الهجهَعٌ الثانية
يَم األثنين الهَافق 0202/7/6
م

اسو الزٍج

اسو الزٍجة

1

كريو حسن رجب حسن اسهاعيل بدٍُ

اسراء احهد احهد نحهد عبدى

0

عرفٌ نحهد ابَالنجا فراج

اسهاء نعيو نحهد نحهد رضَان

3

عبدالرحهن السيد بدر عبدالرحهن

اننيٌ عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز

4

احهد نحهد صابر ابَالعْ احهد

انيرى نحهد احهد نحهد نصطفِ

5

اسْم نحهد عبدهللا الدنرداش

اسهاء عادل الهحهدي الدنرداش

6

حسن حسن حاند نصطفِ الخياط

جًاد احهد عبدى ابراييو يَيدُ

7

علِ عبدالرحيو نحهد عبدالرحيو

ياسهين سهير السيد رنضان

8

عهرٍ الدسَقِ بريام الدسَقِ

نًِ نحهد يَنس نحهد عبدهللا

9

نحهد عادل نعاطِ نصطفِ

يدُ فؤاد سعَد نحهد

12

نحهد خضر عباس علِ زيَر

ايٌ نحهد الخضرُ احهد

11

احهد نحهد باسل ابراييو نصطفِ

رضَُ نحهد عهر علِ حسين

10

نحهد عبدى ابَالهعاطِ عبدى

نِ ابراييو نحهد نحهد نحهد السيد

13

نحهد سعد عبدالسْم نحهد الخضيرُ

يدير التَنسِ نحهَد نحهَد سحلَل

14

اسْم نحهد نحهد احهد الراجحِ

جًاد نحهد علِ نحهد بخيت

15

عصام نحهد احهد فؤاد البَّقِ

دينا حسن علِ حسن يديٌ

16

سالو سعد حلهِ نحهد نبرٍك

سارى نحهد التابعِ صبح صبح

17

احهد عادل عبدالفضيل عبدالرحيو

حنان احهد فؤاد نحهد حاند

18

احهد جهال الدين علِ نحهَد رضَان

ّنيس فتحِ سيد نحهد احهد

19

نحهد نحسن نحهد رشاد عبدالناصف

ريو عبدى الجرايحِ داٍد حبيشِ

02

نصطفي عبدهللا فؤاد عبدالعال

سًيلٌ ايًاب درٍيش درٍيش

01

احهد نحهد نحهد السهان نحهد

بدر ابراييو تغيان علِ خلف

00

احهد نًدُ عبد العال نحهد علِ

اسهاء زين العابدين نحهد نحهَد

03

نحهد فتحِ شيخَن احهد

جًاد نسعد عبدهللا نحهد احهد

04

كريو سعيد نصطفِ نحهد باشَى

نرٍى نحهد فؤاد عثهان نحهد

05

نحهد عبدالفتاح نحهد احهد زٍكِ

نَريان احهد تَفيق حسام

06

نحهد نصطفِ نحهد الغندٍر

اننيٌ عبدالعظيو علِ نحهد سباع

07

نحهد السيد السعيد نحهد علِ حسن

انينٌ جاد جاد تَفيق

08

نصطفِ علِ احهد بكر

شاييناز نحهد درٍيش نحهد

09

نحهد نرسِ احهد نحهد سعيد

شيهاء احهد نحهد نحهد عْم

32

احهد علي حسن علي جهعة

فاطهٌ حسن احهد نحهد عانر

