بطاقات شخصية لم يتم استالمها
#

االســـــــم

االســـــم

#

1

اسراء علي محمود الداود

34

االء محمد كمال الريس

2

الشيماء صالح عبد المالك النادي

35

ماهر احمد توفيق موسى

3

الياس سالمه عبده حداد

36

4

ايمان عبدهللا يوسف ابو حواس

37

5

امال محمد احمد القاضي

38

موسى عبد الجبار موسى عيسى

6

ايمن محمد ابراهيم الخطيب

39

مشعل خليل مسلم بريجيه

7

امين حسان امين فالحه

40

مصطفى عمر محمود عمر

8

ابراهيم محمود عطا الجابر

41

محمد موسى زهدي شحاده

9

اياد عزمي عيسى حاجبي

42

محمد غالب عارف ابو ارجيله

10

ابراهيم شفيق عبد الحليم الخليل

43

11

اياد محمد جهاد محمود اسعد

44

منير صبحي مصطفى مصطفى

12

احمد عبد الغني احمد العيسى

45

مروان نجم مسعود احمد

13

ابرار محمد احمد ايوب

46

محمد رشاد نمر زغلول

14

ايمان محمد احمد جعيم

47

وفاء مالك يوسف الكردي

15

ايمان محمد عمر الخطيب

48

وداد عبد المجيد محمود محمد

16

اسيا عيسى مصطفى عطيه

49

17

امل عالء محمود الداود

50

ورده هاني عصام العمد

18

اماني عبد الكريم حسنين زهد

51

وليد صبحي صالح عبد الخالق

19

احمد هشام حسن عطيه

52

وجدان ماجد محمد فريتخ

20

ابراهيم محمد سميح ابراهيم عبد الفتاح

53

وجدان صبحي مصطفى مصطفى

21

امنه غسان ناجي ابو دياك

54

وفاء ماهر مصطفى خليل

22

احمد علي محمد ابو داود

انس غازي شريف محمود

55

وليد محمد جميل فريد العمران

56

وليد رفيق توفيق ابو زينه

24

امل عبد الكريم محمود ابو سعده

57

25

اصايل محمد سميح سليمان

58

ضياء حافظ احمد عبد الجليل

26

ايمان عادل توفيق المشلوم

59

زيد رائد محمد غيث

27

ابراهيم يوسف احمد الحيحي

60

زكيه سليم سليم عبدالرحمن

28

احمد اسماعيل احمد عبد الغني

61

زينب عبد اللطيف خضر محمود

29

احسان محمد راغب بنات

62

زها توفيق احمد مصطفى

30

ابتسام خميس مصطفى اسماعيل

63

زكيه سليم مصطفى الجالد

ايمان محمد ابراهيم الحاوي

64

غاده عبد الكريم محمد عيسى

65

غسان يوسف عيسى سمعان

اريج غانم عبد الكريم حسن

66

غسن نائل توفيق امين

23

31
32
33

ايمان عبد عبد الهادي الصراوي

مازن محمد سليم عيسى

مازن حمزه محمد حمد

مشاري عمر محمد ابو عيده

(وليد محمد ) مصطفى يوسف فاخوري

وليد خالد عوده الحرباوي

االء طالب اجريد العطوي

104

غدير مرتضى سعيد الشوا

67

105

خلود شهير بشير خفش

69

امنه سليمان احمد الجبعي

106

خالد وليد يوسف حسين

70

امنه محمد الحاج محمد سليمان

107

71

ايمان سعيد مسلم المشاقبه

108

72

اسماء عبدهللا محمد ابو علي

109

73

اميره عادل عبد اللطيف ابو شنب

110

خالد محمود مصطفى ابو شما

74

احمد فيصل ممدوح الخراز

انيتا فوزي عيسى السلحي

111

خالد حكمت احمد الزياح

112

خالد محمد خليل عوض

76

امتياز حسين محمد حمد هللا

113

خالد احمد ياسين يوسف

77

امنه محمد كامل نصار

114

خوله محمد قاسم ابو حشمه

78

اسراء عنان سليم علي

115

خلود قاسم عبدالرحمن الحسن

79

امل عبد الكريم محمد عوض

116

كرمل ايوب توفيق الزامل

80

امل عادل حسن حبش

117

81

اياد خالد عبد الفتاح يوسف

118

كايد مطر احمد الزير

82

صباح فايز عوض غزاله

119

هنا غسان سليم مصطفى

83

صباح محمد يوسف سلمان

120

هنادي ابراهيم علي الحوساني

84

صباح مصطفى محمود عبدهللا

121

هدى محمد سعيد احمد ناصر

85

توفيق احمد توفيق الشريف

122

86

تغريد محمد صالح محمد

123

هال نايف محمود سليمان

124

هديل تيسير مصطفى قرنوس

125

هبه خير فتحي عبد الجابر

126

هادي علي محمود وحيش

68

75

87
88
89

ابراهيم جودت ابراهيم رحال

طارق عالء عبدالرحمن تايه
طارق عدنان محمد العوض

طارق محمد سعيد ابو غوش

خالد محمد رزق ابو عيده
خليل احمد خليل ابو كبير

خالد طارق ذياب عبد اللطيف

كوثر جميل رزق نزال

هدى فوزي سليم طافش

هدى عرفات عبد الخالق صحراوي

طارق عبدالرحمن حسن مرجان

127

91

باسل عادل محمد االحمد

128

هند عبد الهادي عليعياد

92

بالل نمر محمود صالح

129

هدى سليم محمود محمد

93

بالنش موسى عبده نقوال

130

ربى ابراهيم محمد حسان

94

بشار محمود احمد العدم

131

رجاء عزمي فتوح الحمود

95

بدور جودت فائق مصطفى

132

رامي زهير عبد الكريم مصطفى

96

باسم موسى خليل شهاب

133

رشدي عبد الرحمن محمود الداود

97

بشير نزار محمد هنديه

134

رشاد نمر عبد الزغلول

98

بدريه حسن صيران الحامد

135

راما بسام زيدان يونس

99

شادي رشاد محمد رشاد مناع

136

راكان كمال سليم شقير

100

شوكت ناجي معروف الكردي

شيرين فوزي محمد سعيد الرشيد

137

ريما هشام حسن عطيه

138

رونق محمد عبد العزيز سليم

102

شهد عادل مير الكردي

139

روزان راضي جودت ابو عابد

103

شهد اكرم عبد العزيز نصار

140

روال محمد احمد ابراهيم

90

101

141

شفاء محمود محمد عبد الحميد

178

راضي فتحي مصطفى الحسين

142

شهد محمد وليد عبداللطيف موسى

179

رشا محمد فؤاد حراره

143

شذى محمد وليد عبداللطيف موسى

180

رهام عايش احمد سليمان

144

يوسف طال بحسن صوالحه

181

رامي زياد حسني الكردي

145

ياسر احمد علي الزيات

182

ردينه ايوب محمد كليب

146

يوسف خالد يوسف ابو فياض

183

رنا محمد ابراهيم بعلوشه

147

يوسف ميالد رسمي يونس

184

روان تيسير مصطفى قرنوس

148

يا ار وائل محمد فتحي محمود

185

روان وائل محمد االحمد

149

يوسف علي حسن ابو فياض

186

150

يوسف عبدهللا محمد مسعود

187

ريهام جبرين احمد حسين

151

يوسف عماد حياني كتانه

188

رولى اسماعيل محمود خليل

152

يوسف خليل ابراهيم ابو الشوارب

189

153

لميس محمد علي النشاشيبي

190

رائد سعيد خضر محمود

154

لينا عبد الرحيم ذياب عبدهللا

191

ريهام مجدي هندي جفال

155

لينا فهد عبد الحميد عوض

192

رنا محمود يونس عطيه

156

لينه عبد المجيد احمد شحاده

193

ريما يعقوب حاج مصطفى اليعقوب

157

لميس تيسير مصطفى قرنوس

لؤي علي حسن نعمان

194

ربا علي حسن ابو فياض

195

رائد محمد سعيد احمد عوينات

159

لمى نبيل هاشم الشيخ علي

196

160

لجين اسامه صالح بدارنه

197

رنا فتحي عبدهللا سليمان

161

لينا عبد المنعم عبدالقادر عبدهللا

198

ريما عدوان محمد نزال

162

لينا محمد حسن حمد

199

رضا رامز سليمان قاسم

163

لينا علي يوسف طافش

200

رانيه محمود مصطفى احمد

164

ليانا سليمان محمد هزايمه

201

158

روان احمد محمد السمهوري

رمزي محمد جميل فريد العمران

رنا طارق يوسف اشتيوي

بدر ابراهيم محمد الحسناوي

لينا مصطفى احمد طرزي

202

166

ايمان محمود امين ابو دياك

203

جراح سامي محمد ابو عيده

167

ليلى نظمي محمد سليمان

204

جمال احمد عبدهللا ابو مايها

168

هناء عماد فارس جالد

205

جنان محمد سعيد صادق القدومي

169

هبه محمود عبد المحسن التميمي

206

جودي عكرمة تيسير فضه

170

هبه ايمن محمد خزان

207

جمانة ابراهيم محمد ابو عيده

171

هديل باسم احمد خالد

208

جميله فريد محمد دحبور

172

هديل قصي خالد ابو صبره

209

حسام موسى سليمان ابو شاوريه

173

ابراهيم لقمان ابراهيم احمد

210

174

ابراهيم عبدهللا احمد صالح

211

175

احمد مصطفى احمد خليل

212

176

احمد يوسف عمر عمر

213

حسين علي محمد القني

177

ايلين ظاهر مصطفى ابو غنيم

214

حمزه صفوت حسن الدجاني

165

جمان عبدهللا محمد جودت رزق هللا

حجله نمر حمد حجازي

حنان عبدالرحيم احمد عبيد

حسن محمد عبدالمنعم الظهراوي

اسامه احمد خيري محمد مصلح

239

حسن قاسم حسن عباس قدومي

215

240

حسام فريد طه ابو عطيه

احمد عبدهللا احمد زحالن

احمد مأمون موسى المبروك

241

حسام محمد فتوح دامس

242

حسنيه سليمان جميل احمد

219

احمد عدنان احمد غانم

243

حسن مصطفى حسن طه

220

اريج محمود عبدالرحمن العتيلي

244

حنان يوسف حمدان عياش

221

اسماعيل عبد الحاج درويش

245

حنين عبدالسالم ناجي الكوني

209

براء شاهر الدين خالد الدريني

246

210

بشار روبين عرفات ابو الحمص

247

211

امال موسى حسين بسيوني

248

دينا حاتم زهدي سمور

212

االء وجدي محمود جفال

249

دانه خالد توفيق الصالحي

213

اسامه محمد عبد المجيد عليان

250

دولت صالح عوض غيث

214

ايمن احسان احمد جبر

251

215

اسماء محمد صالح محمد

252

دينا ابراهيم احمد بركات

216

انوار ابراهيم عبدهللا محسن

253

دارين نافز صديق عبدهللا

217

اسراء ماجد نمر اسماعيل

254

دارين نضال فايز الحموري

218

دالل عادل مير الكردي

255

سعاد عبدالرحيم عبد بهلول

219

دانيه هاني محمد ابو دقر

256

سامي محمد اسعد السالم

220

داليا ناجح عبدالعزيز الشخشير

257

سامي خلف عوض سعيد

221

دولت عبدهللا يوسف جباره

258

سمر محمد علي طريش

222

سعيد محمد سعيد ابو بكر

259

ساره سليمان موسى القصاص

223

سمر عبدالرحيم عمر خطاب

260

سحر راتب حامد غنيم

224

ساره عبدهللا ابراهيم حسن

261

سليم كمال سليم شقير

225

سوزان احمد حسن السمحان

262

فؤادى فريد حمدان البدير

226

سوسن عبدالرحمن محمد زايد

سمر حاتم ابراهيم الطيباوي

263

فاطمة علي موسى االسعد

264

فاتن فتحي محمود خطاب

228

ساره نهاد محمد راسم خورشيد

265

فرح عبدالسالم مصطفى لحلوح

229

سليم ناظم سليم ابو هواش

سحر عبدهللا ذيب بدوى

266

فريد محمد جميل فريد العمران

267

فادي سعيد احمد صبح

231

سمير محمود محمد حسين

268

فيصل حسني محمد الصبح

232

سناء مصطفى احمد مصطفى

سامي عقاب تكروري اللويسي

269

فريال محمود ابراهيم الباشا

270

فاتن احمد عثمان زقوت

234

سمير محمد اسعد ابو علي

271

فهد محمد جميل فريد العمران

235

سعاد عزات احمد الحديدي

272

فهد فؤاد عوده محسن

236

ساره فواز عبدالجبار صدقه

273

فدواء ابراهيم هزيم عواد

237

سهام احمد سلمان حسين

274

فاتن فريد حمدان البدير

238

سمراء نور الدين بشير عرفات

275

فطينه عدنان محمد فارس

216
217
218

227

230

233

ادهم علي حسين يونس

حامد محمد بركات يوسف الحموري

حسن احمد شتيوي حدايده

دانه هاني عوده الحرباوي

276

سعاد خالد حسن عادي

313

فاروق محمد احمد قاسم

277

سامي مطيع محمد اسعد

314

فاطمه محمد حسين الجبعي

278

سليم علي سليم عيسى

315

فرج عبدالرزاق حمدان عبدالرزاق

279

سناء مصباح السيد ابو حصيره

316

فهد سامر حكمت ابراهيم

280

سامر توفيق محمد الغزال

317

281

سوسن عبداللطيف مصطفى نفاع

318

فاطمه الزهراء طالل خميس الحتو

282

سالم سعيد مصطفى اسماعيل

319

فاطمه محمد سليمان عبد

283

سهام فتحي رشيد داود

320

فاطمه حسني محمد منصور

284

سائد وائل اسحق المدانات

321

فاطن علي مصطفى الينو

285

سناء حسن سالم عيد

322

286

سها سعد محمود محمود

323

فاتن عبدالفتاح جميل فياض

287

فريال محمود احمد ابو خضر

324

فاطمه حسن حسين دعباس

288

فارس علي مصطفى الينو

325

فاطمه بسام محمد محمد

289

فجر علي مصطفى الينو

326

محمود عز الدين محمود الحسان

290

فرهان محمد احمد رنو

قدري داود محمد ابراهيم

327

محمود حامد محمود عبده

328

محمود معروف يوسف الشيخ ابراهيم

292

فاطمه فالح صالح االسلمي

329

293

فرح سامر عبدالرحمن القطان

330

محمد شفيق سالمه القريوتي

294

فيروز سليمان حميل احمد

331

منه هللا مهند ابراهيم الحوساني

295

فرح جهاد جمعه جبرين

332

محمد علي لطفي حسن فراج

296

فرح نجاح ابراهيم خلف

333

291

فريال مازن عادل مشعل

فاطمه شاكر شاكر الجعفري

مانيه محمد مأمون ابراهيم سرور مالح

منسيه عبدهللا الحاج حامد دنون

فخري منجد فخري بدر

334

منال اديب راضي العامودي

298

فاتن اياد شفيق ابو دياك

335

محمود سالم محمود العبيد

299

مريم علي محود الداود

336

محمد احسان محمود الشيخ عبدهللا

300

ميرفت عدنان علي النابلسي

مالك عبدالحفيظ يوسف البرقاوي

337

محمد نجاة فائق مصطفى

338

مجد محمد مفلح ابو زرقه

302

مريم كمال سليم شقير

339

محمد احمد عبدهللا ابو مايها

303

مريم مؤيد محمد رجا ساره

340

ماجد محمود يوسف داوود

304

مها داود ابراهيم عوض هللا

341

مرح سامر عبدالرحمن القطان

305

محمد عبدالرزاق محمود بدير

342

منى عبدالكريم ناصر الراجح

306

محمد رفيق عصام رفيق ابو الروس

343

محمد ابراهيم محمود حسن

307

محمود هاشم سيد ابو شاهين

344

محمود ابراهيم محمود حسن

308

محمود احمد محمود سالمه

345

محمد عادل محمد حسن

309

منال فتحي محمود ابو جاموس

346

310

ماهره توفيق احمد طه

347

مها شاهر قاسم القاسم

311

مالك مروان سليم سلفيتي

348

مروه عادل صالح علوه

312

منى جمال موسى ابو غطاس

349

منار هشام حسن عطيه

297

301

ميسون فيصل احمد حسن

350

منى محمد رضا حسين بحريني

387

ميسون احمد نور الدين العاصي

351

منى علي ذيب شحاده

388

موسى زهدي موسى جبر

352

مروه موسى احمد خليل

389

نوره عبدالكريم مطر العتيبي

353

ندى رشاد حسن وادي

390

ناديه مصطفى احمد خليل

354

نور عماد نادر عنايه

نتالي خلدون عبدالمجيد العتال

391

نور ناصر هالل عواد

392

نائله جوده اسعد ابو السكن

356

نعمان محمد نعيم ربيع الجيالني

393

نور سعيد محمد غنايم

357

نائل عبدالجواد عبدالمعطي ناصر الدين

394

نسرين علي يوسف طافش

358

نضال عبدالعزيز عبدهللا الدرويش

395

نوره سعاد سليم قطو

359

ناديه غسان احمد يحيى

396

نوره عادل صالح علوه

360

نور محمود سعيد شلش

397

نسرين احسان محمد بنات

361

نور عبدالقادر جمعه حرب

398

نعمان عبدالفتاح اديب محمد عبدهللا

نور صبري حسن ابو عوده

399

نهايه فريد محمد عبد

400

نور نضال طالل عرار

364

نفين احمد موسى الحسن

401

ناديه لطفي كامل جرار

365

نائل توفيق محمود امين

نيفين عماد ياسين المريري

402

نجود عبدهللا يوسف جباره

403

نرمين احمد اسعد العيسى

367

نهاد جميل سالمه محمد

404

ناديه محمد محمود التعامره

368

نائله عثمان احمد عثمان

405

369

نائل فؤاد رضا طه

406

منى محمد عبدالقادر عبدالقادر

370

نادر مسعود راجح السويس

407

محمد نايف محمد القاسم

371

نور سعيد عمر حسونه

408

محمد احمد عبد الشلبي

372

نبيله راغب داود ناصر

409

منال صبحي محمد ابو صالحه

373

منال عبدالرحيم محمد جويلس

410

منصور جعفر منصور الحمود

374

محمد محمود احمد خليل

411

محمد عمر محمد حسين

375

محمد سمير محمد ابو علي

412

محمد محمود محمد عبدالحميد

376

محمود رؤوف محمد عبدهللا

413

محمد محمد جميل فريد العمران

377

محمد عدنان محمد حسن

414

مروه باسم احمد عبدالجبار

378

منتصر محمد فهمي االصهب

415

مريم جودت محمد حسين

379

مجدولين عادل شريف عزيزيه

416

عاليه مروح يوسف زبيديه

380

عالء عبدهللا ابراهيم عبدهللا

417

عائده اسماعيل علي الشريف

381

عصام فياض عبد الحلو

418

عبدالهادي نافذ عامر اسعد

382

عالء خليل نمر الحلو

419

عدنان عبدالجابر صالح عبدالحافظ

383

عيسى سائد سالمه يوسف جوده

420

384

عبداللطيف احمد محمد خليل

421

عماد صبحي سامي حسن عليان

385

عسكر موسى مسلم عسكر

422

عبير عزت حسين قطه

386

علي سفيان اسعد حمدان

423

عبير جميل عمر وهبه

355

362
363

366

نضال صبري محمد كتانه

محمد حسين علي المصري

عبدهللا توفيق احمد المصري

424

عبداالله تيسير محمد عيسى

438

عبدالسالم خليل مسلم العسكر

425

عبدالرحمن غسان جاسر الديوان

439

عفاف محمود مفلح النجار

426

عبدالرحمن حسنين شحاده نصر هللا

440

عال شعبان الحاج محمد العزه

472

عامر راسم محمد علي الدحله

441

عكرمه تيسير يوسف الفضه

428

عبدالحكيم بسام نعيم الحاج محمود

442

عبدالرحمن خالد محمود عبدالجابر

429

عالء حسني عبدالفتاح زعرور

443

عبدالرحيم طاهر عبدالرحيم عبداللطيف

430

عبدهللا خالد عبدهللا علي

444

عبدهللا موسى مسلم عسكر

431

عيسى موسى احمد الغوير

445

عصام حسني احمد العبيسي

432

عبدهللا امجد محمد الجالد

446

عزميه حسن احمد مفرج

433

عوده حكمت عوده علي

447

عامر نافذ عامر اسعد

434

عايده يوسف حسين مصطفى

448

علي يوسف صالح الشنطي

435

عفاف عبدالرحيم محمد جويلس

449

عزيزه عبدالرحيم مسعود السعيد

436

عبدالرحمن محمد موسى حسين

450

عبير صبحي مسعود ابو ليلى

437

عمر امجد محمد الجالد

451

عبدالكريم حسنين عبدالرحمن زهد

