
 نفاع سعد موسى وفاء

 السقا اسعد اكرم سمر

 السعٌدات جدٌع سفهان سعد حلٌمه

 المصرى محمد عبدالفتاح محمد فلاير

 ملكاوى حسن رضا كوثر

 الصالحى خلٌل حسنً فدوى

 عبٌدات محمود احمد نهاٌه

 القرعان طلب محمد امنه

 الواكد مصطفى محمود سعاد

 حمدون صالح محمد لٌلى

 الصقر وادى فالح خالد

 مرعً محمد وحٌد صبحً

 مرعى سلٌمان محمد امل

 الوحشات علً محمد عاكف

 النمرات محمد حسٌن محمد

 الكساسبه سلٌمان سالمه محمد

 المومنى رشٌد سلٌمان امل

 هللا حرز ٌوسف عمر وفاء

 عصفور محمد علً كوثر

 حمٌدان علً عبدالكرٌم نجاح

 البشابشه فارس محمود مٌسر

 الطراونه محمد علً لٌلى

 طوق ابو ٌعقوب محمد ماجده

 ثابت سركٌس ٌوسف ترٌز

 السمامعه احمد علً نجٌب بسمه

 دٌوان جبران محمد دالل

 العضاٌله عمر محمد شمس

 مرابط سلٌمان خلٌل هٌام

 فرانسٌس حنا منٌر عائده

 البشابشه حسٌن علً فرحان اٌمان

 الضمور محمد حسن احمد فتحٌه

 عبدهللا صالح محمد ٌسره



 محمد الحسٌن سلٌمان ماجده

 الجعافره ارشٌد هللا ضٌف انشراح

 عوفى ٌوسف محمد محمود نهله

 سمرٌن حامد احمد زٌنات

 الذنٌبات سالمه سالم امٌن ٌسره

 السماحٌن سالمه محمد سالمه عبدهللا

 الرشاٌده سالم علً مرٌم

 درابسه رحٌل عبده حسٌن

 الشخاتره احمد عبدهللا امٌره

 سكسك هللا فتح محمد خدٌجه

 خطاٌبه عبدالقادر عبدالرحٌم اٌمان

 المساعٌد حمٌد حسن فلٌحه

 عبابنه علً محمد بثٌنه

 منسى محمد صالح خٌرٌه

 قساٌمه عبدهللا مصطفى لٌنا

 الهواوشه خلٌل عطٌوي خوله

 اسماعٌل احمد محمد عبدالكرٌم خوله

 صبحا سعٌد زٌاد سهٌر

 الجمل عبدالرحٌم محمد نبٌل

 الطٌطى ٌونس طلب اسحق

 الروسان المطلق ناٌف احمد نازك

 الخرابشه الخنٌفس هللا دخل محمد

 المومنً محمد احمد ابراهٌم

 فضه ابراهٌم محمود سعاد

 عبٌد محمود فاٌز صالح

 الحباشنه فالح عاٌد حنان

 العدٌلى محمد نهار امنه

 هوارى علً فهد منى

 حماشا سعٌد محمد مروان

 السعٌد محمد زعل علً

 الزبن ذوقان راجب نعمه

 عبدلالت فاضل محمد عقله صباح



 العمر شحاده خالد ولٌد

 هللا عوض مطر خلف محمد

 محمد سالم احمد احالم

 الرواشده المحمد السالم محمد امنه

 ناعمه ابو محمد راضً سونٌه

 زٌدان الٌاس سلطً اروى

  مقطش بطرس هالل الهام

 الخطٌب احمد ٌوسف احمد فاطمه

 كتكت عبدالفتاح فضل هاجر

 القرعان مطر شامخ اٌمان

 الزعبى سطام محمد باسمه

 ذٌاب تركى جابر امل

 الغنٌمات عبدالحمٌد عٌد منٌا

 السوالمه مصطفى علً فاطمه

 المحاسنه عبدالمحسن محمود تمام

 العمرى محمد شحاده احمد انتصار

 الٌعقوب الذٌب سعود جمٌل رٌما

 الزٌود سالم عبٌد نهله

 عبادى طحٌمر سارى محمد هدى

 نوفل عبدالرحمن حسن ٌوسف فدوى

 الشبٌل عبدهللا مطلب عبدهللا محمد

 قطٌشات محمد خالد سلوى

 الزٌود زكى احمد فتحٌه

 العٌسى عٌاط شٌحان عبله

 دروٌش جبرٌل ذٌاب انتصار

 عبدهللا مساعد احمد مساعد

 الضمور عبدالحلٌم عبدالعزٌز اسمهان

 المصرى كامل مبارك ابتسام

 الوشاح الصالح محمود عبدالكرٌم كفى

 الساحلى عبدهللا محمد امانً

 حمادات محمد حسن محمد

 عقله علً زعل ختام



 الوادى منصور ملٌحان قبالن رشده

 الكردى رسول محمد ابراهٌم رشى

 قندح عبدهللا ناٌف فاٌق

 الٌافاوى محمد كامل غاده

 الدٌات علً محمد عبدالرحٌم

 الغانم سعٌد حسن افتخار

 تلهونى اشحاده ختام

 المشاقبه راشد سلٌمان ٌوسف

 المصالحه خٌر سالم امال

 عٌسى بنً الحسن محمد عبدالنبً فاطمه

 المصرى محمد علً امل

 البطوش عبدالمهدى عطاهللا ساره

 الخشٌنى احمد شحاده فاطمه

 الزعارٌر علً مصطفى امٌنه

 ودٌان موسى احمد امنه

 الحمود االحمد ماجد لمٌس

 حمد بنى صالح محمود محمد تغرٌد

 ربابعه عٌسى توفٌق زٌنب

 دبى ابو حسٌن فاٌز حنان

 العلى عبدالرحٌم سالم ختام

 محمود سلٌم محمود كفا

 سلٌمان ابراهٌم رجا محمد

 االمٌر محمد علً مرٌم

 الرداٌده محمود محمد منار

 بدر جرٌس ٌعقوب رائده

 السعٌد عبدالرحٌم محمود سمر

 الربابعه عبدالقادر علً حلٌمه

 عاقوله ابو قاسم موسى جمٌله

 حداد ٌعقوب ودٌع سحر

 الخشمان ابراهٌم ذٌاب نجاح

 كراسنه محمود احمد عبدالرحمن نادٌا

 شواشره سالمه محمد رضوه



 حبوش محمد عبدالرحمن عبدالحكٌم

 الحلو احمد سلٌمان فاطمه

 البالونه الصلٌبى بخٌت سالم احمد

 العربٌات عبدالعواد احمد اٌمان

 علٌا حسن محمد حسن نجاح

 حسن حسن ابراهٌم بثٌنه

 الشعالن محمود عبدهللا هدى

 عوده حسن جمٌل كنعان

 المالعبه احمد عبدالحلٌم انعام

 صعٌلٌك ابو حسن محمد حامد محمد

 بدر سالمه فرح سالم

 ابومسامح محمد محمد حسن

 الشحادات ابراهٌم سلٌمان حمد

 العطٌوى حسن توفٌق رائده

 سالمه بنى محمد احمد امنه

 خضر علً ابراهٌم محمود

 الخوجه عبدهللا محمد نادٌه

 خطار جرٌس خلٌل روضه

 عٌن ابو فالح محمد سهام

 العالم محمد احمد هدى

 العبدالرحٌم الطلب محمد امٌنه

 علً حسٌن ذٌب وجدان

 عالونه موسى محسن منٌفه

 عتوم احمد حسن نسٌما

 عٌن ابو مصطفى محمد مٌسون

 اسماعٌل بنى العقله حمدان صالح

 مصطفى عٌسى رمضان هٌام

 الهواوشه محمد حامد ساره

 نقرش عٌسى عقله محمود غاده

 المساعٌد حمدان علً عشبه

 الكفاوٌن ٌوسف خالد ادٌبه

 المحادٌن فائق دعاس منى



 ٌونس بنً مصطفى محمود بسما

 البدارنه فالح احمد نعٌمه

 خلٌفات حموده فالح فخري

 القطامٌن احمد مدهللا شعاع

 الذنٌبات عبدربه احمد محمد فاطمه

 الجعافره سلٌمان ابخٌت حمده

 عبدالقادر محمد خالد ناصر

 عٌده طاهر عٌسى مها

 الحورانً قاسم محمد ٌسرى

 مصطفى سلٌمان محمد امال

 عبنده فالح عبدهللا نبٌله

 الرداٌده ٌوسف عبدالكرٌم فلاير

 الطوالبه الخلف علً مخلص

 االحمد حسٌن محمد وداد

 زاٌد احمد محمود حسن

 الدوٌري عبدهللا عقله علً

 الدرابسه صالح احمد رٌاض

 البقور العلً محمد تٌسٌر

 الضمور مطلق ضبعان احمد امٌنه

 الصوٌركى محمد حسن علً محمد

 النصٌرات قاسم طالب اسماعٌل

 عواد عٌال مسٌف احمد عقٌل احمد

 العاٌدى محمود احمد نعمه

 الجراجره حسن محمد هند

 شطناوى الداود االحمد علً نوال

 الخلوف علً طالب امنه

 مساعده حسٌن احمد دٌنا

 الشبول محمد موسى سوسن

 بشتاوى ظاهر ذٌب محمد ندى

 الكردى الدٌن محى علً خوله

 شواقفه نهار هللا ضٌف عطاف

 المواجده مقبل عبدالرحمن ابتسام



 الصباح الحسن محمد خدٌجه

 حمدونً سعٌد محمد فٌصل

 بطاٌنه سلٌمان عبدالرحمن تٌسٌر عفاف

 الذٌب احمد شمسً امنه

 عابد ابو محمد جمٌل فلاير

 المقداد حسٌن فوزي اٌمان

 الزعبى محمد قاسم هنا

 عاشور حسن محمد قاسم منتهى

 المومنى مفلح محمود نعٌمه

 الصبابحه عبدالرحٌم محمد احالم

 السوٌطً عامر احمد نجاح

 العقده ابراهٌم محمود خلٌل عزٌزه

 الحدٌدى عبدالقادر ذٌب الحاج عبدالرزاق منال

 برهوم خلٌل برهوم مصطفى اٌمان

 عوده ابو سلٌمان محمد سعٌد

 بشابشه محمد سلٌمان فاطمه

 قندح موسى عٌسى اسمى

 زٌنه ابو محمد ٌوسف احمد

 خصاونه عقله محمود هند

 الرمامنه رضوان محمد رٌم

 وشاحً تاٌه محمود محمد

 عطٌه ابو عبدالقادر نمر فدوى

 علٌان علٌان احمد علً

 الطلب محمد فاطمه

 الطوالبه مزعل مداد فاٌزه

 النوافله خلٌل ٌوسف ابتسام

 الروسان رفاعى محمود رحاب


