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37 ابراهيم عبد العزيز نصر النصر

145 احمد جمال علي الشروف

136 احمد رضوان شحاده عرعر

64 احمد عادل قواسمة احمد قواسمة

82 احمد عايد عشوي عايد عبد هللا العنزي

154 احمد عبد هللا مصطفى رواجبه

137 احمد عماد ابراهيم حمدان

127 احمد فراس امين السراحين

19 احمد ماهر محمود الدباس

38 احمد مصلح عبدالحي النجار

128 احمد منير ناصر غرايبه

منقول/  اسامه محمد احمد قمبر  118

28 اسحق سليم اسحق خوري

177 اشراق جميل سليمان البدور

191 اكرم كمال عبد الحميد الحديدي

1 االء علي عياش العموش

100 االء محمد قاسم عبد الفتاح ابو خلف

55 اماني خليل احمد نوفل

91 اميره كمال محمد الداود

2 انشراح محمد ابراهيم مخيمر

101 ايمان واصل احمد الشبلي
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163 ايمن منير ساالر زركوش

102 ايه جميل احمد العموش

39 أحمد الروسان

138 أسيل عابدين

3 آية فراس سالم مساعده

10 آيه عاطف عبد المجيد ابوجاجه

103 باسل اسامه عبدالرحمن البكرى

178 باسل جوزيف إبراهيم مساد

139 بتول عماد خالد المصرى

119 بدر عبدهللا حمد المكيمي

109 بلقيس عارف احميدى بني حمد

170 تارا ماهر صالح ناجي

110 تاال  ضبيط

92 تركى عبدالمحسن فرج المطيري

129 تسنيم منتاج

164 تمارا ايمن محمد وهبه

46 تيماء سامر ابراهيم الحوامده

20 تيماء سفيان عطا هللا المحيسن

منقول/  ثامر علي جابر عبدالحميد الشيخ خزعل الخزعل  29

146 جاك جوزيف بيير رزق هللا

197 جعفر عادل كامل العميري

65 جمان لحام

155 حسام زياد احمد الطويسي

21 حسام زياد ثابت ابو عوض

192 حسن نعمان اسماعيل القصاب

83 حمد احمد عبد هللا سيف حمد المحيني

4 حمد عبدالرحمن ابراهيم جاسم عباس الشطي

165 حمد عثمان مصطفى المرزوق



93 حمود شاكر بدر البالم

104 حنا بسكال حنا متاروه

147 حنان جمال عواد فطافطة

40 حنين هشام احمد خريسات

148 خليل صفوان خليل قيشاوي

73 داليا نجاح هادي مرشدي

11 دانة هاني محمد سعيد الصليبي

56 دانه اسامه مصطفى جاموس

111 دعاء محمود فهيد الباني

30 دينا مفيد محمد نافع

120 راما مروان علي ندى

12 راندي خليفة عيسى آل عيسو

47 رايه بالل عبد هللا ابو طويله

184 رزان نبيل موسى ابو رمان

84 رمزي عبد السالم محمد االقطش

94 رنا غسان ذيب بنوره

85 رنيم علي احمد ابراهيم

5 رنين حسام ابراهيم حمدان

66 رهف اسامه فايز رحال

41 رهف محمد سليم دعباس

198 روان خالد خليفة قاسم

156 روعه نافذ محمد ناجي

112 رؤى حسام حاتم ابو حجله

31 ريم سامي علي رجب

22 زيد رامي خليل النجداوي

185 زيد عارف عبد القادر شاهين

95 زيد ماهر عيد مضاعين

6 زيد مهند رافع الخضيري



7 زين العابدين رحيم عودة الخرسان

149 زينا ثائر منعم العساف

23 زينب عبداللطيف عبدهللا النشمي الدابي

57 سارة بسام سلمان خليفة شاهين الشاهين

130 سارة ناصر محمد الظفيري

157 ساره عبد هللا عبد الحليم قطيشات

67 سجى رامي إسحاق اعقيالن

48 سعد اكرم سعد الحايك

13 سلسبيل عوني محمود فليفل

32 سلطان بداح مناحي الدوسري

179 سلطان محمد احمد حياصات

186 سليمان عبدهللا سليمان القطيش

158 سندس حسين احمد المشاقبة

49 سيف زياد محمود مقدادى

58 سيف محمد عطية عطية

74 شام روميو حنا الربضي

193 شذى الجابري

194 شذى عبد الكريم سليمان تيم

195 شروق احمد عبد هللا المسعود

75 شيخة احمد علي حسين

24 شيخة عدنان علي خميس الفزيع

199 صبا حسين حسن النسور

105 صقر إبراهيم شخير عبدهللا كرار العنزي

159 ضرغام نعيم عبد اللطيف الطراونه

200 طارق جوزيف  دادا

131 طالل منذر جبريل الزبن

42 طيبة أحمد بدر أحمد الهندي

96 طيبة محمد جاسم مختار خلف



121 عاصم نشات مصطفى خنفر

140 عائشه أحمد عبدهللا عيسى

86 عائشه فيصل صالح الخليفه

43 عبد الرحمن اباء حمدى الحنبلي

50 عبد الرحمن لفا الفى المطيرى

141 عبد اللطيف مشرف عبد اللطيف الدباس

166 عبد هللا بسام سلمان الشاهين

187 عبد هللا عادل ميرزا عبد هللا

113 عبد هللا لؤي عبد هللا ريان

171 عبدالعزيز علي جبار العنزي

33 عبدهللا خليل قداح

68 عبدالوهاب مجول عناد سلطان

25 عبدلية رياض ضبع العبدلي

160 عبيده حسين فواز االشقر

69 عدن جهشان

161 عرين أيمن موسى العوران

76 عرين عبد الرحمن محمد مناصره

34 عفيفه بدر مطلق الشريعان

97 عال عباس حميد ديوان

114 علي حسين شاهين الدشتي

98 علي ماجد علي الحايك

26 عمر اياد طارق طارق

115 عمر حسام محمد الفضيالت

180 عمر محمد حسن قاسم جعفر

172 عمر مصطفى عوده عوده

122 عوض مامون عوض الصعيدي

8 عوني محمد عوني عطيه

14 عيد يوسف عيد راشد االذينة



132 فاطمه محمد جاسم السهو

173 فرح امجد هاني خريسات

116 فهد تراحيب سالم العجمي

87 فهد ناصر محمد العنزى

59 فواز خالد ناصر الرغيب

60 لجين طارق موسى صبح

15 لجين عبدهللا شفاقه العنزي

142 لين ابراهيم علي روابده

174 لين احمد محمود بنات

181 لين عصام كامل عاشور

51 لين موسى عبد الرزاق الريان

196 لين نبيل عبد الحفيظ يوسف

77 لينه احمد حسين غطاس

منقول/  ماجد وائل ماجد الناظر  162

106 مالك يحيى مفضي الحسامي

16 مايا منور محمد التراكيه

44 مبارك عادل فيحان الجميلى

17 محمد جمال محمد طاهر صالح الدين

18 محمد حسام رفيق الناعسه

201 محمد حمد فهد العجمى

70 محمد طه محمد سعيد سلطان العباسي

52 محمد عبدالرحمن محسن كبيسي

88 محمد علي محمود الشروف

202 محمد عماد علي الرفاعي

78 محمد محمود محمد المصري

71 محمد نعيم ارفاعي عابد

61 محمد نواف امين الشطناوي

35 محمد وهيب شريف خالد



188 محمود محمد محمود الحربي

منقول/  مروان رامي سعود صالح  107

108 مريم طه عبدالجبار العزاوي

150 مشاري حسين جعيالن المطيري

182 مصطفى محمود شاكر العباسي

53 مظفر صالح عبدالخالق طوقان

143 معاذ موفق محمد المومني

123 مها محمود أحمد شموه

89 مها وليد محمد ابو عجميه

151 مهند محسن محمد العجمى

189 مي خليل محمد العدره

124 ميره طارق محمد الجابري

167 ناديا صائب جليل صويص

152 نازك سفيان علي حياصات

9 نانسي عبد الرحمن بسام عياد

133 نايف حشر الهيلم المتلقم

153 ندى هاني منصور علي نعمة

90 نرجس عبدهللا حميد عبدهللا السماك

منقول/  نرمين برهان الدين محسن الدويكات  99

منقول/  نرمين شعبان موسى عبيد  117

54 نعم حسين اسماعيل البهادلي

125 نور عطية ماجد نجم عطية الفضلي

168 نور عماد عبد هللا الجايح

134 نور محمد عبد الرحمن العبد الرحمن

175 هبة سفيان محمد عبنده

169 هبه خالد مصطفى ربابعه

36 هدى ابراهيم عبد حمود

144 هديل موسى حسن الطويل



62 هديل هيثم عصام عصام

135 هالل محمد هالل السبيعى

79 وسيم حميدان جميل أبوعبيدة

63 وسيم محمود خالد محمد الحاج

126 يارا ياسر محمود الشوابكة

45 ياسمين اياد لطفي العابد

27 ياسمين بالل محمد الطرابشة

176 ياسين معاويه محمد خير فطاير

190 ياسين ناصر ياسين حماد عمار

72 يحيى عاطف غازي البشتاوي

80 يزيد محمد سلمان القضاه

منقول/  يقين بهاءالدين عبد الرحيم البستنجي  183

81 يوسف كمال عبد الحميد الصورى


