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17آالء فحذٗ يخحار تركات دًادِ 1800115739

آالء يذًذ دطٍ يذًذ ضرداٌ 2800116113

10آالء يذًذ فحذٗ انطعيذ انشُذٖ 3800103315

15آيّ ايٓاب يذًذ انطعيذ عثًاٌ انالزق 4800116114

16آيّ عادل يذًذ ادًذ يُا 5800126789

12أدًذ اتراْيى ادًذ عثذانعسيس ْيثة 6800125316

17أدًذ ادًذ شفيك جاد 7800125160

17أدًذ اضايّ شعثاٌ يذًذ انجًم 8800125890

14أدًذ اشرف يذًذ اتراْيى انشًٕجٗ 9800114348

16أدًذ انطيذ عثذاهلل دًاد 10800125703

14أدًذ رتيع اتراْيى انعذٖٔ 11800114786

10أدًذ رزق ادًذ عهٗ 12800116444

أدًذ شٕلٗ يحٕنٗ أدًذ جثر 13800103322

أدًذ صثرٖ رتيع يذفٕػ 14800100741

16أدًذ صثرٖ يذًذ اضًاعيم 15800126792

17أدًذ عهٗ يذًذ زيادِ 16800115721

12أدًذ عًاد شرف عهي 17800114526

14أدًذ يذًذ دطيٍ ادًذ 18800125189

10أدًذ يذًذ عثذاهلل أدًذ انُذاش 19800127551

17أدًذ يذًذ عثذِ جاير خغاب 20800114762

8أدًذ يصغفٗ دافؼ عهٗ 21800114444

11أدًذ ياضر ادًذ انشرتيُٗ 22800114086

أدًذ ياضر فارش انعٕضٗ 2380012584

أدًذ يطرٖ أدًذ عهٗ انجُذٖ 2480016677

أضًاء انطعيذ انطيذ انعجًٗ 25800115524
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6أشرلث دطٍ عهعث عهٗ انثذٔيٓٗ 26800114201

أشرلث يذًذ انطعيذ عثذِ دًاد 27800114438

14أياَٗ تذير اتراْيى يذًذ صانخ 28800114360

18أيُيّ يذًذ ادًذ عثذ انهغيف 29800116376

10أيًٍ انًٓذٖ يذًذ يذًذ عهٗ اتٕ انرجال 30800125181

10أيًٍ ٔائم عثذانعهيى عثذانخانك عًيرِ 31800116646

16إضراء ادًذ عثذ انذكى اتٕٔداعّ تذٖٔ 32800114102

16إضراء دًذٖ يهغاظ ًْاو ضُّ 33800116117

17إضراء ضًير يذًذ شذاجّ انطيذ 34800114358

14إيًاٌ أيًٍ اتٕانًعاعٗ انثردٔيم 35800127084

13إيًاٌ عثذ انثذيع ادًذ يذًٕد عهٗ 36800116049

10إيُاش اشرف ضعذ انثطيَٕٗ 37800116098

17انفث يذًذ عثذ انرديى يذًذ 38800115725

10تطُث يذًذ فاضم دطٍ انُٓأٖ 39800125196

12تٓاء انذيٍ ٔنيذ فؤاد عافيّ 40800126945

17تياٌ يذًذ انشثرأٖ يذًذ انشٕرتجٗ 41800114103

10جٕدٖ دطيٍ عثذاهلل انًطيرٖ 42800100720

دثية يذًذ ادًذ يذًذ ادًذ 43800116429

18دطاو يصثاح انثذرأٖ عهٗ 44800125177

17دطٍ يذًذ دطٍ ادًذ ليراط 45800114620

14خانذ انطيذ اضًاعيم ادًذ 46800125182

14ريى عادل ادًذ يذًذ انًظهٕو 47800115741

14زياد جٕفيك انعذل انطعيذ انعذل 48800114375

16ضارِ انطيذ انطيذ اتراْيى 49800114099

16ضهًٗ يذًذ دًذٖ عثذ انًُعى ضهغاٌ 50800115503

15ضًاء دًذٖ انطيذ فرج 51800114143

8ضٕزاٌ داجى شفيك انطيذ عهٗ عثًاٌ 52800115798

15ضيف انذيٍ يذًذ عثذ انهغيف عثذ انًجيذ53800127155

17ضيف انذيٍ يذًذ عثذانعسيس جًعّ 54800114144

13شريف دطيٍ عثذانهغيف يذًذ انذثيثٗ 55800125165

7صالح يذًذ عثذ انثاضظ يذًذ 56800116358

صالح يصغفٗ صالح يصغفٗ انذيطغٗ 5780013187

16عثذانذًيذ ضًيخ عثذ انطالو اتراْيى عرفّ 58800114145

16عثذانذًيذ ضًير عثذانذًيذ دايذ 59800125184

8عثذانذًيذ َاصر عثذ انذًيذ عهٗ تٓراو 60800114682
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17عثذانردًٍ يذًذ عثذ انعظيى عثذ انذًيذ 61800115802

8عثذاهلل ضعذ رتيع 62800116481

20عثذاهلل يذًذ رفعث يذًذ انذطيُٗ َصار 63800114106

17عهٗ َاصر انًرضٗ غاَى 64800115800

7عًر ْشاو ضانى عّ ضانى 65800114811

عًرٔ عادل تركات إتراْيى 66800100179

عًرٔ عًاد يذًٕد اضًاعيم 67800114089

17عًرٔ يذًذ عثذ انعسيس عطكر 68800114105

13فارش يذًذ عثذانصًذ 69800117206

فاعًة يذطٕب دهًٗ يذًذ عثذانرديى 70800125900

14لٕت انمهٕب عثذانذافؼ انطعيذ انثاز 71800125895

كريى عثذِ عهٗ عثذِ عثيذ 72800115500

14كريى يذًذ ضيذ ادًذ يذًذ انذٕأشٗ 73800114107

17كريى يصغفٗ عثذانغُٗ يذًذ ادًذ 74800125046

17نيهٗ دايذ عثذ انردًٍ دايذ 75800114101

يازٌ ادًذ زكٗ انذيٍ انُجار 76800101270

14ياْر يذًذ ياْريذًذ 77800114110

15يذًذ أدًذ اتراْيى عغيّ 78800115585

17يذًذ أدًذ يذًذ ادًذ انطيذ ضرداٌ 79800125194

12يذًذ أشرف انطيذ اتراْيى 80800114104

يذًذ إتراْيى يذًذ خهيفّ 81800115461

15يذًذ انًحٕنٗ يذًذ عثذانْٕاب 82800125845

17يذًذ انًذًذٖ يصغفٗ كايم انغًرأٖ 83800125887

20يذًذ دًذٖ عغيّ يذًذ انطيذ 84800114226

14يذًذ خانذ اتراْيى يذًذ عثذ انًجيذ 85800114118

5يذًذ خير أدًذ عغا 86800127072

15يذًذ ضعيذ انعذل يذًذ 87800114350

17يذًذ ضيف دطُٗ عهٗ انطيذ 88800114095

17يذًذ عثذ انثاضظ عهٗ ادًذ 89800116596

12يذًذ عالء يذًٕد يذًٕد يذًذ الشيٍ 90800115584

3يذًذ عهٗ خهيم إضًاعيم انعسب 91800100717

14يذًذ عًاد يذًذ يذًذ يٕضٗ 92800115496

8يذًذ ياجذ يذًذ رشاد تذٖٔ 93800115722

20يذًذ يحٕنٗ شريف ضهيى اتراْيى 94800125899

16يذًذ يذًذ يصغفٗ يذًذ يصغفٗ 95800125509
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17يذًذ ٔضاو انذيٍ يصغفٗ عثذ انًُعى يُصٕر 96800114804

12يذًٕد ادًذ يذًذ دطٍ دجازٖ 97800115727

15يذًٕد اشرف يذًٕد ادًذ عثذ انعسيس 98800115748

14يذًٕد انطيذ يذًذيٍ أتٕشاية 99800101264

17يذًٕد خضر يذًذ يٕضف ليثع 100800114147

12يذًٕد يجذٖ يذًٕد يذًذ يذًٕد 101800125191

يذًٕد يذًذ اتراْيى عٕض جثر 10270021904

14يذدث عثذانذًيذ اتراْيى انثيطٗ 103800125478

15يريى ْشاو تذر انذيٍ اتراْيى انًشذ 104800115808

11يصغفٗ ادًذ انعذٖٔ ادًذ 105800125898

12يصغفٗ ضايٗ عثذانٓادٖ انطيذ 106800103318

15يصغفٗ يذًٕد يصغفٗ انطيذ شثاَّ 107800114734

14يعار ياضيٍ يذًذ اتٕ انغية يذًذ اتراْيى 108800114097

8يعحس عادل عثًاٌ يذًذ دهِٕ 109800115489

15يُار صالح جثر انشثرأٖ 110800115819

يٓا يذًذ عثذ انًمصٕد يذًذ دطٍ 111800115735

5يُٓذ يذًذ يذًذ انذق 11280013068

8يٗ عثذانفحاح انشرتيُٗ أدًذ فرج 11380016683

17ييرَا عّ عثذ انعظيى دطيٍ 114800115720

15ييرَا يذًذ صالح انًحٕني خضر 115800114643

14َاديٍ ْشاو عثذ انغفار انٕٓارٖ يذًذ 116800114365

17َاديّ عسيٗ عثذ انذك تركات 117800115820

11َايف عثذانًُعى يذًذ جاتر 118800103326

18َجالء دطٍ انطيذ دطٍ عًر 119800125920

11َذٖ تٓاء انذيٍ عٕض انشٕاف 120800115814

10َذٖ يذًذ دطٍ عًر عهٗ 121800116084

16َرييٍ فحٕح عهٗ عثذِ اتراْيى 122800116363

16َٕر يذًذ عثذ انعسيس انطيذ ادًذ 123800114100

16َٕرْاٌ يذطٍ ضعذ غازٖ انعذل 124800114142

ْثّ عالء انذيٍ عثذ انذًيذ يذًٕد عاتذ 125800116426

20ْثّ يذًذ يذًٕد عغيّ انسْيرٖ 126800115809

15ْذٖ اتراْيى ادًذ عثذ رتّ عّ 127800114132

14ْذير ادًذ يذًذ ادو دطٍ 128800115804

16ْذير َصر انذيٍ فارٔق ركٗ يذًذ 129800115734

17ًْص يذًذ عثذ انًُعى دايذ 130800115899
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17ُْذ دازو انطيذ صانخ صانخ انُجار 131800115738

ٔصال ادًذ يذًذ ضعذ اتٕضهيًّ 13280013173

16ٔعذ ادًذ يذًذ ادًذ انشارنٗ 133800114133

16يًُٗ داجى عثًاٌ عس انذيٍ 134800115826

17يًُٗ عارق اتراْيى اتٕ ْاشى يذًذ 135800115801

8اتراْيى ضًير يذًٕد انغُغا136ٖٔ

137

138

139

140

هجدى صالح العزب صواى. د.أ
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