دفاتر عائلة مل يتم استالمها
الرقم

االسم

الرقم

االســــــــــــم

1

جميله عبدالرحمن احمد الباسط

14

سعاد محمد حسين شامي

2

خالد محمد هاشم محمد عالن

15

سعيد علي سيعد العارف

3

حسني عصام حسني بدار

16

الهام احمد خلف الشوبكي

4

شيرين شوكت عبدهللا رزق هللا

17

رنده توفيق جريس عبده

5

ساره سامي تيسير سلمان

18

زبيده يعقوب احمد عامر

6

سهام فتحي رشيد داود

19

عصمت احمد فريح غانم

7

سهير عصام عبدالرحمن الرمح

20

عبد الكريم احمد عبدالكريم عبدالكريم

8

رشا بسام عبدالرحيم العلي

21

عبدالرحمن علي عبدالرحمن جابر

9

عطاف ياسين حسين فريج

22

رامز توفيق عبدالفتاح عطيه

10

دانا بسام خليل الشيخ علي

23

رجاء احمد ابراهيم دوعر

11

رامي سعيد حسني برقاوي

24

عاليه ممدوح حسن علي

12

رامي فوزي سيف الدين البرغوثي

25

رامي سمير عبدالرحمن غنام

13

رنا محمود يونس عطيه

26

عصام لطفي ذياب ابو ذياب

27

رامي حسن قاسم عباس قدومي

42

رجا سليم خضر صباح

28

خلود عبدهللا ابراهيم عبدهللا

43

عمر جميل محمد حماد

29

وفاء علي محمد عوده

44

مهيب طالب راغب العتيبي

30

محمد عبدالغني محمود عيد

45

منال محمود محمد ابو كليب

31

مها ناجي عبدالكريم عبد الصمد

46

محمد عمر محمد عوض

32

منال محمد فهد بكري

47

محمد فوزي زكي فوزي

33

محمد زيدان ابراهيم خضر

48

محمد محمود حسن مهداوي

34

مهند محمد امين حمدان قاسم

49

ماجده عبدالعزيز احمد العاروري

35

محمود هاشم سيد ابو شاهين

50

اسماء صبحي صدقي هندي

36

امل موسى علي الخطيب

51

احمد عزت محمد احمد

37

ايمان عمر محمد العبد

52

اسالم محمد خلف الرشدان

38

احمد رجا رشيد ابراهيم

53

اروى ابراهيم اسماعيل حسين

39

احمد خيري احمد الشيخ علي

54

اميمه محمد احمد خير

40

فهد سامر حكمت ابراهيم

56

اشرف محمد عادل عبدالخالق

41

كفاح جودت محمود القبيسي

57

الخاروف
فاطمه محمد بدر الدين موسى علي

58

فريد محمد ابراهيم غريب

73

لوزان جواد عطيه ابو الهوى

59

لينا موسى محمد الحاج سالمه

74

لمى وليد عبداللطيف داودي

60

فاطمه كامل عبدالحميد الشلبي

75

ليلى يوسف عبدهللا دحبور

61

لينا حسين سليمان الصهيوني

76

فاطمه محمود احمد حامد

62

نظير محمد اسحق المحتسب

77

نهله حسن قاسم عباس قدومي

63

هنوف زيادعقله الطيب

78

نهى عبدالعزيز حافظ حميدان

64

نور خالد حسن خواجا

79

نديم صايل نمر ابو عليان

65

نهى مصطفى محمود جمعه

80

66

عايد اسماعيل صديق العابد

81

يوسف بسام صبحي عصفور

67

وليد نعيم علي السيد احمد

82

ياسمين جالل صبري ايوب

68

وفاء ابراهيم عبدالرحمن السروجي

83

يوسف احمد يوسف العيسى

69

هاشم علي يوسف طافش هنادي

84

فاديه فتحي حسن عمر

70

هنادي ابراهيم علي الحوساني

85

فاطمه محمد موسى الذويب

71

هدى محمود ابراهيم السالم

86

فاطمه محمد عبدالكريم سعيد

72

هديل عبدالرحمن حسيب بشاره

87

فريال يوسف تايه الصالح

عمر صديق محمود االسمر

88

نبيل مصطفى احمد خليل

103

فادي حسام صدقي الترياقي

89

نجيبه داود ابراهيم عبدالقادر

104

لما سليمان هالل السليحات

90

ناهد عادل حسين ابو حسين

105

لمى باسم احمد صفوري

91

نبيل حسن حسين حسين

106

فارس سامي ثاني الشمري

92

ناديه عبدهللا احمد كعوش

107

فيصل مصطفى خليل خليل

93

نهاد محمد راسم نهاد خورشيد

108

فايز علي مصطفى الينو

94

دانه برهان محمد بهجت االمعري

109

فاطمه طارق عبدالرحيم زيتون

95

عمر محمود عوده الهنيني

110

حسناء كمال محمود ابو ظاهر

96

خليل صالح عبدهللا سروجي

111

حنان يوسف عبدالكريم ابو لبه

97

خالد عمر محمد نوري

112

حسنيه سليمان جميل احمد

98

خليل حسن ابراهيم عنيني

113

خلف رزق ارشيد الرفاعي

99

جمال جالل عبدالرحيم توبه

114

بسام وحيد محمود دغلس

 100باسمه نظمي كامل ابو السعود

115

اسالم بسام مصطفى العمري

 101بسام عبدالهادي احمد حماد

116

امين عصام امين ابو هاني

 102اشرف عدنان محمد عرفه

117

اياد خالد عبدالفتاح يوسف

 118احمد موسى جميل احمد

133

يزن محمد خليل صرصور

 119اسماء عبدالرحيم محمد نمر

134

خالد عدنان محمد مكاوي

 120احمد الحسن عطا احمد مسلم

135

مها يوسف عارف الحلو

 121وائل محمود حامد سلطان

136

سميح احمد محمد اغا

 122سمير حماد ابراهيم مسعد

137

ساره احمد انور شرف

 123شهناز عبدالرؤوف عبدالمعطي ابو اهواش

138

سلطان يحيى جبر العتيبي

 124شيرين تيسير محمد عبدالرحمن

139

سليم يوسف اسماعيل التايه

 125شذى محمد سعاده المراشده

140

سامر عابدين توفيق بسيسو

 126دعاء محمد سعود الظفيري

141

مصلح طرفي اوشيل الشمري

 127دولت عبدهللا يوسف جباره

142

محمود مجاهد محمود قنع

 128محمد حسين محمد الترك

143

محمد عبدالرحمن ابراهيم الحسن

 129محمد جهاد عبدالرزاق عبدهللا

144

رضا ابراهيم رضا عواد

 130رامي عقاب تكروري اللويسي

145

رهام عايش احمد سليمان

 131رعد محمد ياسين محمود عقيل

146

رامي علي محمد سرطاوي

 132رائده محمود عبدهللا الشيخ غانم

147

ماجده عبدالكريم عبدالرحيم
عبدالهادي

 148رغد احمد بسام عبدالحليم ابو ربيع

163

منير حموده ذيب حموده

 149ماجد احمد محمد الباشا

164

مها عمر وداعه سليم

 150مريم محمد احمد ابراهيم

165

محمد عبدالقادر سعودي جاد هللا

 151منى عبدالكريم ناصر الراجح

166

عبدالسالم بكر عبدالسالم سليمان

 152مرضيه حسن هريس ابو بكر

167

عبدالكريم جمال عبدالكريم ابريك

 153معتز عزت احمد فراح

168

عمر سالمه سليم قنديل

 154مروح عبدالحميد مروح الحسن

169

عايشه عبداللطيف حسن الصالح

 155مياده نسيب صادق الشيخ احمد

170

عمر عبدالكريم فهد جداونه

 156محمد كمال ابراهيم داوود

171

عروب ياسر عبد شختور

 157محمد احمد محمود ابراهيم

172

عبدالرحمن محمد خميس اليخري

 158ماهر احمد عبدهللا الشعباني

173

عبدالسالم كامل صديق الحاج محمد

 159محمد خميس ابراهيم سلمان

174

عادل محمد احمد ابو كليب

 160احمد اسماعيل محمود حمد

175

اشرف شريف محمد نايفه

 161ابراهيم علي محمد الحامد

176

ايهاب مسعد عبد سعاده

 162احمد اب ارهيم منصور الراعي

177

احمد سلمان اسماعيل حسين

 178امنه فارس حسن صويلح

183

ايمن مامون موسى المبروك

 179ايمان ناصر ابراهيم ابو جليل

184

احمد رفيق توفيق ابو زينه

 180ايمان فتحي عبدهللا سليمان

185

احمد محمد احمد عبدالهادي

 181سندس عماد اسعد عيسى

186

عمر يوسف مثقال عساف

 182متزن عادل عبدالرحمن مشعل

187

رغد احمد بسام عبدالحليم ابو ربيع

