440ج
مه أحمد ع شلحه418137481906170824 انع ال 1440ج
ب419137143901617175 امحمد أحمد محمود الن ال 1440ج
ب420137143969955723 اامنه محمود سالم الن ال 1440ج
ب421137143802340547 انور أحمد محمود الن ال 1440ج
ج عودة يوسف الحو422137254905267241 اف ال 1440ج



له عودة يوسف الحو423137254951584044 اسه ال 1440ج
اامنه محمد يوسف مطر424137254926493529 ال 1440ج
د الجواد خ 425136421801038688 اشحدە فارس ع ال 1440ج
اوسام شحدە فارس خ 426136421900488149 ال 1440ج
ف صالح خ 427136421940235740 د اللط اى ع ال 1440ج
د الغ صالح428136266921157475 ه ع امال عط ال 1440ج
اى ع عثمان الهمص429136266970925541 ال 1440ج
اشفا ع عثمان صالح430136266970925509 ال 1440ج
امد محمد محمد عوض431138983956152664 ال 1440ج
د حس 432136117410314009 ه الع دي عط اجهاد ز ال 1440ج
د حس 433136117923291058 ه الع امها محمد عط ال 1440ج
در ع حس 434136117903305563 ل  اقند ال 1440ج
اعماد محمود حسن الهندي435138865956242622 ال 1440ج
ل الهندي436138865410201644 م اسماع د ابرا اتغ ال 1440ج
ه محمد العلول437136794912870243 امحمد عط ال 1440ج
م محمد ال 438138133801509340 لة نع ان ال 1440ج
د المنعم ال 439138228969959717 د محمد ع اوح ال 1440ج
جه أحمد محمود الهندي440138228985308105 اخد ال 1440ج
د ره441138228936668383 ش محمد ع مه عا احل ال 1440ج
ي442137579410450498 اب محمد ال د الو اجمال ع ال 1440ج
ي443137579411264666 ح احمد ال ار  ااف ال 1440ج
ح أحمد حمد444137579410689525 اانصاف  ال 1440ج
اب حمد445137579905262143 د الو امع توفيق ع ال 1440ج
ج  أحمد محمود نصار446138076920855335 اف ال 1440ج
م نصار447138076971103858 د الجواد سل اامال ع ال 1440ج
د اسعد448138076900624669 اء الدين فت ع اض ال 1440ج
ة449137525916217334 ن امحمد حسن محمد حرب  ال 1440ج
ة450137525946650322 ن د  ف ع د اللط اعطاف ع ال 1440ج
امصط أحمد محمود شحادة451136038925874539 ال 1440ج
ان يوسف شحادة452136038921122362 ادة شع ال 1440ج
د الغ ابو قمر453137677911168870 ان فارس ع اعل ال 1440ج
اشفا صالح محمد ابو قمر454137677901803668 ال 1440ج
د الغ وادى455137677907263453 اح فارس ع اص ال 1440ج
اس456136683917030777 د الفتاح محمد ابو ال ه ع ح اص ال 1440ج
اس457136683911171981 م ابو ال اى جا سل ال 1440ج
ش أحمد شحادة العامودي458136417931430136 اعا ال 1440ج
ە مو طلب العامودي459136417903886364 اش ال 1440ج
اتمجدول محمود محمد صالحات460138655950299198 1439النص
اتل محمود محمد صالحات461138655900231713 1439النص
مان ابو راب462136285901309328 ان سل اترائد عل 1439النص
د سل ابو راب463136285929467140 اتسعادە سع 1439النص
مان ابو راب464136285903095859 ان سل سام عل اتاب 1439النص
اتمحمد خ محمود الجد 465136829959770264 1439النص
اتوفاء عمر أحمد الجد 466136829801022559 1439النص
اتغادە حسن أحمد الجد 467136829922258074 1439النص
اتمحمود محمد يوسف الحواجري468138540905158739 1439النص
ه يوسف ج الحواجري469138540914169933 اتزك 1439النص



م470138540934081225 م ب د القادر ابرا ة ع ح اتص 1439النص
ان471136730913914735 م حسن التع اتمحمد ابرا 1439النص
در472136730901475822 اتم حسونه محمد ق 1439النص
در473136730924401847 اتسه حسن محمد ق 1439النص
مان الحواجري474138628932091770 اتمحمود محمد سل 1439النص
د الحواجري475138628956675300 امل ع ن  اتم 1439النص
ز476139219970566055 لة صابر أحمد الغ اتن 1439النص
ز477139219952470151 د الرحمن محمد الغ ل ع اتاسماع 1439النص
ــــح478138725911599355 د ابو ف اتفايزة محمد ع 1439النص
ــــح479138725932305923 ه مو محمد ابو ف اتق 1439النص
د ابوعطيوى480138725959600941 اتتها سالمه اسع 1439النص
ج 481138682804092260 ه ف اتاسامه نمر عط 1439النص
ج 482138682955741467 ل عوض ف شة ن اتعا 1439النص
د الهادي ز عقل483138682800027500 اتمصعب ع 1439النص
ل أحمد حمدان484136897911442564 اتمن خل 1439النص
ك485136897969181742 د سالم ابو ب مه عب اتحل 1439النص
ج 486136678909286445 اتاسم محمد أحمد ف 1439النص
ج 487136678901361808 س محمد ف اتم يو 1439النص
ج 488136678923505978 د ف اتفاطمه محمود ع 1439النص
م حسن ع قفه489136313900626813 د ال اتع 1439النص
اتصفاء محمود محمد قفه490136313801331810 1439النص
د قفة491136313802007153 د ع د الحم اتمنال ع 1439النص
د الرحمن حس قفة492136313914966031 ة ع اترسم 1439النص
ش493138504800221574 اتمحمود يوسف أحمد ابو شاو 1439النص
ش494138504800889735 د الرحمن ابو شاو اتمروە طالل ع 1439النص
د495138838935346809 اتشهم محسن حسن ابو حم 1439النص
د496138838900168964 كر ابو حم ە فؤاد  اتام 1439النص
ه محمد سالمه الطالع497136580910799485 اترق 1439النص
اتنوال محمد حامد الطالع498136580942670571 1439النص
سام محمد حامد الطالع499136580942670597 اتاب 1439النص
ه حسن الح 500138888962650255 اترزق عط 1439النص
ه الح 501138888801853607 اته رزق عط 1439النص
مان سالم الح 502138888959081555 اتفاطمه سل 1439النص
مان الح 503138888803081496 اتنور حسن سل 1439النص
د القادر ج 504138994800724437 ل ع اتمحمد اسماع 1439النص
ب ج ج 505138994910600378 لة د اتن 1439النص
ە506138728943965871 ل ابو خ ل خل ال اسماع اتف 1439النص
اس507138728943965889 ل ع ل خل ا اسماع اتدن 1439النص
اتسعاد م حس المقادمه508138818918128091 1439النص
حان509138818902338441 ط اتامنه مسلم حمد ابو  1439النص
ة510136544410176341 س مو ابو لح اتعو ادر 1439النص
ة511136544801432444 د محمد ابو لح ات ف 1439النص
ة512139566926668740 ن سالم محمد ابو لح اتصاب 1439النص
ة513139566410176325 اتعالء ادرس مو ابو لح 1439النص
اتسائد خالد محمد االفرن 514137084922285564 1439النص
اشم االفرن 515137084907742357 ل  اتفاتنه جم 1439النص
له516137084900178351 اتماجدە صالح ابو غا الع 1439النص



س517137084951791961 م حمد يو اتاسمهان سل 1439النص
اتحامد زن الدين سعد الدين القد 518138468905224689 1439النص
قه سا نعمان القد 519138468800231086 اتفا 1439النص
اتوائل زن الدين سعد الدين القد 520138468901490714 1439النص
مان مروان مو القد 521138468800266827 اتا 1439النص
ش محمد الحاج522139092803472992 اترمضان  1439النص
اتنجاح رمضان ع الحاج523139092903000339 1439النص
د الشكور وص مسلم524138707700370760 اترم ع 1439النص
د الفتاح ع النجار525138661919555144 اتعواد ع 1439النص
اتسه عوض حسن النجار526138661901349878 1439النص
د527138802903231454 د عودة ابو زا ض ع اتنا 1439النص
د528138802925730707 اتنارمان سالم حس ابو زا 1439النص
م529138802950201004 اتمها سالم حس القد 1439النص
س530138734975567645 م مو اتعدنان فه ابرا 1439النص
س531138734922623376 اتكفاح يوسف حسن مو 1439النص
د المناعمه532138734931356976 د الحم امل ع ل  اتجم 1439النص
د الفتاح محمد حمدان533137587959095399 اتمروان ع 1439النص
د حمدان534137587959809617 اترم محمود ع 1439النص
دوان535136613972626048 اتتوفيق أحمد محمد  1439النص
دوان536136613943966630 ه محمد عمر  اتسم 1439النص
د محمد حس ابوسلطان537138509912908027 اتسع 1439النص
اتاما راض محمود ابوسلطان538138509800025926 1439النص
ل539136347903689479 اترا ج حس الط 1439النص
د مطر540136347954749339 سون جمعه ع اتم 1439النص
ل مطر541136347972425847 د خل اتسمه الع 1439النص
اتا عرفات سعدي أبو دالل542138941900947920 1439النص
د أبو دالل543138941900598780 اتسماح حمدي سع 1439النص
س خالد محمد احمد544138941900909532 اتت 1439النص
ار545138904915307227 ل حس ابو  اتنا خل 1439النص
ار546138904901655746 م معوض شكري ابو  اتم 1439النص
س محمد محمود ابو ناجح547136982935315556 اتت 1439النص
نا 548138451953861101 عقوب محمد ال اتاعتماد  1440النص
نا 549138451910470483 عقوب محمد ال اتانعام  1440النص
مان ابو شوارب550137678939152047 اتراض محمود سل 1440النص
ر جودە ع ابو شوارب551137678901272138 اتسما 1440النص
م سلمان عودة ابو مهادي552138788943915371 اتم 1440النص
د الحاج553138705927010546 اتنافذ محمد ع 1440النص
اتنورز محمود محمد الحاج554138705942616145 1440النص
د محمد محمد را 555139538903579480 اتول 1440النص
فت محمد محمد را 556139538900928391 اتم 1440النص
اش557136283925734048 اتمو محمد محمد اله 1440النص
اش558136283901458265 مال محمد اله اتعال  1440النص
د559138539903237824 مان مو ابو زا مه سل اتحل 1440النص
د560138539907281661 د عودة ابو زا اتسلوى ع 1440النص
د561138539903237832 اتجهاد محمد سلمان ابو زا 1440النص
د562138539900245606 اتمنال محمد سلمان ابو زا 1440النص
مان563138990949815369 ل راغب سل اتمحمد خل 1440النص



ب العصار564138990801712431 اتالة رمضان د 1440النص
ه565138914907191738 د الرحمن ابو صف د ع قه ع اتفا 1440النص
ناوي566138757963905500 اتأحمد سالم حسن الق 1440النص
ناوي567138757903406007 د عطا الق اتحنان سع 1440النص
اتنافذ محمد أحمد ابو شماله568138757904301058 1440النص
اتصالح محمد مصط الف 569138752904690534 1440النص
ل محمد الف 570138752932415862 قه خل اترا 1440النص
ح571138889413377946 م ابو س م سالم ابرا اتابرا 1440النص
ح572138889900642497 د ابو س اتاعتماد عواد ع 1440النص
ب573138588933181737 اتفؤاد حسن محمد ابو ش 1440النص
ب574138588926676123 اتسناء داود فوزي ابو ش 1440النص
ك575138588917638819 ب ابو ك اتكوكب داود د 1440النص
د الهادي محمد شحادە576136124410996839 اتمحمد ع 1440النص
د الهادي شحادە577136124410996847 اتاحمد محمد ع 1440النص
دالهادي شحادە578136124410138309 ماء محمد ع اتالش 1440النص
د الهادي شحادە579136124975311358 اتنعمه محمد ع 1440النص
ال 580138926900612292 د ال اتعالء محمود سع 1440النص
ال 581138926909120107 م ال اتفاتن محمود ابرا 1440النص
د ابو مشايخ582138926906656277 اتصفاء محمود سع 1440النص
اتفؤاد أحمد حمدان قرمان583136838928740554 1440النص
ب584136838970337275 ه الع اتم مسلم عط 1440النص
ه قرمان585136838970337291 مه مسلم عط اتنع 1440النص
ب586139041922890736 ا حب م دم ل نع اتاسماع 1440النص
ا غزال587139041985190321 م دم اتكفا نع 1440النص
دي588136547922458054 م الصع د ابرا اتمحمود س 1440النص
د جودة589137004910743624 د الرحمن سع اتمنال ع 1440النص
م أحمد حس جودة590137004962681383 د الرح اتع 1440النص
د591138527953552429 اتشفا محمود محمد احم 1440النص
د592138527953570215 د محمد حم اتفت ع 1440النص
د593138527901300426 د حم اتمنال فت ع 1440النص
ب594137769900581125 اتوسام ر ص الخط 1440النص
د مرزوق معمر595137769962100343 اتسلوى ع 1440النص
دم596136753903875342 د الهادي ص ه أحمد ع اتلطف 1440النص
ان597136707929450948 امل محمد التع اتمحمد  1440النص
ان598136707929450930 امل محمد التع دە  اترو 1440النص
ان599136707929450922 اتسالمة أحمد ع التع 1440النص
م نصار600137708908715352 د الرح اتمو محمد ع 1440النص
اتنعمه محمد داود نصار601137708911078574 1440النص
د الحمارنه602138799911277267 ه أحمد ع اتام 1440النص
ل603138799972481451 اتى صالح محمد الط 1440النص
وسف604138799903509271 د القادر اب ە محمد ع اتام 1440النص
ارود605136715915070262 اتم ع محمود  1440النص
اتصالح ع حسن الحلو606136834949081764 1440النص
ە حس محمد حلو607136834947127536 اتسم 1440النص
ح608136883905460911 د أحمد ابو س د الحم اتأحمد ع 1440النص
ح609136883801038019 د عمر أحمد ابو س اتنا 1440النص
لور610138556910600683 اتمحمود حس محمود  1440النص



لور611138556910791052 اح محمود  ە مص اتسم 1440النص
لور612138556900906710 اح محمود  ن مص اتصاب 1440النص
ما 613136179916260706 اتدري عمر أحمد ال 1440النص
ما 614136179955790373 جه فوزي غزال ال اتخد 1440النص
ر أحمد محمد ابو رحمه615136920901468322 اتما 1440النص
اتعال سالم سالم ابو رحمه616136920903283745 1440النص
حان617137032960790640 ط مان شا ابو  ه سل اتشاد 1440النص
ه618138906942691460 اتسلمان ن سلمان ابو رخ 1440النص
ه619138906800487514 ه سلمان ن ابو رخ اتسم 1440النص
م620138614802610659 م محمد سل اتراغب ابرا 1440النص
م621138614931716872 د الرحمن حس سل اتامال ع 1440النص
م622138614932082779 م سل د ابرا د الحم اتامله ع 1440النص
د الدي 623138813968765339 اتفدوى حسن رش 1440النص
د الدي 624138813802285528 ل ع اترا ن 1440النص
اتاسماء ع محمود ابو مطر625137275700265275 1440النص
ل نبهان626138755927841858 اتعثمان محمد اسماع 1440النص
ل حسن القادري627138744947660643 اتعز الدين اسماع 1440النص
ل حسن القادري628138744947660627 اتالست اسماع 1440النص
مه محمد محمد مطر629138744908715659 اتك 1440النص
ه أحمد الضا 630137322800181232 اتمهجه عط 1440النص
د الضا 631137322931514996 م سع اتم سل 1440النص
اتمو محمد حس الطاللقه632137322908518640 1440النص
اتجابر محمد حس عمران633138547972615173 1440النص
له محمد حس عمران634138547972615132 اتسه 1440النص
اتفاطمه محمد حس ابو عمران635138547972615124 1440النص
م رمضان محمد حمادة636136192918893397 اتابرا 1440النص
د محمد حمادة637136192971247697 اتعطاف ع 1440النص
دي638138689942666082 اتأحمد محمد ع ال 1440النص
دي639138689901323907 اتوسام محمد حسن ال 1440النص
اتعالء فت عوض اللخاوي640138548800242711 1440النص
د الرحمن جاد  اللخاوي641138548801241936 اتاسماء ع 1440النص
ف أحمد محمد اللخاوي642138548900530114 اتن 1440النص
د الجواد حس منصور643138669801096751 اتأحمد ع 1440النص
ل منصور644138669801145962 ماء حسن اسماع اتش 1440النص
له645136214919264788 اتأحمد عاشور ابو غا الع 1440النص
له646136214957461437 م اسعد الع اتاسماء غن 1440النص
له647136214917096448 اتانتصار عاشور ابو غا الع 1440النص
د ابو مخدە648136232918708447 اتيوسف محارب ع 1440النص
اتسعاد محمد سالم ابو مخدە649136232918896069 1440النص
اتن يوسف محارب ابو مخدە650136232903632388 1440النص
اتسالم سالمه سالم النعا 651138687913919395 1440النص
اتتمام سالمه سالم النعا 652138687913919379 1440النص
مان ابو شوارب653138687910558451 اتمحمود أحمد سل 1440النص
ح654139050410460174 اتفرحان سلمان نا الل 1440النص
ح655139050915547020 اتالة فرحان محمد الل 1440النص
م محمد االخشم656136303936510106 اتفوزي ابرا 1440النص
م األخشم657136303953834918 ه محمود ابرا اتسم 1440النص



اب الدشت658136111943961763 اتسالم ج د 1440النص
اب الدشت659136111943961573 م د اتامال ابرا 1440النص
ح660137291951901974 د ابو س اتفالح مفلح محام 1440النص
ح661137291412496937 د ابو س له سالمه محام اتع 1440النص
د المالك سلمان ابو معال662136258959601063 اتمرت ع 1440النص
د العال ابو معال663136258410072169 اتالة محمد ع 1440النص
م حمد664138905903549095 د الرح اتسامر جهاد ع 1440النص
مان حمد665138905906638481 مان عز سل اتا 1440النص
م ران666138905901655894 د الرح اتسمر جهاد ع 1440النص
اس الفرعاوي667136969412255242 ز ع د الع اتحسن ع 1440النص
اس668136969945773281 ل محمد ع اتفاطمه جم 1440النص
ه669137861958582041 ف محمد ريع ابو رخ د اللط اتع 1440النص
ه670137861965930639 ل محمود ابو رخ اح اسماع اتص 1440النص
د 671136348918897679 مان أحمد سالمه السع اتسل 1440النص
ش672136348935347724 اترغدە حس محمد ابو شاو 1440النص
اتصابر حسن محمد نصار673138491974396830 1440النص
اح حسن محمد نصار674138491974396848 اتص 1440النص
ش675137113900958307 م الش م نمر ابرا اتابرا 1440النص
ش676137113900968462 اتسمر محمد محمد الش 1440النص
ل نبهان677137113927836643 د اسماع اتعمر سع 1440النص
د678137443967708488 ش سالمه ابو م اتفرحان عا 1440النص
د679137443967708694 ل سالمه ابو م اتسمه قند 1440النص
ش مصط الصلي 680137443908749849 اتوائل درو 1440النص
م طومان681138519900141466 اتمحمد مصط ابرا 1440النص
د طومان682138519903173029 د الحم اتى جمال ع 1440النص
ه مو طومان683138519933766842 اتانهار عط 1440النص
م طومان684138519930612320 مه مصط ابرا اتك 1440النص
ج 685136661923508667 ر ف اتأحمد محمد ظا 1440النص
ج 686136661970032439 اتانعام حمدان مو ف 1440النص
ح687136887959331489 اتجمال أحمد سالم ابو س 1440النص
ح688136887942655366 دان حماد ابو س شة حم اتعا 1440النص
ح689136887925718173 مان حماد ابو س اتفؤاد سل 1440النص
اتمحمد سالم ع الشاف 690138518901490847 1440النص
اترجاء عطوە ع الشاف 691138518908983471 1440النص
ل جمعة الشاف 692138518942670332 ة خل اتفتح 1440النص
اض693138699972495501 د حسن ابو ف مه ع اتنع 1440النص
اض694138699972495535 اتنعمه محمود ع ابو ف 1440النص
ساوي695138699956608566 ه البه د عط د المج مان ع اتا 1440النص
م محمد ال696138876912850468 ه ابرا ــــجغال 1439ال
رة697138274901294355 ــــجزاد سالمه رشاد ابو  1439ال
رة698138274903281939 ــــجعماد سالمه رشاد ابو  1439ال
رة699138274975952938 ــــجعواطف حسن رشاد ابو  1439ال
رة700138274920948965 ل لط ابو  ــــجل خل 1439ال
رة701138274975952961 ــــجعفاف حسن رشاد ابو  1439ال
ناوي702138678939898540 د الق د عا ــــجمحمد ع 1439ال
ناوي703138678963905344 ل الق ــــجفاطمه سالمه مراح 1439ال
د محمد طومان704138678957346265 د المج اح ع ــــجا 1439ال



ــــجنائل محمود ع كرون705138355940277890 1439ال
ل كرون706138355921440152 له محمد خل ــــججم 1439ال
م حس 707138355411047236 د ال ــــجاسالم أحمد ع 1439ال
ل708137611910807031 د الرحمن قند د ع سة ع ــــجرئ 1439ال
د الدن709136958970036422 ه محمد ع ــــجبه 1439ال
ناوي710138292957387947 مان الق ــــجح سالمه سل 1439ال
ناوي711138292957382435 م أحمد الق ة ابرا ــــجفتح 1439ال
ناوي712138292903614949 م محمود الق مان ابرا ــــجا 1439ال
م محمود حمدان713138367801038183 د ال ــــجمحمد ع 1439ال
ە محمد أحمد حمدان714138367907272371 ــــجسم 1439ال
م715138367957336415 ــــجيوسف حسن محمد سل 1439ال
ــــجسميح محمود أحمد أبو الخ 716137418900213182 1439ال
ــــججهاد محمد جمعة أبو الخ 717137418936187137 1439ال
له محمد فارس ابو فارس718137418944156736 ــــججم 1439ال
ل719138800909985335 ــــجعبودە حسن مسلم ابو مند 1439ال
ل720138800801085184 سن حسن ابو مند مان مح ــــجا 1439ال
م وشاح721138279900145350 ــــجا ع ابرا 1439ال
ــــججازه حس أحمد وشاح722138279937705762 1439ال
م ابوكرش723138279951900505 ــــجسها ع ابرا 1439ال
د724137018965040041 د ابو سع ــــجخالد محمد اسع 1439ال
د725137018954846408 د ابو سع م الع ــــجأحالم ابرا 1439ال
ناوي726138418945754281 م محمد حماد الق ــــجنع 1439ال
ناوي727138418909285876 ــــجكفاح مو حماد الق 1439ال
د محمد السماك728138915965027964 ــــجش ع 1439ال
امل السماك729138915901253716 د المنعم  ــــجسمر ع 1439ال
سه730138413932410152 م ل ج حامد ابو  ــــجاسماع 1439ال
سه731138413932410244 م د حامد ابو  ــــجسلوى ع 1439ال
ان ابو حج 732138413965604945 ه حرب عل ــــجعط 1439ال
م جمعه ابو حج 733138413929735439 ە ابرا ــــجن 1439ال
ــــجانور حرب عودة ع734138406901625939 1439ال
م محمد ع735138406903096030 ــــجنف ابرا 1439ال
م مغاري736136782938871746 د الرح ــــجأحمد رمضان ع 1439ال
ــــجمنال عطا  أحمد المغاري737136782957326853 1439ال
م الخالدي738137087915375257 ــــجنا مو ابرا 1439ال
د المحسن الخالدي739137087900314840 ــــج شحدە ع 1439ال
ــــجمحمود مو حس غزال740137510976213165 1439ال
ــــجحنان فارس صالح غزال741137510923001366 1439ال
ــــجاسم عوض سالم ابو ج 742138844900547365 1439ال
د محمد الع 743138844410559124 د الحم ــــجم ع 1439ال
ل السعاف 744138844803744226 من اسماع ــــجوالء أ 1439ال
د المع ابو شماله745138267929730760 م حس ع د الحك ــــجع 1439ال
م746138267411158835 م سل ــــججمال حس سل 1439ال
ــــجفاطمه خ حس ابو شماله747138267400895553 1439ال
د748136193907441588 ــــجمحمد محمود ع ع 1439ال
د749136193901636753 ــــجرم جمعة محمد ع 1439ال
د750136193958906059 مه محمود ع ع ــــجنع 1439ال
د751138919901353565 س ع س يو ــــجحازم خم 1439ال



د752138919976702878 م محمد ع د ال ــــجرم ع 1439ال
ي753137332936347889 د حمدان الم د المج ــــجوفاء ع 1439ال
د السعود754138284914555255 د الرحمن عب ل ع ــــجاسماع 1439ال
ة محمود سالم السعود755138284938921038 ــــجفتح 1439ال
د السعود756138284929985158 م عب د ال د ع ــــجول 1439ال
ــــح757138284929985133 د ابو ف م اعب د ال ــــجنعمه ع 1439ال
ل محمد راح758138946973760895 ــــجمنال اسماع 1439ال
ــــجفهد خ جاد راح759138946937061174 1439ال
ــــجزدان أحمد يوسف الصوص760138411903116820 1439ال
مه أحمد يوسف الصوص761138411917630329 ــــجنع 1439ال
مان العواودە762138275906628797 د سل ــــججهاد سع 1440ال
مان العواودة763138275900291329 د سل ــــجسهام سع 1440ال
ز حماد العواودة764138275937050334 د الع مه ع ــــجحا 1440ال
ا 765138419905255162 مان الن ــــجصخر محمود سل 1440ال
ا 766138419800231052 د الن د الحم م ع د الحك ــــجسحر ع 1440ال
ه767137276903496594 د الفتاح زدان سالم ابو غلي ــــجع 1440ال
ه768137276906614946 ــــجوسام سالم سالمه ابو غلي 1440ال
ه769137276914748629 مان سالم ابو غلي ە سل ــــجخ 1440ال
د770138426801059551 م حس ع م ابرا ــــجاد 1440ال
د771138426800242679 د ع امل ع فيناز  ــــجس 1440ال
ح772138344932415888 ح ل محمد الم ــــجامال خل 1440ال
ح773138344964312268 ح د ال محمود حسن الم ــــجع 1440ال
ف عزات محمد منصور774137360900241076 ــــجا 1440ال
ــــجوفاء عزات محمد منصور775137360926740234 1440ال
م محمد ع 776136312947117438 د الحل ــــجديع ع 1440ال
س محمد ع 777136312915368054 ــــجامال يو 1440ال
ز حس ع 778136312947117420 د الع ة ع ــــجرسم 1440ال
م محمد ع 779136312991206863 د الحل ــــجحمزە ع 1440ال
د780136312925948101 عه ال أحمد الس ــــجرا 1440ال
ك781138347917634057 د حسن ع ابو ك ــــجمحمد سع 1440ال
ك782138347800365488 د حسن ابو ك ل محمد سع ــــجخل 1440ال
د حسن عمار783138347906823372 اح ع ــــجص 1440ال
د الفتاح عرجه الشن 784137392925721797 ــــجانعام أحمد ع 1440ال
ــــجمحمد فت محمد الشيخ785139550974486144 1440ال
ش حس زقوت786138353923533053 ــــجمحمد درو 1440ال
د الهادي زقوت787138353908343247 ه محمد ع ــــجام 1440ال
ــــجنعمه محمد رافع الدرە788138353957340250 1440ال
د محمود وشاح789138277943905398 ل ع ــــجخل 1440ال
م وشاح790138277900232000 د ابرا جه سع ــــجخد 1440ال
د محمد وشاح791138277962365870 د المج ينه ع ــــجب 1440ال
د محمود اوشاح792138277943905356 ە ع ــــجن 1440ال
ــــجسالم محمد صالح الور793138352925205163 1440ال
م الور794138352917195851 د ال د السالم ع ــــجفرجي ع 1440ال
د القادر محمود795138352962225256 حه محمود ع ــــجسم 1440ال
ــــجطالل حس عقل ابو شماله796138285914781398 1440ال
ــــجمنال حس محمد ابو شماله797138285914428628 1440ال
ل حس عقل ابو شماله798138285936920289 ــــجن 1440ال



مه يوسف أحمد جمعه799136288923531149 ــــجك 1440ال
ــــجسهاد مو سعد درە800136568922613005 1440ال
د القادر ع أحمد الدرە801136568942396086 ــــجع 1440ال
مان يوسف ابو حسن 802137463957474232 ــــجعالء سل 1440ال
د يوسف ابو حسن 803137463410718092 ــــجاالء ع 1440ال
مان ابو حسن 804137463943910273 د سل ه سع ــــجرق 1440ال
ل محمود ابو حسن 805137463921025763 ــــجروضة اسماع 1440ال
د الخواص806136301959621293 د الرحمن سع ــــجسعدە ع 1440ال
حه محمد حسن القلق 807138396973900442 ــــجص 1440ال
اح أحمد حس القلق 808138396966986143 ــــجص 1440ال
د ابو حامدە809138396803000207 ــــجمحمد سا سع 1440ال
از 810137572922430830 م ال ــــجنهاد رفيق ابرا 1440ال
از 811137572925733107 اشم ال ــــجمنال محمد  1440ال
ام812136922913027264 م ص مان محمد سل ــــجا 1440ال
ام813136922910089283 د الرؤوف ص ف ع د اللط ــــجنائله ع 1440ال
ام814136922913027256 م ص ر محمد سل ــــجما 1440ال
د815136717802610535 س ع عقوب يو ــــجمحمد  1440ال
ــــجعادل حمودە محمود حمد816136717800807117 1440ال
م المغاري817136717905198347 ــــجعاصف عزام سل 1440ال
ــــجمحمد أحمد محمد الحواجري818136221900987942 1440ال
ــــجدينا محمد محمود الحواجري819136221800510315 1440ال
جه محمود محمد الشيخ ع 820136221913095444 ــــجخد 1440ال
من حرب عودة ع821138282929551661 ــــجأ 1440ال
د حسن ع822138282925097024 ــــجرغدە ع 1440ال
ــــجنهاد حرب عودة ع823138282900239039 1440ال
د ع824138282975955246 م حسن رش ــــجم 1440ال
دي825136932951900562 1439المغازيمنار حسن صقر العا
دي826136932954970299 ان العا حه عودة عل 1439المغازيسم
ا 827136932903506624 م التل 1439المغازيكوثر محمد ابرا
1439المغازيمحسن محمود محمد ابو مشايخ828138127903075570
1439المغازيسمر سم أحمد ابو مشايخ829138127931503494
ل محمد ابو مشايخ830138127967365669 سة خل 1439المغازيرئ
ل ابو مشايخ831138127969970367 1439المغازيطالل محمد خل
ل832136722967696055 م محمد ن 1439المغازياسعد ابرا
ل833136722903431815 م ن 1439المغازيسا اسعد ابرا
ل834136722974185233 د  ن ه محمد ع 1439المغازين
ل ع عوض  الجد835136203965832710 1439المغازيجم
ي حس الجد836136203937492015 قه ص 1439المغازيصد
د837138156939891487 1439المغازيغسان محمد أحمد بن سع
د838138156800334815 1439المغازينورا ع حسن بن سع
د839138156963332135 مان ع سع 1439المغازيدى سل
1439المغازيعثمان محمد ع ابو حجر840138255930675814
م ابو حجر841138255957472178 1439المغازيسمر ع ابرا
اب842136608412255069 1439المغازيصالح مصلح صالح ابو ج
د معوض الصال 843136608953565942 د الحم 1439المغازينوال ع
ة844136608900799032 ا د معوض الد د الحم مان ع 1439المغازيا
ل محمد ابو مشايخ845138129905256202 1439المغازيشادي اسماع



ف مسلم ابو مشايخ846138129909098014 ار نا 1439المغازياز
ــــح فرحان المصدر847136071959333147 1439المغازيمحسن ف
د المصدر848136071975040106 1439المغازيانتصار حسن ع
ل849139043903284834 ف عادل محمود اسماع 1439المغازيا
ل850139043900616640 1439المغازيسه سم محمود اسماع
ش851138091901437657 د درو 1440المغازيعالء محمد الس
ش852138091908981517 د عادل محمود درو 1440المغازيتغ
د القطاوي853138091967697145 1440المغازيعطاف محمد س
ضه854136119951143759 م سالم ابو رو د ال 1440المغازيمسلم ع
ضه855136119900291717 م ابو رو 1440المغازيالهام محمد سل
ا 856136119904483534 م سالم التل د ال 1440المغازيزانه ع
مان سلمان المصدر857138125957486970 1440المغازيع سل
مان سلمان المصدر858138125925351488 مت سل 1440المغازيح
ف محمود المصدر859138125906688296 د اللط 1440المغازياما ع
مان سلمان المصدر860138125957486954 ة سل ح 1440المغازيص
مان سالم المصدر861138125907271795 1440المغازيفة سل
ش ابو نصار862139085929570158 رم مصط درو 1440المغازيا
ا 863136650912902756 د الن عمر التل 1440المغازيالهام ع
س مو الشن 864138151953771243 1440المغازيحل يو
م الشن 865138151911598654 امل ابرا 1440المغازينعمه 
د الهادي نور الدين866138151909989345 ل ع ە اسماع 1440المغازيسم
د العموا 867138951802084871 د المج 1440المغازياالء ع ع
د محمد ابو سمك868138951955012042 د المج 1440المغازيع ع
ش ع ج المصدر869138170953775830 1440المغازيعا
د870138170969171149 1440المغازيطالل محمد مو ابو سع
د871138170963941059 مان ابو سع ل سل 1440المغازينجاح خل
ا 872136691903214187 د النور عودة محمود التل 1440المغازيع
ا 873136691903214104 1440المغازيفاطمه عودة محمود التل
ا 874136691952427375 د السالم حسن حمدان التل 1440المغازيع
1440المغازيعو محمد حامد العاوور875138158916821234
ل العاوور876138158954991865 د خل دە سع 1440المغازيعا
1440المغازيامال محمد حامد النمرو 877138158916821242
د صالح878137219801396490 1440المغازيمحمد فت سع
ا صالح879137219909973968 د ال د ع د المج 1440المغازيم ع
د الهادي880137219413048190 1440المغازيختام محمد صالح ع
ان881136946967701137 د الهادي أحمد عل 1440المغازيمحمد ع
د الهادي العجوري882136946901363457 ه محمد ع 1440المغازيعرو
دي883136628954970869 1440المغازيصالح ع سالم العا
م أحمد بركة884136628900911462 د ال 1440المغازيعهود ع
دي885136628907867170 د العا 1440المغازيانعام محمد ع
ل محمد النحوي886136938903095446 1440المغازينائل اسماع
ز887138169970566048 ل صابر أحمد الغ 1440المغازين
ك 888138169962691093 1440المغازيمصط رمضان يوسف 
ك 889138169962690673 ان أحمد  مه شع 1440المغازينع
ع890137393802004499 م االق لحسالمه فضل ابرا 1439دير ال
د سعد القرعان891137393900539347 لحمحمد عا 1439دير ال
د سعد القرعان892137393801335639 سام عب لحاب 1439دير ال



د893138005975316852 مان سع د عودة سل لحسع 1439دير ال
مان بركة894137844959332156 لحم محمد سل 1439دير ال
مان بركة895137844959332149 لحى محمد سل 1439دير ال
مان أحمد ابو نص 896137631410195895 لحمحمد سل 1439دير ال
د ره ابو نص 897137631410195861 دە عارف ع لحع 1439دير ال
لحصابرە غانم سلمان ابو نص 898137631975335936 1439دير ال
مان مصبح899138060923999197 د سل لحرجب س 1439دير ال
لحامنه حماد محمد مصبح900138060967705930 1439دير ال
د مصبح901138060801850488 لحأحمد رجب س 1439دير ال
ش 902137368803006162 لحنادر عمر ع  1439دير ال
ش 903137368803006352 لحدعاء عمر ع  1439دير ال
م محمود أبو ع904136801967711573 د الرح د ع لحسع 1439دير ال
ان ابو ع905136801901309146 لحسماح سالم شع 1439دير ال
ل ابو اسد906137338801329137 لحيثم محمد خل 1439دير ال
سام محمد ابو اسد907137338801848987 لحال  1439دير ال
لحوالء عادل مصط ابو اسد908137338850137639 1439دير ال
ل ابو اسد909137338929584126 د خل د الحم زة ع لحع 1439دير ال
صور910137436912905635 ل  لحجمعه محمد اسماع 1439دير ال
صور911137436951900992 لحدى محمد أحمد  1439دير ال
ي912137436974972143 ل الم لحبركه محمد اسماع 1439دير ال
لحطارق احمد عواد عواد913137920412486581 1439دير ال
م طالل عواد914137920903099141 د الدا لحفادي ع 1439دير ال
م طالل عواد915137920906516380 د الدا لحفاتن ع 1439دير ال
د ره عواد916137920951904093 د ع ر ع لحتح 1439دير ال
مان السطري917139316985323930 شة سالمه سل لحعا 1439دير ال
ل ابو شعر918139316930118054 م خل لحأحمد ابرا 1439دير ال
لق919136342969065523 د ره حامد ابو مع له ع لحطا 1439دير ال
ش 920137801900490137 د الرحمن  ا ع لحرفعت  1439دير ال
ش 921137801906645858 لحند نور الدين فت  1439دير ال
مان ابوعواد922137539923213052 لحسالم عواد سل 1439دير ال
مان ابو الحصي 923137539923213045 ە عواد سل لحن 1439دير ال
مان ابوعواد924137539987806841 م سل لحفاطمه سل 1439دير ال
ل محمود ابو سمرە925136461410039911 لحفوزي خل 1439دير ال
د الرحمن زدان926137649925732380 لحزدان فواز ع 1439دير ال
ل محمد زدان927137649900644030 لحن خل 1439دير ال
د الرحمن ع زدان928137649967670621 لحامنه ع 1439دير ال
لحطالل ع محمد العثامنه929137427952655132 1439دير ال
ل العثامنه930137427952705143 اس اسماع لحت  1439دير ال
د سماحه931137427916060916 د محمد عا لحعا 1439دير ال
ح 932136832800008708 عقوب ال ل  م اسماع لحابرا 1440دير ال
ح 933136832920001138 مه أحمد محمد ال لحنع 1440دير ال
ح 934136832900890559 م محمد ال لحرائدة ابرا 1440دير ال
لحفارس سالمه ن ابو عمرة935137359900892134 1440دير ال
لحسلوى محمد مطلق ابو عمرة936137359905222188 1440دير ال
د الجواد937137031937225472 لحعارف محمد محمود ع 1440دير ال
ە938137501700124233 م تن لحمحمود محمد ابرا 1440دير ال
ە939137501700124241 د المع تن س ع لحى خم 1440دير ال



د مصط غانم940137501903699460 ر ول لحما 1440دير ال
لحانور عدنان محمد نجم941138964912275211 1440دير ال
د المع نجم942138964901381053 م حس ع لحم 1440دير ال
لحمحمود ع سالم ابو  943136619801473836 1440دير ال
حه حس محمد ابو  944136619914268446 لحمل 1440دير ال
د سالم الطالع945136619803095066 م مف لحم 1440دير ال
مان ن قشالن946136226942376443 لححمد سل 1440دير ال
مان ن947136226922258264 لحعب حمد سل 1440دير ال
ە منصور نا قشالن948136226902817931 لحخ 1440دير ال
ي949137714959488479 م سالم ابو م لحسم ابرا 1440دير ال
ي950137714953856960 لحسلوى حسن أحمد ابو م 1440دير ال
د أحمد ج نصار951139294917825242 لحسع 1440دير ال
م نصار952139294947330387 ە حسن ابرا لحسم 1440دير ال
ل محمد حس العطار953136276952115178 لحخل 1440دير ال
م العطار954136276800812539 لحسناء سالمه سل 1440دير ال
مان فايز حماد ابو خماش955136956962346060 لحسل 1440دير ال
د956136956400285730 س عو محمود عا لحا 1440دير ال
لوب957136956803352814 د الفتاح  م يوسف ع لحابرا 1440دير ال
مان سالم ابو نجا958136036901641787 ي سل لحخ 1440دير ال
ف سالم ابو نجا959136036700372808 لحدى نا 1440دير ال
ه خروف960138035800300949 لحتامر عمر عط 1440دير ال
م خروف961138035801179904 د ال ر ع لحسها سا 1440دير ال
لحمروان فايز حماد ابو خماش962137320912359999 1440دير ال
د  ابو خماش963137320700375538 اح طلب ع لحا 1440دير ال
مان االطرش964137404930035910 م سل د ال لحسا ع 1440دير ال
مان االطرش965137404930035654 ش سل لحتمام درو 1440دير ال
م االطرش966137404800314056 د ال لحمع سا ع 1440دير ال
ل967136869902817030 د ابو مند م سع لحتوفيق ابرا 1440دير ال
ل968136869960222974 لحنجاح أحمد حس ابو مند 1440دير ال
ه ابو نمر969139006945261535 لحمال سالم عط 1440دير ال
د حسان ابو نمر970139006900230434 لحأسماء الس 1440دير ال
ش أحمد حس دبور971138440959051434 لحدرو 1440دير ال
ه رضوان صالح دبور972138440973751530 لحناد 1440دير ال
ه973137606920000825 ب تا لحصالح محمود د 1440دير ال
ه974137606932201908 لحا محمود محمد تا 1440دير ال
ه975137606410581706 لححسن صالح محمود تا 1440دير ال
د القادر محمد حس العطار976137213952115152 لحع 1440دير ال
اح محمد حمدان العطار977137213965775372 لحص 1440دير ال
لحع عودة ع المصدر978136175974992638 1440دير ال
فه عودة ع المصدر979136175974992604 لحلط 1440دير ال
م ابو عمرة980138017908986581 لحمحمد سالم ابرا 1440دير ال
لححنان صالح مصلح ابو عمرة981138017411954100 1440دير ال
لحسالمة حسن مو ابو عمرة982138017918201534 1440دير ال
لححسنه احمد محمد ابوعمرة983138017700496128 1440دير ال
ف سالم حس العطار984137462929452936 لحنا 1440دير ال
دە أحمد حس العطار985137462952130185 لحرو 1440دير ال
د سالم حلس986137462922680681 ه ع لحمجد 1440دير ال



مان ابو عمرة987137006900785544 مان عودة سل لحسل 1440دير ال
لحسلمه سالم حس ابو عمرة988137006952128429 1440دير ال
د989139547991206301 لحه أحمد حسن ابو م 1440دير ال
لحسا جابر سالمه ابو اسد990137847904907706 1440دير ال
د حس ابو اسد991137847929581205 لحوفاء زو 1440دير ال
مان محمد ابو عمرة992137921910269067 د الرازق سل لحع 1440دير ال
مان محمد ابو عمرة993137921910269000 لحم سل 1440دير ال
م ابو عمرة994137921804097269 ة حماد سل ح لحص 1440دير ال
اد ابو عمرە995136903945040343 د ع د الس د المج لحع 1440دير ال
د ابو عمرە996136903801847906 د الس د المج لححسام ع 1440دير ال
د ره ابو عمرة997136903910416239 م سالم ع لحم 1440دير ال
د ع المصدر998136806804317667 لحمع ع 1440دير ال
م مو فرحان المصدر999136806974967648 لحم 1440دير ال

مان الحسنات1000137989962392122 لحعطا فايق سل 1440دير ال
لحم ع ع الحسنات1001137989940001241 1440دير ال
حان الحسنات1002137989940261142 د محمد  لحول 1440دير ال
لحفدوى عوض حسن الحسنات1003137989962683751 1440دير ال
ب شب 1004137582924169667 لحنافذ محمد ذ 1440دير ال
لحفداء محمد منصور شب 1005137582801817446 1440دير ال
لحى محمد محمد شب 1006137582947316634 1440دير ال
س عودة أحمد ابو سمرە1007137738947405155 لحيو 1440دير ال
ل ابو سمرە1008137738907642763 د خل لحفاطمه ع 1440دير ال
لحرحاب ع محمد العثامنه1009136157902251750 1440دير ال
اح محمود محمد العثامنه1010136157966601445 لحا 1440دير ال
م محمد عارف حس 1011137573902031145 د ال لحع 1440دير ال
م مصط حس 1012137573927197145 ال ابرا لحف 1440دير ال
د اسعد ج الحواجري1013137573920619806 لحتغ 1440دير ال
ز محمود بوالن1014137662973733488 د الع لحعمر ع 1440دير ال
لحم رشدي محمد بوالن1015137662910429570 1440دير ال
ا صالح محمد العمور1016137662916385263 لحاس 1440دير ال
د الرحمن عاشور ادرس1017138835930970439 لحعامر ع 1440دير ال
دە خالد حسن ادرس1018138835958315624 لحعا 1440دير ال
ح1019136371914768510 ح د الم جه توفيق رش لحخد 1440دير ال
اح طه جمعه حماد1020136371923682074 لحص 1440دير ال
ب حماد1021136371975808445 لححاتم محمود ذ 1440دير ال
لحمد عدنان محمد الجرو1022137230800372674 1440دير ال
اب الجرو1023137230900897646 لحعماد ع د 1440دير ال
لحمحمد شحدە محمد خطاب1024137980902816842 1440دير ال
لحسمر محمد ع الهور1025137980800131021 1440دير ال
ه محمد ع خطاب1026137980801204447 لحُسم 1440دير ال
ه خطاب1027137980929455228 لحمنال محمد عط 1440دير ال
له شحدە محمد خطاب1028137980902816834 لحسه 1440دير ال
ف حسان حس ابو صفر1029137030923222889 د اللط لحع 1440دير ال
ب القهو 1030139080939190146 لحعمر محمد د 1440دير ال
ب القهو 1031139080939190179 لحفاطمه محمد د 1440دير ال
لحامال عطا حس القهو 1032139080927004671 1440دير ال
ب1033137456700124464 ص مان احمد ابو مغ لحفاطمه سل 1440دير ال



د القادر ابو عمرة1034137456400571022 ز ع د الع لحثائر ع 1440دير ال
ل1035137199414679647 د الرحمن اسماع د ع لححسام سع 1440دير ال
ل1036137199901454991 سام محمود شكري اسماع لحاب 1440دير ال
ز االطرش1037137722801761263 د الع ز عصام ع د الع لحع 1440دير ال
م مو االطرش1038137722938881042 لحسلوى ابرا 1440دير ال
حه يوسف محمد القرما 1039136765929458032 لحص 1440دير ال
مر1040136765914260369 اح محمد مصط ابوع لحص 1440دير ال
ە1041136765914260351 ة محمد مصط ابو ص ح لحص 1440دير ال
اشه سلمان1042136393900634155 لحخالد يوسف ع 1440دير ال
د القادر أحمد سلمان1043136393957463342 لحرم ع 1440دير ال
اشه سلمان1044136393802084111 لحاسامه يوسف ع 1440دير ال


