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م

اسو الزٍج

اسو الزٍجة

2

عبدالرحهن نحهَد حلهِ صفا

سهاح نحهد نحهد العصفَري

1

نحهد احهد نحهَد سليهان عبدالنعيو

اننبٌ عبد الرازق رنضان عبدى الصباغ

3

اسالم فَاد يحيي نحهد عثهان

فاطهة عبدة ابراييو ابراييو يَيدي

4

نؤنن نحهَد نسعد حسن سعيد

رحاب نرزٍق نختار نرسِ

5

نحهد السعيد جَدى نحهد ثرٍت

سهاء خالد نحهد نسعد ابَ جهعٌ

6

الحسين عبدى نحهد احهد الحديدُ

رباب حسن اسهاعيل حسن

7

اسالم السيد نحهد عبدالهقصَد سالنٌ

اسراء ايًاب نحهدرضا عبدى رزق

8

نحهد ابراييو نحهد ابراييو الهتبَلِ

انل احهد احهد نحهد عطية

9

عادل نحهد عادل شلبِ نحهَد

ياسهين حهدُ نحهد علِ جعبَب

22

كريو رجاء زكِ نحهد

انال نحهَدعبدهللا خهيس حسَنٌ

22

احهد السعيد السعيد نتَلِ الحَاٍشِ

ايٌ كهال نحهد انَر فرج السَيركِ

21

نحهد سعد نرسِ نحهد نرسِ

سارى حسن عبدى حسن رنادى

23

ايهن فؤاد نصطفِ عهاشٌ

سهر نحهد نحهد رشاد عبدى

24

نحهد حاند احهد علِ

شيهاء ابراييو نحهد نحهد

25

احهد نحهَد نحهد السيد رضَان

انيرى اشرف عبد لسالم نحهد عبدهللا

26

اسالم التابعِ نحهَد نحهد زنَ

ٍسام جهال عبد الناصر بغدادُ عبد العال جبريل

27

اسالم رنضان ابراييو عبدالسالم

ضحِ نحهد كانل نصطفِ راشد

28

احهد نحهد حسن ابراييو شَنان

ننار نحهَد كانل نًران

29

نحهد نحهَد نحهَد درٍيش

نشَُ حسن احهد حسن خليل

12

نحهد احهد عاشَر نحهد

سًيلٌ احهد الدسَقِ احهد شعبان

12

اسالم جابر عباس نرسِ حسن

سناء نحهد عبدى عبد الهقصَد سليهان

11

احهد نحهَد احهد نحهد فرغلِ

يند ناير عبد العال نحهد عبد العال

13

عهرٍ السيد عبدالحليو الهنجِ

نًا عبدى غريب نحهد عهر

14

اسالم نحهد اسهاعيل احهد

ايٌ نحهد عبدالعاطِ نحهد

15

نحهد ابَالحسن احهد عبدالعزيز

انل السيد فَزُ جهعٌ احهد

16

عبدالرازق يسرُ عبدالرازق

ايٌ علِ السيد نحهد حجازُ

17

كريو رجب احهد علِ عبدهللا

اية انجد فارٍق حسن الشناٍُ

18

نحهد صالح الدين حسن حسن علِ جَدى

اسهاء ابراييو احهد ابراييو نحهَد

19

نحهد عبدالكريو حسن حسن

فَزيٌ عبدالرحيو حسن حسن

32

ٍائل حسني احهد ابراييو

ايهان حسن الهًدي الهرسي

