الهجهَعٌ الثالثة
يَم الثالثاء 0202/7/7
م

اسو الزٍج

اسو الزٍجة

1

نحهد صالح حافظ حافظ السرُ

جًاد نحهد احهد نحهَد الهر

0

احهد نَسِ احهد نحهد علِ نَسِ

ايٌ عبدى نحهد ابراييو نصطفِ

3

احهد حسن عبدى نحهد احهد فرح

ايٌ حسن علِ حسن حجازُ

4

نحهد نحهد السيد نحهد

ناريهان نحهد ابراييو نحهد احهد نندٍر

5

السيد ابراييو علِ خضر

ندُ السيد نحهد حسن فضالِ

6

نحهد ابراييو نحهد السيد

زينب احهد حسن احهد الصاٍُ

7

احهد نبيل نحهَد احهد عليَى

اسراء ناصر نحهد عياد

8

نعتز زكريا عبدالفتاح سليو نًران

رضَُ السيد اسهاعيل سالنٌ اسهاعيل

9

نحهد علِ عبدالنبِ علِ خليفٌ

نَرا نحهَد احهد عثهان

12

نحهَد عادل نحهد عثهان

ننٌ هللا نسعد نصرالدين نسعد

11

نعتز صالح الدين الغريب نحهد حبيب

ننٌ هللا عادل احهد يلَل

10

نحهد عباس نحهد علِ العاصِ

سارى عاطف علِ حسن القًَجِ

13

حلهِ نحسن نحهد نحهَد خزيو

خديجٌ علِ سيد علِ ضياء

14

عبدى نحهَد عبدى نحهد الهتبَلِ

يايدُ نحهد اسهاعيل ابراييو

15

عادل نهدٍح نحهد نحهَد

يبٌ هللا عهاد نحهد ابراييو

16

عادل نحهد نحهد انين الديراٍُ

اننيٌ نحهَد البدرُ جاد

17

نحهد عبدالناصر احهد سليهان

ايهان ابراييو نحهد ابراييو

18

نحهد سانِ نحهد سيد احهد زرنبٌ

سلهِ الزينِ السيد نحهد حبيش

19

نحهد السيد عبداللطيف اسهاعيل

ياسهين نحهد نحهد علِ عطايا

02

نحهَد نحهد صالح نحهد البياع

انيرى نحهد حهَدى عبدالدايو الكيالنِ

01

نحهد يسرُ نحهَد ابراييو

ندا نصر خليل ابراييو

00

احهد عيد عبدالرحهن فرح

ايٌ عاطف نحهد نحهد نصطفِ

03

نحهد طارق نحهد حاند نَسِ

ايٌ نحهَد بحر حسن سليهان

04

نحهد فَزُ عزت كانل جاٍيش

يدير نحهد عبدى نحهد عيسِ

05

باسو نحهَد نحهد الهرسِ نسلو

شيهاء نحهد نحهد نصطفِ نحهد سالو

06

خالد ابراييو كانل نحهد

اسراء رنضان نحهَد نحهد

07

احهد جاد نحهد جاد

ياسهين نحهد كانل ٍيبٌ

08

نحهَد نحهد السيدعلي يَسف

يبٌ نحهَد السيد ابراييو زرنبة

09

نحهد نصطفِ عبدالحليو نحهد احهد

اية صديق فتحي صديق عبد الحهيد

32

نصطفي نحهد صابر نحهَد

نعهٌ نحهد زكريا نحهد

