الهجهَعٌ الثانية عشر
يَم األثنين 0202/7/02
م

اسو الزٍج

اسو الزٍجة

1

اسانة قناديلي احهد يَسف

جًاد عزت نعهان عبدى

0

عهرٍ سعد لطفِ عبدالستار حسنين

ايهان احهد احهد عبدى انام

3

احهد سانِ سعيد نحهد عبدالعال

لهياء نحهد نصر السيد احهد عهر

4

نحهد علِ نحهد كانل ابَزيرة

نيادة زاكِ نحهد يَسف

5

حسن فؤاد نحهَد حاند علِ

رنا رفعت نحهد فارٍق حسن

6

نحهد السيد عبدى قابيل

ندُ نجدُ الحسينِ احهد اسهاعيل

7

نحهد السيد نحهد عبدالرحيو

ريًام صبرُ عبد الصبَر

8

اسْم نحهد السيد السيد حسين

شيهاء فارٍق عطا الَييبِ

9

اسانة نحهد نحهَد عثهان

رضا نحهد نحهد يسرس عَض

12

نحهد نحهَد السيد عبدهللا

اسراء ياسر سعد نحهَد عبدهللا

11

نحهد احهد فرح عبدى علِ الردينِ

ايٌ حسن عبدى نحهد احهد فرح

10

فتحِ حسن حسن سعد الهر

نِ حسنِ نحهد ٍيبٌ

13

احهد عْء احهد ابراييو العريان

نرٍى خضر نحهد عبد الهعطِ حسن

14

نحهد فًهِ ابراييو عبدهللا

يدير اشرف حسين نحهد

15

احهد نحهد نجيب تَفيق ابَزيد

يدير السيد احهد نحهد علي

16

نحهد ابراييو سعد احهد حسنين

سارى عادل نصطفِ عثهان نَفل

17

كهال السيد كهال نحهَد

نِ ٍليد السيد علِ نصر

18

نحهد رنضان عبدالرحيو عبدالعال

ٍسام نحهد حهدُ نحهَد نحهد شحاتٌ

19

كريو عَض نحهد نحهد حبيب

شايندى ناجِ نحهد حبيب

02

نحهد نحهد عيد نحهد عيسِ

فاطهٌ نحهد نحهَد حسين يَسف

01

خالد نحهد فَزُ كانل

اسراء شَقِ عبد الهنعو نحهد حسين

00

نحهد صْح السيد احهد نحهد عشرُ

اسهاء السيد ابَ الحهد اسهاعيل

03

علِ حسن ابراييو ابراييو الجريسلِ

انل فؤاد نصطفِ ابراييو

04

نحهد نحهَد فارٍق عبدالحهيد سليهان

سالِ حسن سادات حسن العفنِ

05

زكريا نحهد زكريا سليهان يلًَل

اسهاء السيد ابراييو خليل

06

فادُ عادل ٍيبٌ جرجس عطيٌ

نرنين حارس سْنٌ عبيد صليب

07

حسن طارق حسن احهد الخهيسي

دينا جهال نحهد نحهد صْح

08

نحهد احهد عبدالرحهن البَّقي

ايٌ نحهد فَزي احهد نعرٍف

09

كريو نحهد نحهد احهد اللِ

عْ نحهد نحهد عبد الهَجَد

32

السيد جهال السيد فريَد

فاطهٌ عبدى يَسف عبدى عَف

