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نحهد ابراييو حاند نحهد ابَالفرح

انل عَض عَض علي دعدٍر

0

احهد نحهد سيد سلطان

شرين نحهد علِ عانر علِ

3

ابراييو فًيو ابراييو ننصَر جاد هللا

كرستينا فتحِ جاد فرنسيس

4

شادُ ابَالحسن نصطفِ نحهد العزب

ايهان السيد نحهد نحهد علِ

5

نحهد جبر حسن عبدى علِ

صابرين السيد نحهد نًران

6

ٍحيد نجدُ عبدى ضاحِ نحهد

شيهاء نحهد نحهَد عبد العزيز

7

نحهد نحهَد السيد السيد الجعبرُ

سعاد نحهد احهد حاند الجندُ

8

عهاد فتحِ جيد جاد

ناريان رؤف جَدى شنَدى عهانَئيل

9

سْنٌ نحهد بيَنِ قطب

سهر نحهد صادق نحسن نًدُ

62

اسانٌ يَسف بطل نحهد شهيس

اسهاء احهد السيد علِ نعيط

66

سانح جابر عسران ابراييو قاسو

فاطهة نختار نحهد عطعَط

60

احهد احهد نصطفِ عبدالراضِ

نرٍة نحهد احهد نحهَد شحاتٌ

63

نحهَد صبحي ابراييو ابَعهيرة

انل السيد العربي زكريا نحهد العراقي

64

رانِ حليو ياشو نتَلِ السقا

صابرين نصر حلهِ عبدالعال الهرسِ

65

عهرٍ جهال حاند علِ الغنام

رباب نحهد حسين سليهان

66

نينا عياد جندُ بطرس

شيرُ عادل غطاس الشهندُ

67

احهد نحهد كانل نحهد نحهد نجايد

ٍّء نحهد طٌ اسهاعيل ابَزيد

68

نعتز حسنين السيد حسنين بدرى

رانا عصام عباس حلهِ نحهد

69

عبدالرحهن نحهد فتحي نصطفِ ابراييو بْل

يند علِ شحاتٌ عبد هللا

02

ياسر السيدالعربِ غريب نحهَد

رشا ابراييو نحهد ابراييو الجَيلِ

06

نحهد نحهَد عبداللطيف زايد

نًا السيد الداٍٍدُ عبد الرحهن

00

ايًاب صالح عَض ابراييو عليَى

اسهاء نحهد نرسِ ابراييو عَيس

03

نحهد حيدر نصطفِ علِ نصطفِ

سلهِ جهال حسن صالح نانع

04

عهرٍ نصطفِ نحهد السيد نعَض

انيرى نحهدعبدالفتاح احهد نصطفِ

05

احهد حلهِ عبدالصهد عبدالتَاب

عزى عيد عبدالهعطِ

06

احهد احهد نسعد الهنصَرُ

سارى نحهد يَسف البَاب

07

طارق عصام نحهد صابر

بسهة عبد الَياب عبد الَياب ابراييو

08

نحهد عاطف سعد احهد غنيو

ايهان حسنِ نصطفِ فراج

09

ابراييو عبدالعظيو علِ احهد حجازُ

يبٌ عبدى احهد الشرقاٍُ

32

احهد ربيع السيد جاد هللا

يدير نحهَد نحهَد الرازقِ

