الهجهَعٌ الخانسة عشر
يَم األدح

6262/7/66

م

اسو الزٍج

اسو الزٍجة

1

ادحه زكريا ادحه سليهان

نرٍى ابراييو دحسن نحفَظ

6

نحه السي عب الهجي علِ

جيًان نحهَد علِ دحسانين

3

دحسن ب ر ادحه نحه

نجالء نحهَد عب الجليل نحهَد

4

دحسن نحه دحسين السي

يبٌ سانِ اسهاعيل عب الجَاد

5

السي كانل السعي نصطفِ دحجازُ

دٍلت عب الرازق عرفٌ عب الرازق

6

يانِ رجب ادحه نحه شايين

نَرا نحهَد الغريب نحه النحاس

7

نحه نعيو عطيٌ نحه الغن ٍر

نرٍى سي نحه دحبيب

8

نحه السي عب ى نحه الصفانِ

اسهاء نحهَد الخضيرُ النج ُ

9

رضا السي ادحه نحه ننتصر

رٍدحيٌ السي عب ى السي ادحه

12

ايهن رشاد عب النعيو نًران

عزى اسهاعيل تَفيق علِ الحَايشِ

11

ادحه نحه دحلهِ دحسن نَرٍ

عبير عب الهنعو ابراييو نحه ٍردى

16

انَر السادات ادحه عَض

سعاد نحهَد نحه نجو نجو

13

ٍدحي خضر نحه ادحه يَسف

ريًام نحه نحه عَضين العشهاٍُ

14

ادحه فؤاد دحسين دحسين

سهاح نحه سهير ابراييو السي شيك

15

نحه نحه عب ى دحسنين اله اح

عفاف علِ فرغلِ علِ

16

عربِ عزت عب هللا ادحه

عبير نحه ابراييو سي ادحه

17

نحهَد عَض نحهَد نحه

ايهان صالح ال ين نحهَد ادحه

18

طارق غريب عي دحهَدى

فاطهٌ شاكر ادحه ال يب

19

ايهن السي ابراييو السي

رشا رفعت دحسين علِ ادحه

62

نحسن نحه الهً ُ دحسنين الشحنٌ

ارزاق ابراييو نحه عب الحِ الحلَجِ

61

سانح ادحه نحه عهر

عزى نحه ادحه ادحه

66

طارق عب الرازق الهرسِ

شيهاء نحه نحهَد فتيح

63

يانِ ثرٍت علِ عب الردحهن

سهر نحه عي الفضالِ

64

ايًاب نحه عَيس ابَالنجا

ايهان ادحه صابر صالح

65

صالح نحه العجهِ الكنانِ

ايهان السي فتح هللا دحجازُ

66

نحه اسهاعيل سليو عب الكريو

فاطهٌ الخضرُ نحه نحه الطنطاٍُ

67

عالء نحه ربيع دحسين عنانِ

جيًان الجرايحِ ال رديرُ نحه

68

ادحه ابَالَفا ادحه عب اللطيف

رانيا نحه دحلهِ نحه عب الهنعو

69

طارق نحه السي شبانٌ

نيادى العربِ عب العزيز نحه

32

ٍائل دحسن عب ى الب رُ

دحسناء طٌ طٌ سي ادحه علِ

