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ست و أربعون 93746زٌاداحمد العثمان المصفى 12283

ثمان و خمسون 213758خلٌفناٌفة األحمد22646

ثالث و أربعون 222143طالل منال المصري32941

اثنتان و ستون 214162أحمدعبدالمعطً الزرٌق42997

ست 66غائباٌمانمٌالد نسب53024

تسع و ستون 204969علًعبد الباسط جعبو63607

اثنتان و خمسون 203252أحمدربى الشحاده73623

أربع و خمسون 223254عبد العزٌزإٌفٌن الحمو83686

تسع و خمسون 263359الولٌدوفاء الحفٌان93712

سبع و خمسون 253257سهٌلفتوح بٌطار103823

ثمان و خمسون 233558محمد أمٌنباسل قلٌع113889

إحدى و ثمانون 255681محمد علًعمر البكور123896

ست و ثمانون 266086صفوانمٌس عبد الرحمن133897

إحدى و سبعون 215071عبد الباسطخالد جوخدار144060

سبع و خمسون 174057محمدخالد العبدهللا154073

سبعون 234770هٌثممنى القطم164317ً

تسع و ستون 185169عبد السالم عبٌده العمر 174592

غائبغائبغائب25علًمرٌم الوطفه184595

ثمان و خمسون 283058محمدعال الحمدوش 194608

سبع و سبعون 235477واصلاٌمان الحمدان204661

ثالث و سبعون 244973خالدفاطمه الكوٌسم214675

ست و ستون 244266محمدروعه الشالش224697

ثمانون 245680علًبشرى الحاج حسن234704

أربع و سبعون 254974عبد القهارشٌماء الجمال244725

سبع و ثالثون 211637عبد هللادٌانا المحٌمٌد254728

أربع و ستون 273764عبد هللاآالء عبد هللا264768

أربع و خمسون 262854عبد الحلٌممحمد الحمشو274819

ثالث و سبعون 195473احمدفؤاد ابو العٌون284838

خمسون 242650عمرٌمنى الكردي294892

ثالث و ستون 174663أحمدحسٌن أحمد الخالد304986

اثنتان و خمسون 262652عبدالقادرجٌهان العوٌش315113

ثمانون 235780عمرأحمد الشعبان325160ً

خمس و ثمانون 236285خالدعالء المحمود العمر335214

سبع و ثالثون 191837عز الدٌنعالء الدٌن الحمد345224

ست و ستون 254166علً نجم الدٌنوالء الصٌادي355249

خمس و ثالثون 221335الٌاسرٌم العج365283ً

ثالث و أربعون 192443محمدعبد العزٌز الخالد375329

ست و خمسون 263056حسنحسام صطوف385365

إحدى و أربعون 192241خالدشحود الشعبان395384

ثالث و ستون 253863ابراهٌمرهف المحمود الفاضل405450

أربع و أربعون 232144ناصحمنجد السلوم415518
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ست و سبعون 205676عدنانبحرٌة العبٌد السعٌد425603

خمس و خمسون 262955عبدالحكٌم قصً المحمد435606

اثنتان و ثالثون 23932حاتممحمد السلوم445630

أربع و ثمانون 265884حسٌنروان العثمان455653

سبع و عشرون 151227خالدصبا الحسٌن465672

أربع و خمسون 262854جاسمعبد العزٌزعلً حاتم475702

اثنتان و سبعون 264672عبد العزٌزرهف األحمد485841

ثالث و سبعون 254873ٌوسفمروه االسماعٌل القاسم495843

ثالث و سبعون 254873محمدعلً المحمد505860

ثمان و ثمانون 266288حٌانابراهٌم رمضان البكور515868

ثمانون 265480احمدمنال المحمود525911

اثنتان و ستون 263662محمدنور الطٌار535920

تسع و ثمانون 276289محمدإٌمان العسكري545927

خمس و سبعون 264975محمداٌمن احمد555968

أربع و ثمانون 265884مصطفىرهف المصطفى565973

ثمان و ستون 254368عبد المنعمنجوى العل575980ً

سبع و ستون 264167محمدزهراء الحدٌدي585981

خمس و سبعون 294675عازارأناغٌم برهوم595982

سبعون 244670موسىرٌم بطرس606000

ست و ستون 244266فهٌمسمٌره الٌاس616001

خمس و سبعون 255075عمادلٌن عوكان626006

ثمانون 265480سامرنجاة الحسن636013

سبع و خمسون 203757محمد النورعمر الحسٌن646058

خمس و ستون 234265أحمدندى الكٌال656066

سبعون 264470محمدنادٌه حدٌد666071

خمس و سبعون 294675رٌاضحسن خلوف676078

ثمانون 235780حسنعبدالرحمن الحسن686100

إحدى و سبعون 254671نور الدٌنشفاء قدي696111

ثالث و أربعون 212243حامدٌوسف الحاج احمد706129

أربع و خمسون 243054علًهاشم محمد علوش716143

غائبغائبغائب22عبد اللطٌفحسن الحامد726160

أربع و سبعون 264874ٌاسٌناالء الفارس736178

ثمان و ستون 254368عباسباسل تقال746189

ثمان و خمسون 184058محمدزٌنب طٌب756194

ثمان و ستون 244468غازيدانٌال شاعر766196

ست و خمسون 263056فٌصلنور الحرٌري776235

تسع و سبعون 235679عٌداٌمن المصلط786240

ثالث و سبعون 205373محمد نورامنه كرٌم796248

أربع و ستون 253964مختارغاده الحسون806268

ست و ثالثون 231336ابراهٌمنها الحاج احمد816284

ست و سبعون 265076مشهورآالء الحاج محمود826291
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إحدى و ستون 263561تركًاحمد تركً الحمٌدي836509

سبع و تسعون 277097تركًثناء تركً الشدو846523

تسع و أربعون 252449عبدالرحمنعامر عبدالرحمن الحسن856537

إحدى و ثالثون 211031مصلحمحمد مصلح الحسن866545

سبعون 264470اسعدبٌان اسعد كردوش876577

غائبغائبغائب25ٌاسرغدٌر ٌاسر الضامن886617

تسع و سبعون 275279جورجكرٌستٌنا جورج جرجس896618

أربع و ستون 263864رضوانبالل رضوان العٌد906632

غائبغائبغائب22محمودالبتراء محمود السلوم916680

اثنتان و ستون 273562خلٌلسوسن خلٌل اسعد926731

ثمان و ستون 254368احمدنور احمد الحمه936768

خمسون 252550علًآمنه علً القسوم946810

ستون 223860عبد الرحمنمنى عبد الرحمن العل956830ً

ست و ستون 224466ولٌدحافظ ولٌد المصطفى العمر966832

أربع و سبعون 225274احمدخالد احمد السعد976835

سبع و سبعون 235477محمودبراءه محمود أحمد986848

تسع و خمسون 233659محمودخلفه محمود الهالل996916

إحدى و سبعون 234871عبد الستارسجود الفارس1006967

اثنتان و ستون 283462محمودسوسن طالب1016977

ست و سبعون 235376عنادفاطمه عناد الناٌف1027096

غائبغائبغائب19علًفاطمة العبد هللا1037165

ست و ستون 234366ابراهٌمفاطمة الكشتو1047187

سبع و خمسون 233457سعٌدأمل المحمد1057193

ست و ستون 264066نوافندى الصالح1067226

ست و سبعون 245276خالد احمد الضاهر1077401

ست و خمسون 173956ٌاسررؤى حنوف1087435

إحدى و ثالثون 22931موفقروعة جنٌد1097440

خمس و سبعون 235275مروانخدٌجة غزال11013032

إحدى و ثمانون 265581عبد  العظٌمسارة عبد العال11113053

سبع و خمسون 233457مصطفى رٌم فشتوك11213062

إحدى و سبعون 254671عبد هللادٌانا السرمان11313069ً

سبعون 264470ابراهٌمندٌم الجمعة الحدٌد11413085

خمس و ستون 214465عبد الكرٌمرنٌم غبشة11513102

ثالث و خمسون 193453علًرشان محمد دٌب11613122

ثالث و سبعون 254873محمد منذربٌان الشٌخ11713134

تسع و خمسون 233659سعدالدٌنمحمود العبٌد السعٌد11813147

إحدى و خمسون 252651احمدمحمد حسام قشٌط11913179

ثمان و أربعون 282048تركًعالء الخلٌل12013180

ثمان و خمسون 243458زهٌردانٌة الحسون12113183

ثالث و سبعون 215273عبد الوهابابراهٌم الصغٌر12213191

ثمان و خمسون 253358عبد الكرٌمعبد الستار الناصر12313198

ستون 243660طاللخالد المشرف12413207ً
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تسع و سبعون 176279خالدمرام خطاب12513212

إحدى و خمسون 173451محمودامانً العكلة12613236

اثنتان و سبعون 234972فاٌزرٌم الجرعب12713239

أربع و تسعون 286694ٌاسرمصطفى حموش12813272

أربع و خمسون 213354عبد الرحمنرلى السلوم12913336

ثمان و أربعون 143448حمزههدى االمان13013337

غائبغائبغائب21عنادمحمد العبد هللا13113344

تسع و خمسون 273259حسٌنروال خزنة13213353

تسعون 246690فاضلامتثال طماع13313369

ثمان و ستون 244468محمدتسنٌم زنكلو13413395

ست و خمسون 253156عبد هللاأمانً العلٌوي13513399

ست و خمسون 243256عبد القادر رغد مصطفى13613461

ستون 243660عبد الرحمننسرٌن الحسٌن13713462

ست و خمسون 263056حسن لبنى زٌن13813465ً

خمس و سبعون 235275محمد سعٌدهبة الطوٌل13913479

أربع و ستون 244064ولٌدفاطمة جدٌع14013520

غائبغائبغائب28هٌثماسماء الحج14113568ً

خمس و أربعون 232245خالدعال العبد هللا14213575

اثنتان و سبعون 244872مصطفىناهد المشعان14313582

ست و سبعون 284876حسٌنبتول الدناور14413584

خمس و سبعون 245175اسماعٌلسمر الصبر14514038

ثالث و أربعون 152843غازيفرح غازي حمدان14614071

تسع و ستون 244569عادلمروة شحود14714084

ثالث و خمسون 233053محمدبتول جمال14814097

ثمان و ستون 244468عبد الحنانبٌان الحسن14914105

إحدى و خمسون 153651ممدوحمرٌم الكل15014126

ثمان و سبعون 285078خالدزٌنب االحمد15114186

تسع و ستون 244569جمعةآالء الحمود15214197

خمس و خمسون 282755عبد العزٌزنسٌبة فلفل15314209

ست و ستون 204666عبد الستارقمر حدٌد15414212

سبع و خمسون 243357هشامخالد الحبوش15514221

أربع و سبعون 205474محمدنور محمد خالد15614228

ثمان و ستون 244468علًمحمد الجاسم15714270

اثنتان و ستون 243862اسامةرغد العان15814273ً

ست و خمسون 193756محمدمهند الصالح15914274

أربع و ثمانون 226284رفعتبشرى حمد16014294

غائبغائبغائب19خالد بشار المحٌمٌد16114295

تسع و ستون 234669احمدغروب األمان16214350

ثالث و ستون 214263حٌانرغد حسن16314356

خمس و خمسون 173855محمدمً المحمد16414362

إحدى و خمسون 232851حسٌنعبد المنعم الناٌف16514388

ثمان و ستون 204868حسنحسٌن الحسن16614390

ثمان و ستون 234568عدنانفاطمة قدور16714393
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ستون 233760عبد الكرٌمبشرى الزوله16814425

أربع و ستون 263864محمداسراء الحسٌن 16917088
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