
قيمة االرباح المرحلة األوىلعدد األسهم المرحلة األوىلاسم المساهمرقم المساهممتسلسل

032.000ابراهيم احمد عىل منصور االقرع1760
465749.944ابراهيم ذيب مصطفى كوكش21910
7781,240.802ابراهيم مدحت الحاج محمود34243
312495.860احمدباسل محمدطيفور المرعشىلي46491
08.400احمد جميل صادق مهيار56734
ى احمد الحاج67200 312495.860احمد حسي 
ى محمد عبدهللا77412 465749.944احمد حسي 
312495.860احمد عبداللطيف الحمىص810090
105183.048احمد مازن احمد عواد911711

021.000احمد منذر احمد القدىس1013595
1114478ADHAM GHALEB MOUAKET14982,508.996
153288.079اديب احمد محمد احمد حمدان1214591
153254.079ازريقان حمد فراج النارصى1315636
2855.521اسحق شحاده سعيد قرقش1416462
6241,355.725الكسندره سليم قيوات زوجه انطون دباس1521008
7481,189.315الياس خليل خضى ابوسعده1621660
153254.079امجد نبيل حافظ الداري1723515
388657.419امل سعيد شعبان1823817
1924414AMENA MOSTAFA BITAR12491,978.448
10421,665.631امنه ارمله سعيد الياس المبر2024678
153254.079امنه نظىم احمد ابراهيم الضبع2125399
018.000امب  احمد مصطفى ابوحجله2225518
ه عبدالرحمن محمد الدعاس2325593 030.000امب 
ه عبدهللا حاج اسعد عثمان2425712 153254.079امب 
030.800امينه سهام سعيد احمد فضه2527324
153254.079انتصار جميل مصطفى الخطيب2627855
216353.796انصاف احمد درويش الصعيدى2728606
06.000انصاف عطا محمد ابو محيسن2828789
08.000انيس عبد حنا كورو2930201
ى الخورى عيد صويص3031208 024.000ايلي 
42108.831ايمان محمد سليم حسن زكريا ناغوج3131607
04.000ايمان مصطفى محمدعىل البواب3231631
040.800باسل يوسف موىس مارتو3332581
ارى3433626 249396.148بثينه ووفاء عوض حامد الشر
070.000بدريه قاسم عبدالحليم الخراز3533960
0560.000بديعه ابراهيم جابر الكرادشه3634380
028.000بشاره عيد وراد قموه3736021
400632.920تركي محمود عيىس هيالت3839080
088.000تريز عطاهللا جريس جوعانه3939268
ى المضى4042595 0156.280ثريا خالد حسي 
0386.670محمد عثمان عبدالفتاح خلف وعبدالرحمن عثمان عبدالفتاح خلف 4145551
4250687GEORGE GHOUNEIM15612,474.308
04.480جيهان حكمت طاهر المضى4352230
4453988HUSAM NAYEF TAHER ALMASRI55448,784.835
249396.148حسناء محمود ابوعبيد4556766
09.000حسنه يوسف عطاهلل عويس4656847
15612,474.308حسنى احمد اسعد ابوشمس4756928
048.000حفيظه يوسف داود صالح واوالدها4860275
053.400حكمت طاهر درويش المضى4960577
31224,948.621حلميه سعد ابوعوده5061220
9361,487.590حليمه احمد محمود قطمش5161506
ي5262049

12491,978.448حماد بن محمد بن حمود الردينى
8101,288.156حنا سليمان عادى5363924
5464130HANNA MURAD HANNA62499,963.086
015.600حنان جودت رزق السبول5564475
012.000حنه صليبا يعقوب الصناع5665021
018.000حنه سليم جريس طلماس5765129
624991.725حياه فواد قطينه االنصارى5866052

ول األردنية المساهمة العامة كة مصفاة الببر شر
2022كشف التقادم لسنة 



216392.996خزينات عبدالمجيد باكب 5969930
032.000خلف عبدالعزيز حامد االشهب6070882
048.000خليل ابراهيم عبدهللا الخطيب6171234
034.800خوله احمد عبدهللا جاموس6273725
05.400داود عادل داود عيىس6375213
6475736DIRGHAM RIDA SALAHI016.800
7781,240.802دالل محمد حسن البغا6576619
0138.000دميه مصباح طاهر كمال6676716
460735.795ديمه هشام اديب نسيبه6777119
051.600رافع محمد احمد عىل6879405
122208.121رائد ابراهيم يوسف دحدل6979944
06.000رائد محمد تيسب  عمر زيتون7079960
74130.690رائد لطفى عبدالفتاح بريك7180101
153254.079رائد نبيل حافظ الداري7280179
27304,334.366رباب راضى التميىم7380551
025.600رجاء سبع عبدهللا الصيفى7481981
024.000روفائيل رجا هواش البديوى7586029
7686592RAFIG IKHDEIR ABDEL KADER34345,444.486
014.000رنده محمد تيسب  عمر زيتون7788315
498792.296روزه عيىس موىس الربىصى7889079
624991.725رويده اكرم العساىل7989486
249396.148رياض رشدى ملص8089966
088.000زهب  الياس  مخائيل قاقيش8194536
124217.809ساميه رشاد عبد السالم قادري82100170
18732,970.173سائده جارهللا83100544
84100706STIVEN SHAWKAT DALLAL12491,978.448
ى85102741 7781,240.802سعد محمد خضى حسي 
020.000سعديه خالد عبد الوهاب خياط86103535
60102.875سعود شحاده سعيد قرقش87103551
12492,026.448سعود فهد الذياب88103586
024.000سلوى رفيق عىل مضى89106968
31224,948.621سليمان حمدان الهالالت90108901
ه رافع عبدهللا الحاج اسعد91114162 7001,118.279سمب 
08.000سنده سليمان يعقوب الخطيب92115436
31224,948.621سنيه محمد ابراهيم قواس93115509
292480.350سهب  فواد مطيع ملحس94117455
95117943SUHILA HARAMI12491,978.448
105183.048سهيله عىل ذيب حسن96118109
97118443

ى
ى التلهون 030.000سوزان ياسي 

0191.800شاديه راغب شاكر الجوهرى98119253
12491,978.448شاكر طه99119474

08.000صالح اسماعيل صالح سلعوس100124397
12492,138.448صالح عبدالرحمن صالح عبدالخالق101124958
ي102131709 44607,064.995طاهر سليم صالح عبد الننر
103132381TALAL G MUAKIT14982,508.996
15612,474.308طلعت محمد حسن الحلو104132675
055.000عايد حنا عيىس الزيادين105135640
153254.079عايشه احمد طالب الهباهبه106136646
024.000عائشه احمد نارص ابوفياض107136697
9361,487.590عائشه محمد خب  تللو108137421
ي    خ109140651 7001,118.279عبد الرحمن صالح محمد ابو شر
084.000عبدالرحمن عرانر محمد نخله110140945
بجر111142824 0181.200عبدالرزاق مصلح حسن الشر
019.200عبدالفتاح عبدهللا عوده الطنيب112145491
030.000عبدالمجيد محمد محمود عىل113151939
13122,128.560عبدالواحد موىس الهندى114152927
15612,474.308عبله حماد احمد عبدالعزيز115153478
153254.079عبور خليل نسيب طوقان116153818
12491,978.448عزام درويش بشناق117158062
74130.690عصام بن محمد عدنان الكسيح118159760
312495.860عطاف سعدى الخياط119160709
312495.860عفت نظام نظىم سليم بريك120161870



014.000عالء محمد تيسب  عمر زيتون121162710
62499,889.948عىل ابراهيم محمد سليمان122163104
31224,948.621عىل احمد المشعلجر123163180
024.000عىل سليمان االحمد المومنى124163503
018.000عىل مصطفى عبد الرحيم جوخان125163570
0130.000عىل خلف سليمان الحديدى126164143
01,932.480عىل شكيب عىل السايح127164577
0100.000عىل ماهر رشدى سعيد الشوا128165301
14342,279.886عىل مصطفى شومان129166251
249396.148عىلي مصطفى عمر رمان130166278
014.000عمر محمد تيسب  عمر زيتون131167819
ى132167916 ى حسن حسي  185301.438عمر حسي 
12491,978.448عوده ضويج133170178
 محمد عبدالرحمن البشب 134171263

ى
030.000عون

ى135174009 024.000غاده محمد شفيق ياسي 
465749.944فاطمه راجح احمد زوجه عبداللطيف عبدالحميد محمود136179035
7781,240.802فاطمه ارمله عبدالرحمن مسعود عبدالرزاق137179876
060.000فاطمه عبدالكريم حنون138180084
139186074FADWA FAKHOURI24983,956.896
185301.438نوال عقيل سليمان مطر140187380
6241,058.319فريد الياس حبايب141188034
12491,978.448فكتوريا حنا خميس142190233
7781,240.802فهد نجيب محمود الدقاق143191060
0320.000فهميه سعيد رضوان كمال144191647
12491,978.448فوزى سليمان ابراهيم145193631
23403,715.981فوزى عبدالحميد اللحام146193704
039.000فوزيه سليم نارص الحمد147194409
0120.000قسطندى سليم قسطندى حبش148196665
10001,633.500كاظم توفيق عبد الرزاق التميىمي149197157
يده150197840 011.200كامله محمد صالح الشر
372598.740كريمان مرتىصى خياط151198382
0321.000لبيب جميل صديق سقف الحيط152201120
07.800لطفيه صالح خليل ابوعوده153201944
232386.470لىل اوغست رودلف حبش154202614
312507.860لمعه توفيق التميىم155202916
031.200لميس جودت رزق السبول156203386
10001,582.300لميحه سعيد الياس المبر157203564
ى الحالق158205052 465749.944ليىل عثمان حسي 
153304.079ليىل عدنان باىل159205087
312495.860ماجد راغب الزربا160206091
161207039MARY SH ZUMOT12491,978.448
232386.470ماريان اوغست رودلف حبش162207357
163209139MAJDI A S KHALAF33405,298.281
312523.860محاسن حنفى مسعود164209414
122201.721محمد بكر عبد ابوبكر165213209
12491,978.448محمد حسن الكياىل166214345
312495.860محمد شحده محمد بدر167219959
153254.079محمد عاطف لطفى عبدالفتاح بريك168221295
7781,310.802محمد عثمان محمود محمد169223840
ى محمد الحداد170226262 030.000محمد غالب امي 
31224,948.621محمد فتج محمد اللولو171226572
0480.000محمد نزال احمد العرموىط172230260
ى173231401 90179.562محمد يوسف القراعي 
402650.227محمود احمد محمود خريس174232408
465749.944محمود عبدالرحمن محمود بركات175234796
40607,524.075محمود عبدهللا قاسم176235270
ارى177236357 ى الشر 280448.506محمود محمد حسي 
024.000محمود محمد عىل ابونجاد178236616
179240346MARIAM SALEM NABER032.000
193320.103مريم سليم سلمان الزيادين180240389
181240702

ى
06.000مريم عبدالواحد رئيس الشيشان



182241377MARIAM MUSA SALIM SAYEGH048.000
624991.725مريم زوجه يوسف عبد الرحمن مصطفى183241539
153254.079مشه شعبان عمرو184241938
ى جرى185241946 465749.944مشه شكرى امي 
12491,978.448مصباح محمد شبانه186242616
ى جميل الشاج187246093 59369,399.090معي 
188247413

ى
032.000ملكه رشيد زيد الكيالن

042.320منى محمود عىل خب 189248339
74133.690منال بهجت جروان المجاىلي190248509
31224,948.621مناىه خليل الصوالحه191248657
21853,466.038مناىه عبدهللا حنا الفرح192248690
0120.000منب  نجيب عوده حداد193250457
0560.000موىس عبدالمجيد سمور سمور واخوانه194253391
372598.740موىس محمد سالم الخليفات195253758
06.000ميش عمر احمد البواب196255505
312495.860ميش عبد الرحمن مصطفى كنعان197255637
6241,071.725ميسون منب  قصص النابلىسي198256200
096.000ميليا نقوال خليل معايعه199256528
 ابراهيم ابوشقره200257478

ر
21853,466.038نادره صدق

ى محمد منقاره201258490 060.000نازك حسي 
0112.000نبيل جميل صديق سقف الحيط202261033
249396.148نبيل محمود ابوعبيد203261548
216353.796نبيله احمد عبداللطيف السالخ204261750
31224,948.621نبيهه خليل حنا قسيس205262420
388642.419نجاح محمود عبد ابو حوسه206263389
60102.875نجوى محمد خب  فتح هللا قطيفان207264423
312495.860ندى قدىس قاقيش208265586
216353.796نداء محمد خب  فتح هللا قطيفان209265810
0326.400نديمه شكرى محمود حمايل210266019
018.200نسيمه صالح سليمان حدادين211267066
31224,948.621نظىم احمد ابراهيم الضبع212268127
0112.000نظميه عيىس يعقوب دوغج213268518
153254.079نعيمه فياض طالب معتوق214271403
153254.079نهله ربيع مسمار215273775
053.600نوال عارف فارس خليل216274925
1231.844نوره شسك ابراهيم النمرى217276030
يف اسعد218276081 6241,095.725نوره عبدالعزيز حمدان ارمله شر
024.000هاجس  محمد عىل عليان219276774
06.000هدى رمضان محمد زيتون220278785
056.000هدى محمد شحاده بالىس221279277
030.000هناء محمد فؤاد االمام222281212
6241,127.725هند ابوالفرج الفتال223281492
0316.000هند حسن عىل قطان224281590
7781,240.802هيام محمد حسن عىلي225283142
ي226283835

64111.049هيفاء فكرى سعد الدين المفنر
60102.875وسام شحاده سعيد قرقش227286931
064.000وفيقه توفيق ملص228288500
312495.860وليد توفيق حمارنه229288730
ه230288926 6241,023.725وليد رضا السخن وزوجته هيام محمود ابوصبر
153296.079وليد محمود ابوعبيد231289396
2855.521يشى سعيد درويش الشنتب 232291897
233295825YUSIF MAHAMAD JUBRAN HASAN018.000
020.000جانر مشيل شكرى بطشون234297186
ين235301418 232452.470جميله عيىس خليل جبر
544873.335جميله عيىس قاقيش زوجه فريد ابراهيم قاقيش236301426
312495.860جهاد ظاهر ابراهيم خليل237301540
06.000حسن عقله موىس بشايره238301957
ى بن صالح عمر هرهره239302120 153262.079حسي 
7781,240.802راتب محمود اسعد الخطاب240303607
241307530TAHER KAMEL SHAATH324527.709
324527.709عائشه احمد قاسم خنفر242307904



018.000عبدهللا شاكر عبدهللا عوده243308684
08.000عمر محمد عطاهللا بدور244309923
105183.048عندليب عبدهللا كنعان245309990
017.000غالب الياس  عزيز الداود246310263
ى صالح عمر هرهره247310409 153262.079فارس بن حسي 
ى248310603 08.400فاطمه عبدالمجيد ابراهيم ياسي 
015.000فداء احسان نمر ابوضبه249311014
048.000فهد سلمان  سالم الصوالحه250311391
040.000كامل خليل محمد عبدالحميد251311855
0240.000لبيب حبيب خليل حجاره252312100
465749.944مختار رشدى ملص253314480
ف عىل البخيت الرشيد254314846 04.200مشر
018.200مليحه صالح المال255315192
فت محمود جمعه ابوجمعه256315761 216381.796مب 
216364.996نبيهه روفائيل شتيوى257316326
012.000نجوى منيب عبدهللا الطاهر258316474
012.000نظميه عبدالقادر محمد قمحيه259316814
028.000هناء شوكت عارف  الكردى260317772
7781,340.802هند مكاوى حاج محمد زوجه عبدالرحيم رشيد الحاج محمد261317853
1228.394ايهاب معاويه درويش شقب 262319350
74130.690عارف مصطفى راشد263320358
264320412ABDELKADER ABDELKAREM ABU HASHIM080.000
265320536ALMIA SHOKRI ELMUGHARI040.000
06.000وجيهه محمد اديب بندقجر266321680
7781,310.802هدى شحاده الزهدان267322792
6521,047.246يشى عىلي محمود طبيله268323500
0400.200سميه مطاوع عوده جوده269324086
90154.362جالل محمود عبد ربه البدور270327131
90154.362باسل محمود عبدربه البدور271327158
ى عىل العمد272329274 8891,411.552منور حسي 
153260.079ملهم صادق نظىمي السخن273329568
012.000ريما عبدالحميد خليل عايش274330833
036.000نبيل عيىس سليم الصايغ275331783
388622.419سعيد انيس حسيب276333522
012.000فاطمه عبدالقادر الصالح277334480
153254.079فرحه صالح ايوب مقطش278334642
020.000ليىل لويس بطرس الصوالحه279334928
7781,240.802مصطفى وخالد ورائد محمد محمود العبد ابوسنينه280335592
06.000نهاد سالم عبدهللا االيوب281336130
340551.381سلىم هارون سليمان قباعه282339172
7781,270.802عالء الدين اسماعيل العرموىط283340316
105183.048فرح ابراهيم ظاظا284340871
039.200نهال صالح محمد علىسعدون285342815
ى تايه286342890 021.000هاشم محمد حسي 
06.000ربيحه محمد خليل الشليح287343781
08.000عيىس محمد عيىس ملحم288344389
232416.470محمد عبداللطيف حسن يوسف289344745
60113.275انصاف محمود يوسف عيىس الصفدى290346055
012.000نشين خليل ابراهيم كرسوع291346900
7781,535.802اياد حماد الحرازين292347027
01.200خوىل محمد عليان الصويص293349682
15612,474.308انطوانيت جرجر ميخائيل قوشقجر294351679
354579.196ربيحه عارف النشاوي295354023
ى بشكار296355771 201335.512مريم اسعد حسي 
402650.227محمود داود ابراهيم حميدان297357197
130220.386بهاء الدين كامل سليمان بركات298359904
يل عليان ابوصالح299363774 024.000عيىس جبر
232377.470وجدان حسن الخطيب300369357
022.800زينه محمودمحمدعبدالهادى واوالدها301373478
036.400نعمات ديب فارس زعيبر302373567
544873.335عبله حنا ابراهيم عواد303375977



كه سمب  وسامح اخوان لالستثمار304376540 06.400شر
153254.079نضال زياد عبدالرحمن حسيبا305378321
ى الحالق306379034 7781,240.802عثمان حسي 
113188.057سحر نوري عبد هللا الداود307386863
74130.690عايده فهد سعيد العوامله308388653
465749.944جميله يوسف خليل كميل309388920
0105.000خديجه محمود محمد عفانه310392960
311396788SAMI ISSA CONKAR0160.000
05.600اسامه محمد زهب  صديق ابوغزاله312397210
03.200ايهاب محمد زهب  صديق ابوغزاله313397229
ى عىل العموش314399078 016.000محمد حسي 
ى الكتاوى315401668 028.000سليمان هاشم حسي 
153254.079عميد خليل نسيب طوقان316402796
030.000وهيبه محمد ابراهيم طه317402990
075.000عايد عواد محمد المرمورى318404489
7781,240.802احمد يوسف زياده319405540
088.000فاروق سعد فرحان ابوجابر320405809
7781,240.802امال يوسف زياده321406066
0120.000شيخه سعد حمود الخصاونه322406155
021.600فاطمه محمد عبدالعزيز جعاره323407852
068.000لينا فريد لبيب عبود324409162
034.880محمد حلىم ابراهيم العمرى325411191
232377.470زياد نعمان عيىس فاخورى326411205
048.000عبدالرزاق كامل عبدالرزاق هدهد327412392
153254.079محمد عىل محمود ابوربيع328413119
030.000صفيه يوسف ادريس ابوالسلقان329419109
ه330419141 90154.362دالل واصف زكي عمب 
331419745

ى
ى طبعون ى صالح امي  016.000امي 

046.400ابتسام تيسب  داوودى332420360
027.000دالل جميل صديق سقف الحيط333420999
8101,236.156رشديه عادل عبد القادر حسن334422479
13722,286.640ايرما اوغست حبش335423637
016.800محمد عثمان اسعد حسن فارس336432628
74130.690محمد عىل سليم عىل عبدالرزاق337432679
060.000معن عبدالعزيز عبدالكريم  بلبيىس338433080
06.000نهله محمد صالح فتوح ولينا محمد صالح مقبول339433985
 محمد ايمن صفى الدين الطاهر340435171

ى
06.000وق

يتح341438685 312495.860عزيزه مصطفى العبد قبالن شر
ى ميشيل موىس سنداحه342443565 028.800نرمي 
052.000سعيد محمود اسماعيل الهموز343445797
ى344446513 0613.800فدوى محمود يوسف برهم ياسي 
06.000فاطمه راتب روج عبدالرحمن345446866
153254.079طارق مصطفى ظاهر346451410
8731,387.873رضا سليم عىل الرواس347451720
74133.690انصاف مصباح السبيىع348453137
1231.844اياد احمد فؤاد نسيبه349454087
060.000رنده محمد عليان ظافر عبدالج مرقه350454796
02.160دالل نورى هاشم حتاحت351455350
0180.000رمضان احمد محمد قطب352457671
353465585

ى
8411,340.514رائف محمدعيد الميدان

354465593
ى
624991.725رنده محمد عيد الميدان

201343.312ناديه عىل محمود احمد عفانه355466077
388622.419محمد عىل محمود احمد عفانه356466093
10121,614.144حياة فؤاد سعيد قطينه357471666
74139.690محمد سالم الحمد المواىس358471933
12922,212.050فهىم احمد محمد الجانر359472050
114196.712باسل صادق محمد الشنار360474568
ي محمد محو361477168

65139.919امينه حسنى
153254.079حلىم راغب عبدالج الشخشب 362482021
02.200اكرم سالمه سالم الشوارب363482757
216364.996محمد خب  احمد محمد طالب حديد364487279



02.400فايز مصطفى محمد البواب365487473
040.000كميل زيدان عبده حداد366487961
070.000محمد ذيب عبدالعزيز الوادى367489140
368490199LOUIS ABDELMSIH KHOURY0147.200
18252,899.142عبدالفتاح يوسف اسعد االدهىم369494470
249396.148ساىم عيىس الشو النبر370498394
529871.854مريم محمد شبله371499633
03.000هايل ابراهيم يوسف مرار372500380
090.000نبيل عباس  نضهللا دلشاد373500534
153254.079لنا حمزه بكر العمرى374500542
ي375502154

ى
122201.721خوله ابراهيم عبد الرحمن الحوران

376502170
ى
122201.721فاطمةابراهيم عبدالرحمن حوران

377502197
ى
232377.470احمد ابراهيم عبدالرحمن الحوران

ى مصلح فحماوى378507970 5761,053.894يوسف محمد حسي 
ي379508853

ى
465749.944سعاد سعيد عبد السالم المدن

185301.438لما عبداللطيف محمد عبدالرحمن السالم380510270
03.200خلود فرح عواد الهلسه381510734
ى احمد الفرخ382511056 312495.860ريم حسي 
ى احمد الفرخ383511064 312495.860منال حسي 
ى احمد الفرخ384511072 312495.860رشا حسي 
465749.944ماجده احمد محمد الفرخ385511099
465749.944نبيله احمد محمد الفرخ386511102
465749.944رنده احمد محمد الفرخ387511110
013.825نافذ احمد حامد الحاج احمد388514349
74130.690ميلياارمله نجيب داود موىس نارص389514764
0136.000عزالدين صالح يعقوب حسونه390514900
90154.362حمزه عىل يوسف الدبىع391514950
0160.000فتج عبدالسالم عبدهللا عرفات392516856
ي393517240 74130.690حنان جمال حسن ثلجر
153254.079نارص جمال عبد القادر مقدادي394518875
153254.079محمد جمال عبد القادر مقدادي395518883
1231.844امنه عبدالقادرعبدالعزيز مقدادى396518891
1231.844زريفه عبدالقادرعبدالعزيز مقدادى397518905
1231.844نايفه عبدالقادرعبدالعزيز مقدادى398518913
105183.048سعاد خالد حامد داود399518964
400523739

ى
ى عبدالرحمن عنان 034.400فوزيه حسي 

012.000محمد سعيد عىل جابر401524808
038.400عال بسام عزت حالوه402525456
076.800عزالدين بسام عزت حالوه403525480
078.600شادى محمد موىس ابوعجميه404528790
كةالتنميه لالوراق الماليه405529532 0120.000شر
7781,240.802ذيب كامل احمد خميس406529745
فاء407531740 03.200انس عناد صالح الشر
فاء408531758 03.200محمد عناد صالح الشر
088.000طارق محمد رجب الجابرى409532576
04.200ابراهيم حلىم عبدالرحمن صدقه410536270
ى عبدالمجيد خرفان411538175 ه حسي  09.000سمب 
412539783FAIZ SHARAWI216353.796
450721.260فتحيه محمد ناجر ابوالرب413542814
74142.870اسماء عبدالفتاح احمد الحديدى414543829
74139.870هدى عبدالفتاح احمد الحديدى415543837
011.200عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الجزره416544299
0106.800فاطمه احمد محمد الدردنجر417544574
013.200طاهرنظىم شكرى الدردنجر418544582
105188.648عىل عبد الكريم الشحاده عبابنه419545899
420548120FAHED AZEM AND FARES AZEM AND FIRAS AZEM060.000
020.000امنه احمد عبدالرازق محمود421549118
03.200سهام صايل صبح ابودرويش422549614
06.400اخالص صايل صبح ابودرويش423549622
2855.520امل مصطفى عبد الرحمن الدباس424551830
ى طاهر بدوى425553875 04.375ختام حسي 



ى طاهر قاسم426553883 033.500خديجه حسي 
ى طاهر ابوعبيد427553921 030.000فتحيه حسي 
ي يوسف الموىس سواقد428555070 249396.148راجر
74133.690جميله ايوب الياس الفاخورى429555207
ان430556084 60102.874فاتن غازى فارس عب 
ان431556092 60102.874سالم غازى فارس عب 
ان432556130 122201.721احمدغازى فارس عب 
02.400غسان موىس عايد الدويرى433556254
0153.500مروان محمد كايد حماد434556360
06.000عيىس فالح عليان عيال عواد435556521
ق االوسط لالعمار436556653 كةالشر 0396.000شر
388622.418الهام مجي الدين رشيد ابو قوره437558303
340551.380احمد حسن عبدالفتاح ابوعيده438558923
216446.196امنه حسن عبدالفتاح ابوعيده439558931
08.400غالب مسعود مصطفى عوض440560740
03.000اسماعيل صبج اسماعيل عصفور441561657
138225.400محفوظه عبدهللا عياد حواري442562580
0420.000سليم خليل محمود جرن443563412
8411,340.514طلب ظاهراحمدابوطبيخ ماعدا خليل طلب ابوطبيخ444563633
054.600فايز محمد حسن البشينر445564990
ي446568074

ر
74130.690اياد محمد حمد هللا عبد الباق

ي447568090
ر
74130.690ايمن محمد حمد هللا عبد الباق

74130.690اقبال نجيب محمود ابوسيف448569208
42108.831سهاد عبداللطيف صادق ابوسيف449569275
4283.331مريم عىلي موىس ابو زيد450570095
576920.694ممدوح رضا محمد ابسيس451570869
576920.694مدحت رضا محمد ابسيس452570877
340551.380ابتسام واصف مصطفى مرمش453571733
340551.380يشى واصف مصطفى مرمش454571776
08.400احمد علوان مفلح الجمعان455572977
0301.000محمد احمد محمد عديله456573221
74130.690ىمي طاهر شفيق الخياط457573280
04.800نمب  طاهر شفيق خياط458573299
 يوسف عوده حداد459573639

ر
025.800شوق

153254.079ندين عماد ملحس460574112
388622.418هدى احمد جابر461577383
026.600مقبوله عبدهللا رجب هاكوز462578223
2857.120هدى فوزي عتمه463578460
498792.296عدنان زك الصفدى464578487
01.200زينب محمد عبدالرحمن الخطيب465579181
انس للوكاالت المالحيه والتخليص466579920 كه مالبر 0960.000شر
201325.112امينه سليمان عبدالمجيد عوده467580058
312495.860مجدى ابراهيم خضى ابوطاقيه468581232
312495.860محمد ابراهيم خضى ابوطاقيه469581240
056.000وليد احمد عبدالرحمن زعرور470581518
011.280فاطمه عىل محمود داوود471581852
624991.725لطفى عبدالفتاح بريك472582050
60110.874رقيه محمد عىل العزام473582093
7781,450.802زينب فؤاد فهىم474583707
7781,240.802عطاف اديب السمنه475583715
5761,076.094سالم عيىس محمد شمروخ476583731
576920.694منال عيىس محمد شمروخ477583790
576920.694هيماء عيىس محمد شمروخ478583839
74130.690فريال فوزى نمر السيد479584070
90154.362عىل موىس عبدالغنى حماد480585394
ى481585491 264424.829محمد صالح حسن الجعبر
ه احمد نجم حمود482586293 153254.079سمب 
7781,240.802عبدهللا غازى شعبان ياخوت483588644
03.600مراد عزالدين محمد الظاهر484588806
044.800محمد نافع فارس الرفاىع485590665
040.000شادى محمد محمود صبح486591033



016.000الئقه عبدالقادر محمد الحنبىل487593214
324527.708صالح قاسم احمد فرحات488595942
016.800عفاف عىل عبدهللا ابوكالم489596191
0100.000عزام صالح احمد عمر490596485
013.200موفق عبدالرزاق ابراهيم ابوشقره491596523
013.200محمد عبدالرزاق ابراهيم ابوشقره492596531
105183.048منيا محمد المصلح الخميس493597244
0148.000ايمن يشى ابراهيم بركات494598771
185371.038باسمه وديع عبدالرزاق عوض هللا495598917
249488.948بسمه وديع عبدالرزاق عوض هللا496598941
74130.690زين عطا حسن الرفاىعي497599050
035.000سعيد مبارك محمد العزب498599360
388752.418يشى رجب بيوض التميىم499603015
500603163BATOOL ABDULLAH ABDULKAREEM624991.725
4283.331بالل توفيق محمود جرار501604143
60102.874محمدمهدى توفيق محمود جرار502604151
2855.520امل توفيق محمود جرار503604208
2855.520اسماء توفيق محمود جرار504604232
039.600وفاء مصطفى محمد بشبيىسر505604640
31224,948.621حكمت يوسف قطان506605123
529844.654عيىس احمد اسماعيل عبدالمحسن507606944
019.200ليىل عطا ابراهيم الشهانر508609366
600949.380زيد خليل احمد القيىسي509609897
0112.800بديعه عبدالكريم سليمان الكردى510611379
05.600فايزه زيدان  حمدان المصالحه511611778
ي512611875

41696,606.958سائده عىلي مجي الدين الحسينى
513613134JAWAD ADNAN ALIE026.400
036.800مفيد حسن راغب  رشيد تمام514614750
036.800محمد حسن راغب رشيد تمام515614815
232377.470رياض رفيق راغب عنبتاوى516615943
153254.079عائشه عماد خلدون ملحس517617369
ى صالح الخطيب518617563 169341.558حسنيه حسي 
153296.079مريم حسن ابوعيىس ذيب519617709
010.800عاتكه راضى رضا قادرى520618900
2855.520بسام فارس جادهللا521620386
2855.520ناظم فارس جادهللا522620394
2855.520باسم فارس جادهللا523620408
2855.520سمب  فارس جادهللا524620416
021.000اوديت خليل قسطندى امسيح525621633
06.000عماد سليمان عبدالرؤوف ابوزهره526622575
012.000عبدالحميد مصطفى ابراهيم ابومسعود527623091
024.000احمد محمد قاسم االغا528624446
15612,474.308توفيق عبدهللا اسعد الجالد529628310
60105.274فجر حنا ابراهيم الهلسه530630640
531632775NADIA IYAD AWAWDA14022,232.527
019.600عصام جمال حنا الطوال532632830
09.000ساميه عثمان داود تفاحه533633399
016.800برجيت نقوال وديع موىس534633402
04.800سليمان احمد سليمان المهر535634360
02.400عال احمد سليمان المهر536634379
ى537634409 ق لير 2862.320مصطفى فهد عبدالكريم فارس اشر
ى538634425 ق لير 2855.520عامر فهد عبدالكريم فارس اشر
ى539634433 ق لير 2855.520عمر فهد عبدالكريم فارس اشر
ى540634441 ق لير 2855.520عبدالكريم فهد عبدالكريم فارس اشر
ى541634476 ق لير 1231.842وفاء فهد عبدالكريم فارس اشر
ى542634492 ق لير 1231.842ابتسام فهد عبدالكريم فارس اشر
033.600عارف عبدالرحمن عارف زرقيه543635804
138225.399فراس فريد رشيد الشعراوي544635979
138225.399فريد رشيد خليل الشعراوى545635995
74130.689نوال عيىس فياض الغنانيم546636061
138225.399فوزى عيىس فياض الغنانيم547636126



00.800منى خليل سالمه عاشور548637572
08.000سعيد عبدالرازق احمد عبدالرزاق خصيب549638811
122216.121سوزان جميل خالد شحان550639265
232404.470خالد جميل خالد شحان551639290
يه خليل درويش  خلف552640913 016.000خب 
022.400يوشع موىس يونس بينو553643203
011.000ثامر عدنان عبدالكريم االعرج554643572
011.400حسن عبد هللا خليل القرامسه555645583
011.000فتحيه الحاج سعيد عىل عبدالعال556646210
ى عىل العمد557647314 122201.721اسيا حسي 
105183.048فريده فيصل عالم سلطان558647420
06.400عارف محمد عبدالشكور طويل559647535
60108.474فاطمه عبدالموىل راشد المومنى560648680
030.000كفاح محمدعدنان عىل الطيب561650439
122201.721عالءالدين احمد عالءالدين ابوالحسن562652210
ى راجح محمد ابراهيم563652440 06.000بشر
60102.874نضال طالب عارف حامد564652458
03.200نظام طالب  عارف  حامد565652466
90174.762ميسون فرح عوده الحدادين566652873
07.200احمد عاشق  صباح  كريشان567653357
568653446

ى
06.600مىه حامد اسحق الحلوان

015.000سمب  عبداللطيف  سعيد عبدهللا569653799
04.800حليمه حسن محمد عونيه570654680
04.800حنان حسن محمد معمر571654728
04.800رابعه حسن محمد المغرنر572654736
035.200حياه محمود اسعد بزار573655457
088.200حلوه محمد عبدهللا بزار574655465
035.200نجاه محمود اسعد عبدهللا575655473
070.400هشام محمود اسعد بزار576655490
010.400اسماء عبدالرزاق عبدالقادر الحباشنه577656232
06.800ناهد نجيب خليل الكور578657808
06.800هند نجيب خليل الكور579657816
013.600حمزه نجيب خليل الكور580657840
026.000ابراهيم خليل تميم ملحم581658189
08.000منى جودت  صالح قرنفله582659363
02.400حنا بولص يوسف ابوالزلف583659622
06.000مهند محمد خليف التل584660710
019.440طه محمد طاهر الهدهد585661120
01,122.720عيىس الياس  عيىس المعشر586662496
0925.920فارس الياس عيىس المعشر587662500
042.400عبدالطيف نافع عبدالغنى زعيبر588664758
064.000احمد الياس باكب  خورما589664880
06.400هدى نايف توفيق غنيم590664910
0168.000اكرم محمد بدوى عليان591665061
ى اكرم محمد عليان592665134 1022.316لي 
012.000امل احمد سليمان جالد593665371
08.400رامز سميح رامز الشخشب 594666211
016.000محمود عبدالرزاق محمد العريان595666564
08.800عاهده عبدالرزاق محمد العريان596666580
ى عبدالرحمن597667315 2862.320امنة محمد حسي 
00.800نائله ذيب حسن ابوشمىل598667617
039.000زهريه سعيد احمد الخطيب599668036
0224.000عمر يحن  سليمان ابوغزاله600668931
01.600عاطف مصطفى محمد عىل البواب601669202
01.600امال مصطفى محمد البواب602669210
01.600نوره مصطفى محمد البواب603669229
01.600هشام مصطفى محمد عىل البواب604669237
01.600حنان مصطفى محمد البواب605669245
00.800عصام مصطفى محمد البواب606669253
010.800هند عبدالننر حمدان خريس607669296
010.200فدوى عبدالننر حمدان خريس608669300



0104.000زهره عطا عزيزيه609669695
090.000حمزه ساىم جميل بركات610669857
434697.586عائشة مصطفى محمود بلعاوي611670049
0159.540مها حمد فرحان الفرحان612670286
ى الباير العربيات613670715 02.400وضحا حسي 
0213.600هدى محمد عبدالقادر خنفر614671657
0450.000طارق زك محمد ابويوسف615671665
169277.758باسمه عىلي محمود قصقص616671746
08.000عىل محمد عبدهللا الدويكات617671983
ه618672947 06.000رشا عبدالفتاح عبداللطيف البب 
ه619672955 012.000مازن عبدالفتاح عبداللطيف البب 
ه620672963 067.565خالد عبدالفتاح عبداللطيف البب 
ه621672971 010.200طارق عبدالفتاح عبداللطيف البب 
ه622672980 014.000رنا عبدالفتاح عبداللطيف البب 
085.200زين مناويل يعقوب سابيال623673668
013.000مامون سميح عبداللطيف عبدالفتاح624673811
ى625674320 4283.331عزيزه ميخائيل ابراهيم مبر
4283.331خليل حنا خليل شحاده626674338
4283.331ساره حنا خليل شحاده627674346
74130.689ابراهيم حنا خليل شحاده628674354
4283.331مريم حنا خليل شحاده629674362
4283.331هبه حنا خليل شحاده630674370
020.000ساره جميل حماده عطيه631674680
06.000ساميه  جميل حماده عطيه632674699
07.200عفيفه عبدهللا عوده اللحام633674990
ي634675172

ى
كمان ي خضى البر

90154.362سالم وصفى
ي635675180

ى
كمان ي خضى البر

90154.362ناهد وصفى
ي636675199

ى
كمان ي خضى البر

169277.758عالء وصفى
ي637675202

ى
كمان ي خضى البر

90154.362رنده وصفى
ي638675210

ى
كمان 1231.842مفيده اديب محمد البر

بش639675571 01.400رائد فيصل عويس مشر
640675652

ى
90154.362خلدون احمد عبد الوهاب الحلوان

641675660
ى
138225.399خالد احمد عبد الوهاب الحلوان

060.000اري    ج فارس عبدالرحيم الحاج صالح642676004
012.000رغده عارف عبدهللا النمرى643676870
018.000امينه حباس مصطفى سويلم644676977
03.000ماجد ناىه متعب البصار645677370
03.705اسماء سليمان عارف عباس646677604
07.410اسامه سليمان عارف حسان647677612
06.655جميله يوسف مصطفى حسان648677620
064.800فراس اكرم فري    ح القعقاع649677744
ى650678074 ى ابوالكراعي  ى محمد حسي  06.000حسي 
232404.470ايمان احمد رشيد عوده651678589
232386.470نىه احمد رشيد عوده652678597
05.200رحاب ابراهيم يوسف قواس653679097
010.400محمد ثابت ابراهيم يوسف طنطش654679100
010.400ابراهيم ابراهيم يوسف طنطش655679119
04.000هدى ابراهيم يوسف قواس656679127
03.600امال ابراهيم يوسف صالح657679135
05.200ايمان ابراهيم يوسف طنطش658679194
013.800مصعب احمد الياس خورما659679585
0240.000صفاء موىس عبدالعزيز شحاده660680257
ى661680338 061.200محمد نجيب محمد نسيب جبر
ى662680354 030.600عائده محمد نسيب جبر
ى663680370 061.200صبج محمد نسيب جبر
664680389

ى
043.800عاطفه شفيق المرستان

ى665680397 030.600ناريمان محمد نسيب جبر
02.400ابتسام السيد احمد الحريرى666680516
051.600مازن عىل عبدالغنى طبلت667681830
05.400فوزى عىل مصطفى خروفه668682047
ه جريس حبيب قاقيش669683787 016.320سمب 



040.000نعيم يعقوب محمد سمرين670683892
ى احمد عبدالرحمن الشحرورى671683965 012.000محمد امي 
427.554عبد العزيز عبد الهادى محمد الحديدى672684708
01.920تمام محمد عبدهللا السلمان673685488
012.000نجيب محمد نجيب الحمود674686140
04.680هيجر قاسم محمد مرىع675686409
ى676687367 ه حمدي يوسف صوباليير 90161.562منب 
169290.958فرح وجدي عبد الموىل فريحات677687375
169290.958علياء وجدي عبد الموىل فريحات678687383
340577.780انور وجدي عبد الموىل فريحات679687391
033.480راشد فخرى عطيوى العقايله680687979
033.600شذى فخرى عطيوى العقايله681687987
682687995KHAIRY MOHAMMED HASAN BADRAN017.160
114196.712وجيه اديب محمد عىلي الخياط683688045
60102.874ايمن اديب محمد  عىلي الخياط684688061
بجر685688355 015.000امونه رسالن محمد الشر
0210.000محمد عباس سلمان ابومره686690171
03.840فهيمه غانم يونس مسعود687690520
014.800خالد وليد عبد مسعود688690538
02.280هاله وليد عبد شحروج689690554
05.280نوفه سالم قاسم زريقات690690996
05.400محمد عىل عقيل جعار691691020
06.240مصطفى عىل عقيل الجعار692691038
06.240محمود عىل عقيل الجعار693691070
03.120عائشه عىل عقيل الجعار694691089
ا695692697 030.120ابراهيم عبداللطيف ابراهيم ابوخضى
030.000محمد رفعت خالد درويش الناظر696693120
01.200هدى خليل سعيد الحارس697693669
032.000فايز محمد خليل خاطر698693936
699694290

ى
060.000فوزى احمد عبدالحميد االفغان

0277.440منور يوسف احمد الرجال700694886
0200.480اسعاف يوسف احمد الرجال701694894
ر702694983 ى 072.000رياض جميل محمد ابومب 
01.560ربيعه عبدالرحيم عبدهللا عقله703695130
03.000عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا عقله704695157
03.000احمد عبدالرحيم عبدهللا ابورجيع705695181
706695726FOUAD ABDEL KARIM MOHAMMAD HABAYEB038.400
038.400فواز عبدالكريم محمد حبايب707695785
ين صبج كحاله708697168 025.800سب 
0780.000احمد محمد احمد صباغ709698202
018.000عبدالهادى محمد عبدالرحمن القاضى710699861
060.000نادر سمعان سالم زياده711699870
060.000سوزان جورج بولص زيبق712699888
072.000فيصل صالح شفيق ارشيدات713700533
ى714701505 5681.700سهام محمد طاهر الطويحي 
03.200خالد محمد رامز جاموس715702293
ى القسوس716702480 096.000يزيد زهب  مبر
717702595YUSUF SALEM MUSTAFA060.960
024.000عريب احمد يعقوب النجار718702951
026.800سليم عبدالرحمن حسن حمدان719702986
02.640وفاء يحن  محمد طه720703133
05.160طارق يحن  محمد طه721703184
05.160خالد يحن  محمد طه722703214
03.720ربج محمود حسن رمضان723703346
03.720فهد الدين محمود مراد رمضان724703354
01.920نجيه محمود مراد رمضان725703362
03.720مهدى محمود مراد رمضان726703389
03.720عبد المنعم محمود مراد رمضان727703400
03.720احمد محمود مراد رمضان728703419
02.880مها محمود مراد رمضان729703460
04.920يوسف محمود مراد رمضان730703478



02.880منى محمود مراد رمضان731703486
05.640فاديا عبده صادق ناصيف732703940
025.920وليد جودت رزق السبول733703958
01.920فاديه عبدهللا سليم العجه غنام734704288
00.960رويده عبدهللا سليم العجه735704300
01.800ساىم عبدهللا سليم العجه736704326
01.800خالد عبدهللا سليم العجه737704334
00.960غاده عبدهللا سليم العجه738704342
00.960فايزه عبدهللا سليم العجه739704350
00.960هاال عبدهللا سليم العجه740704377
ه741704601 138236.199عمر حميد حسن اخوعمب 
0120.000يوسف محمد احمد العواوده742705047
180300.944فاطمه محمد كامل النض743705136
744705179AHMAD MUFLEH SULEMAN ALROUSSAN05.280
02.640نعيمه مفلح سليمان الروسان745705209
05.280منصور مفلح السليمان الروسان746705217
02.640نوال مفلح سليمان المفلح747705233
02.640امال مفلح سليمان الروسان748705250
02.640رباح مفلح سليمان المفلح749705268
02.640نجاح مفلح سليمان الروسان750705276
02.640سلوى مفلح السليمان الروسان751705284
030.000محمود يعقوب محمود ابوكر752705306
09.720نعمه محمود عبدالعزيز عىل753705560
06.840سهام محمود يحن  الشهانر754705578
013.560احمد محمود يحن  عبدالكريم755705586
013.560محمد محمود يحن  عبدالكريم756705594
 محمود يحن  عبدالكريم757705608

012.600مصطفى
06.840ابتسام محمود يحن  عبدالكريم758705616
ى محمود يحن  عبدالكريم759705624 013.560حسي 
03.840امال مصطفى حكمت الحكيم760705918
03.720احمد مصطفى حكمت الحكيم761705977
04.680ينال  وليد محمد النسعه762706485
ى النسعه763706884 00.480اسمهان حاكم حامد حسي 
113188.056بسام ابراهيم محمد موىس764706892
113188.056اسامه ابراهيم محمد موىس765706906
113188.056عبد الرحمن ابراهيم محمد موىس766706965
113188.056خالد ابراهيم محمد الزبن767706973
113188.056لؤى ابراهيم محمد موىس768706981
56103.360هناء ابراهيم محمد موىس769706990
018.800نبيل عبدالمجيد محمد الطبال770707031
06.480ميثاء محمد سالم الزعنر771707155
05.600احمد ابراهيم محمد الزعنر772707180
04.080يحن  محمد سعيد حسن يحن 773707350
0978.000زائده محمد الشيخ عىل الخليىل774707430
0240.000عبدالقادر عبدالحكيم فتح هللا الدويك775707813
776708003BASMA SAMI KAFEETY016.440
016.440هتاف ساىم بشاره قفعنر777708011
022.560بهيه عمب  سليمان مخلوف778708194
014.400حكمت محمود سليم عوده779708208
014.400رفعت محمود سليم مصطفى780708216
013.920نشأت محمود سليم عوده781708224
079.920ارحام بدوى درويش المضى782708658
04.680عاشه خلف عبدمناف783709492
07.680حنان مصطفى محمود برهم784709743
02.280خوله عزت بدوي جيوىسي785709840
كه تطبيقات التقنيه للمستقبل786709980 0160.000شر
04.470هناء محمد فياض قطيشات787710180
ى عبدالقادر الكردى788710628 01.600محمد محمد امي 
03.600غاده نزيه شحاده اسعيفان789711420
104183.911عوده عباطه سليمان العطوي790711640
09.520خالد سعيد احمد الحنبىل الدحله791711977



08.280ابراهيم احمد السعود العدوان792712647
02.640الهام عادل محمد ابوزناق793713589
60102.874نبيله احمد ابراهيم الصباغ794713864
465749.944عال منب  محمد خروف795714003
03.000يوسف صادق حسن القاروط796714461
015.000جهاد حسن خليل دقه797714488
019.200صقر كامل حسن عيىس798714690
028.000خالد مسعد قاسم الماضى799714704
ى800714763 ى ياسي  234402.406اقبال ابراهيم ياسي 
2858.320تمام احمد ذيب عباس801714828
ى802714836 56103.360نور ابراهيم ساىمي ياسي 
ى803714844 114207.352محمد ابراهيم ساىمي ياسي 
804714933RASEM M ABDO02.880
03.360ريم محمد مصطفى عبده805715026
02.880ايمن محمد مصطفى عبده806715034
450721.259حسن محمد محمود ذياب807715190
09.120احمد محمود ابراهيم عوض808715603
134.971مهند ابراهيم عبد الحميد سماره809716138
015.000رغده حمدى احمد القزاز810716308
ى811716561 042.000وائل شوكت كمال الخب 
00.720جيالن محمد نورى حتاحت812716812
01.440بهاءالدين عمر نمر طبازه813716928
010.096ضياءالدين عمر نمر طبازه814716936
01.080محمد عمر نمر طبازه815716944
816717843MOHAMED AMINE SKIREDJ080.000
080.000اسعد اندريا اسعد الرفيدى817718815
024.000ناجر صبج ناجر الحطاب818719226
0120.000ابتسام بطرس صالح الحدادين819719234
07.840محمود محمد عياد الوحيدى820719358
014.840وائل نمر فؤاد النمر821719498
03.240داليا نمر فؤاد النمر822719510
080.000الس فرحان موىس عمارى823719528
080.000عائده فرحان موىس عمارى824719552
040.880لبنى اسامه عبدالحميد السائح825720674
015.600داود احمد حامد الصعيدى826722030
 محمد المضى827722553

ى
0120.000محمد هان

016.000طارق محمد فائق المرداوى828723045
ى محمد الرفاىع829723959 032.400صباح محمد امي 
 محمد خليل عبدهللا830725374

ى
05.040تهان

0120.000عبدهللا حمدان سليمان حمدان831725722
030.000ادوارد هايك استيفان جكمكيان832725811
06.600طالل محمد ممدوح عبدالرزاق الشهانر833726524
00.120مصطفى عبدالقادر محمد خطاب834728055
52100.745هالة طاهر عمر صالح835729620
ي عيىس دنون836730823

06.400محمد لطفى
084.000بانه مجي الدين عبد الحميد العىل837730912
يف838730920 08.400محمد عزيز عزت الشر
0602.400فائق سعد فرحان ابو جابر839730971
يكته840731390 كة محمد احمد محمد منصور وشر 080.000شر
03.360ميسون سمب  احمد حامد841731897
07.840خلود سمب  احمد حامد842731900
01.200عبدهللا سليمان عفنان الخوالده843732036
00.840فطوم مكيد رفيقه الخوالده844732044
01.680محمد سليمان عفنان الخوالده845732052
00.840حليمه سليمان عفنان الخوالده846732060
01.680عىل سليمان عفنان الخوالده847732079
00.720منى سليمان عفنان الخوالده848732087
00.720ابتسام سليمان عفنان الخوالده849732095
01.440خالد سليمان عفنان الخوالده850732109
01.440ماجد سليمان عفنان الخوالده851732117
01.440عبدالرحمن سليمان عفنان الخوالده852732125



030.000سالم عادل سالم المعايطه853732168
042.000عمر محمد سالم ابو فروه854732230
0120.000خالد زياد مسعود مسعود855732591
02.400سيله عبدالرحيم الشيخ حسن العىل856733261
02.400ليىل عبدالرحيم حسن السفارينى857733270
08.760بسام محمود احمد سويلم858733393
018.000فاتن محمود عبد المالك الداوود859733644
ى السعدي860734144 16102,553.996عبد الوهاب احمد امي 
ى السعدي861734152 8041,292.674الهام احمد امي 
024.000محمد حسن سلمان النجار862734470
012.000زهب  محمد سعيد سليمان عجه863734489
070.200فضل عبدهللا احمد السيورى864734500
035.160ليىل عبدهللا احمد سلهب865734527
035.160فاطمه عبدهللا احمد سيورى866734535
036.000حسام زهب  فهد الداود867735680
015.520زهيه محمد اسعد المضى868736058
01,960.000نبيل يوسف احمد بركات869736066
ى870736430 ى صبر 0112.800تامر بهجت حسي 
ى شايب871736449 0132.160يوال  بهجت حسي 
048.000ناهض مظهر عىل872736716
0120.000جميل طاهر احمد عالونه873736856
084.000نديم اسكندر قبوات874737062
0180.000منى مصطفى عبد الحليم الداوود875737658
060.000عصام محمود كامل جرار876737690
0240.000ليندا محمد سليم العقرباوى877738247
080.000منال ابراهيم اسعد الحاج عىل878738468
040.800ليث عبد اللطيف عبد الرحمن العزه879738670
01.800عبدهللا حمدان سليم الزعنر880738867
01.800سليم حمدان سليم الزعنر881738905
0150.400فايز عوده هللا حمد الحنايفه882739022
00.360هدى خليل عبدالفتاح حبش883739103
02.800نجيه محمد سعيد شاويش884739111
01.200يشى محمد سعيد شاويش885739120
ى886739138 00.360فتحيه عبدالهادى حسن حسي 
00.280نجاح محمد عيد شاويش887739146
00.120سميح محمد عيد شاويش888739154
00.240نعمان محمد عيد شاويش889739162
00.240نعيم محمد عيد شاويش890739189
00.240احمد محمد عيد شاويش891739197
00.120امل محمد عيد شاويش892739200
00.120مها محمد عيد شاويش893739219
00.360عمر عبدالرحمن محمد شاويش894739243
00.240منى عبدالرحمن محمد شاويش895739260
00.360ربيع عبدالرحمن محمد شاويش896739278
00.560سناء عبدالرحمن محمد شاويش897739286
00.360عامر عبدالرحمن محمد شاويش898739294
00.240هاله سعيد محمد شاويش899739308
19.491محمد سعيد محمد شاويش900739316
00.120سونا محمد عيد شاويش901739324
00.240دالل يوسف محمد ابوشاويش902739340
00.360محمود سعيد محمد شاويش903739359
00.240رانيه يوسف محمد ابوشاويش904739367
00.240افتخار يوسف محمد ابوشاويش905739383
00.120ختام محمد عيد شاويش906739391
00.240نوال سعيد محمد شاويش907739405
00.240ساىم محمد عيد شاويش908739413
00.360اياد سعيد محمد شاويش909739421
00.360عماد سعيد محمد شاويش910739430
00.240ريما يوسف محمد ابو شاويش911739448
00.240نور يوسف محمد ابوشاويش912739456
00.360رمضان سعيد محمد شاويش913739464



00.480محمد يوسف محمد ابوشاويش914739472
00.240سميه سعيد محمد شاويش915739480
00.240رشا يوسف محمد ابوشاويش916739499
01.120انور يوسف محمد ابوشاويش917739502
02.040باسم  محمد اسماعيل الجوهرى918739774
09.120خالد جميل سالم عباىس919739898
ى سعاده920740063 030.000فادي جميل حسي 
0165.600هيثم سليمان جبر الزعنر921740110
060.000عيىس حنا هيشان ايوب922740284
013.200حليمه عبد هللا محمد الهبيل923740292
040.920عنان وصفى عمر مضى924740454
925740462NAJAT AL MASRI020.520
056.360سهب  وصفى عمر المضى926740470
040.920نبيل وصفى عمر المضى927740497
كة النهضة لالستثمارات الماليه928740896 0240.000شر
012.000سكينه قاسم فارس القضاه929741426
027.000فتحيه يوسف حسن قنديل930741450
075.600سعد محمد ابراهيم ابوعماره931741477
037.800سوسن محمد ابراهيم ابوعماره932741485
072.000دانا فاروق احمد طنطش933741493
036.000نمر فائق سعد ابو جابر934741965
ين مصطفى يوسف الحموى935742007 060.000سب 
03.640حسنه رشيد قاسم حسن ابوذياب936742643
06.160موىس عبد صالح حالوه937742660
08.160حسام كمال سعيد عرفه938742759
0120.000عبدالحليم اسعد عبدالحليم زياده939742856
0120.000يوسف ذيب يوسف عىل940742945
024.000هيا صادق محمود محيالن941742953
0153.000عالء محمود يوسف ابو خزنه942743135
024.000عمار هشام عبدالرؤوف الطاهر943743160
04.320وداد مصطفى ذيب سليم944743321
04.320رابعه مصطفى ذيب طيبه945743356
092.960سامر فريد فري    ح شطاره946743534
093.520ماهر فريد فري    ج شطاره947743542
093.520سهيل فريد فري    ج شطاره948743550
06.000نعيمه موىس سالم صايج949743569
08.400هيثم عزيز سليمان صايج950743585
08.400زياد عزيز سليمان صايج951743593
08.400عماد عزيز سليمان صايج952743607
08.400رياض عزيز سليمان صايج953743615
ى954743623 07.200نارص محمد محمود ياسي 
03.600عائده محمد محمود صوالحه955743631
03.600فريال محمد محمود برهم956743704
ى957743712 0120.000ساىمي محمد اسماعيل جبر
ي محمد احمد مشعل958743755

ى
018.000هان

030.000راىمي جريس يوسف ابو طبيخ959743909
060.000خلود طه محمود الحجاوى960744298
0120.000فارس محمد عباس ابو مره961744328
0120.000نهاد محمد مصطفى هيكل962744352
018.000منى محمد اسماعيل صالح963744530
0120.000فايز حلىمي محمد الشوا964744557
965744743AHMED YOUSEF ELHALLAQ0120.000
012.000فرج محمد عبد الرحمن الخطيب966744832
03.360نافع محمد نافع الرفاىع967744921
ى يوسف محمد ابو داود968745197 0600.000معي 
0120.000جميل اسعد عبد الرزاق عوده969745219
ى970745251 06.000سامر فهيم ميخائيل المضاعي 
012.000فرح غازى فرح قاقيش971745340
ى972745480 0240.000اسامه محمود خليل حسي 
0120.000عىلي محمود عىلي الرمج973745510
974745545

ى
012.000حازم محمد سامح العجلون



036.000مظهر ناهض عىل975745600
ي نارص مسلم976745626 0120.000فؤاد صبر
ى يوسف العقرباوى977745634 03.600مهند ياسي 
كة دار الدواء للتنمية واالستثمار978745715 0360.000شر
 عبد المعز يحن  شاور979745731

ى 06.000معبر
980745740

ى
ى المدن 0120.000هيثم سامح حسي 

ي الخفش981746010
020.400راىمي طالل حسنى

06.000يوسف اسماعيل عبدالكريم ارشيدات982746045
014.880عائده مفيد رضا طه983747114
015.680رنده مفيد رضا طه984747122
01.280وليد عثمان موىس مجدالويه985747130
016.000اديل عبدهللا يوسف يوسف986747254
148239.934ربيع ساىم سالمه حدادين987747386
148239.934مهند ساىم سالمه حدادين988747424
100174.177فاطمه محمد سمعان الرمجي989747483
ي المعايطه990748102 016.000نورس خالد عبد الننر
020.000نائله محمد سالم حمدان991748978
08.000عائشه محمد داود عمر992749010
080.000رؤوف نمر عىلي رباح993750042
362602.924اياس زكي توفيق قطينه994750204
0160.000ايهاب حسن احمد ابو حمده995751278
996752452MAHER YOUSEF BARAKAT080.000
0120.000محمد سعدي محمد قاسم997753530
136228.790ماري ليىل يوسف عبده عازر998753998
0160.000محمد خليل محمد سالمه999754447

ى ابراهيم الصناع1000754463 016.000سمب  مبر
ي1001754803

ر
4068.103سلوى توفيق الحاران

0400.000ساىمي قسيم محمد محافظه1002754951
1003754960

ر
027.200محمود عبد العزيز محمود العنان

193320.103امنه اسماعيل عىلي صالح1004755796
08.000حسام عماد خليل الناطور1005756229
04.000عادل سعيد عبدهللا الخواجه1006756369
04.000عبدهللا سعيد عبدهللا الخواجه1007756377
 سعيد عبدهللا الخواجه1008756385

ى
04.000عون

04.000ايمن سعيد عبدهللا الخواجه1009756393
096.000سليمان داود سليمان السمهورى1010758035
قاوى1011759180 ى الشر 03.840منال محمد غازى حسي 
قاوى1012759210 ى الشر 03.840هنا محمد غازى حسي 
427.314خالد فؤاد محمد طه1013760013
048.000خالد عبد الرحيم الحاج عىلي الحاج عىل1014761168
04.960دينا بسام راشد زلوم1015761427
010.560سلوى حمدي محمود ابو الهدى1016762261
013.600عبدالرحمن خليل محمد الجوهرى1017763950
5851,024.438مروان درويش موىس قويدر1018764787
260462.774رسميه درويش دويك1019764809
032.000غدير ابراهيم خليل خطارى1020765120
1021765295

ر
016.000محمد سليم عبد الفتاح الدابوق

1022766135
ى
016.000احمد عبدهللا سيد عىلي الشيشان

020.480رقيه خليل ابراهيم عوض1023766224
034.880ابراهيم حلىم ابراهيم العمرى1024766232
017.440غاده حلىم ابراهيم العمرى1025766240
017.440هاله حلىم ابراهيم العمرى1026766259
017.440هيفاء حلىم ابراهيم العمرى1027766267
031.255غسان اسعد عبدالهادى الشخشب 1028766666
113193.976ناهدة محمد مصطفى1029767484
113193.976ماجده محمد مصطفى1030767549
1031767816

ى
026.384مليحه خليل سليمان زنون

045.560باسم حسن عبدالرحيم حامد1032767999
05.440ماجده حسن عبدالرحيم حامد1033768049
يف1034768278 08.000يوسف مصباح رضا الشر
019.040عماد وهيب كامل توفيق1035768383



01.600ساميه نضى رفيق عواد1036768723
201325.111حامد عىلي عطاري1037768944
201325.111احمد عىلي ابراهيم العطاري1038768960
0240.000ثناء صفوح عبد القادر الدوه جر1039769061
012.698منى صبج رشيد الحسن1040769550
025.394غيث صبج رشيد الحسن1041769584
084.800ايه زكريا محمد مصلح1042769843
014.400انطوان نعوم حنوش حداد1043769851
04.800نادره عبدالغنى ابراهيم جابر1044769983
3261.010غسان محمد عىلي العطاري1045770698
035.200فوزى توفيق سليمان عيىس1046770795
04.640مرضيه ابراهيم محمد الهنيدى1047770892
ى1048770914 03.360سعاد خليل محمود ياسي 
ى1049770922 03.360كماالت خليل محمود ياسي 
ى1050770930 05.280عدنان خليل محمود ياسي 
ى1051770973 03.360وفاء خليل محمود ياسي 
016.000عدنان راجر خليل حدادين1052771805
ي حبيب الجعنينى1053771821

ى
01.600هناء هان

01.600مروان سليم سلمان الصوالحه1054771830
08.800نارص محمد زكري اسحق الرجنر1055772968
ى خليل حمد1056773085 08.000محمد حسي 
 اسعد عبد عامودى1057773344

ى
06.080عون

06.400عدنان اسعد عبد عامودى1058773352
06.400عدىل اسعد عبد عامودى1059773360
112179.400ناهد محمد عبد القادر عبده1060773484
ى شيخو الظاظا1061773875 064.000هيام حسي 
080.000ناديا عزالدين عبد هللا خليفه1062774103
016.000سميح سالم ايوب تادرس1063774316
041.600نارص صالح ابراهيم الحارس1064774570
011.680رزان صالح حافظ القيىس1065774901
2857.120صالح الدين محمد سليمان الشجراوى1066775401
1232.642خلود محمد سليمان الشجراوى1067775410
1232.642عز الدين محمد سليمان الشجراوى1068775428
2857.120عالء الدين محمد سليمان الشجراوي1069775436
2857.120يوسف محمد سليمان الشجراوى1070775444
2857.120سليمان محمد سليمان الشجراوى1071775452
0277.600رياض شحاده بدوى البيطار1072775479
03.200نامك محمد مكاوي شديد1073775673
74134.689حليمه عبد هللا محمود الدراس1074775908
2552.441جميله احمد صالح الدراس1075775916
52100.745محمد احمد صالح الدراس1076775924
2552.441سلوى احمد صالح الدراس1077775932
2552.441فاطمه احمد صالح الدراس1078775940
4068.103ضيغم االسالم احمد صالح الدراس1079775959
52100.745جهاد احمد صالح الدراس1080775967
2552.441حنان احمد صالح الدراس1081775983
2552.441طيف احمد صالح الدراس1082775991
52100.745عمر احمد صالح الدراس1083776009
52100.745مصطفى احمد صالح الدراس1084776017
52100.745كمال احمد صالح الدراس1085776025
2552.441كوثر احمد صالح الدراس1086776033
064.000حازم محمود خميس زقوت1087776076
0128.000انعام محمد خميس الصواف1088776416
ي سعيدان1089776939

016.000عالء الدين عبد المعطي محمد بنى
اق1090776947 اق حبر 185311.038حوريه محمود حبر
اق1091776955 90159.162فردوس عبد الحميد ابراهيم حبر
اق1092776963 180310.384زهب  عبد الحميد ابراهيم حبر
اق1093776971 114202.792رويدا عبد الحميد ابراهيم حبر
اق1094776980 011.840خالد عبدالحميد ابراهيم حبر
اق1095776998 228383.820وليد عبد الحميد ابراهيم حبر
اق1096777005 201335.511تيسب  عبد الحميد ابراهيم حبر



18733,066.173ناديا فكتور نيقوال بركات1097777153
2450.055حمده محمد محمود خليل1098777307
1847.731عبد الحميد عبد الرحيم عبد الحميد اغا1099777323
1022.956منتىه عبد الرحيم عبد الحميد اغا1100777471
192372.816عىلي عبد الحميد عبد الرحمن عىلي1101777498
ي1102777900

98159.376رياض جميل خليل ابو راضى
ي1103777919

3466.586رنده جميل خليل ابو راضى
ي1104777951

4982.248امل جميل خليل ابو راضى
01.600فاطمه نعيم محمد سالم1105777994
010.080زكيه محمد عبدالفتاح مصطفى1106778494
020.000صبج محمد عبدالفتاح محمد مصطفى1107778508
388642.417جهاد محمد عبد الفتاح مصطفى1108778575
0168.000مصطفى عبدالكريم مصطفى النجار1109778605
016.000سهام عىلي حسن سعد1110778621
010.720يوسف احمد عبدالواىل ابوحميدان1111778664
4174.674فتجي محمد احمد محمد1112778745
02.240عبدالرحيم محمد احمد قاسم1113778753
ه محمد محارب المعايطه1114778788 04.640امب 
04.640ايمان محمد محارب المعايطه1115778818
011.040هدى عبد الحميد نمر حمدان1116778893
74134.689امينه محمد عبد الكريم الشبطي1117779237
029.920فادى عىل ماهر رشدى الشوا1118779326
012.800سميح يعقوب محمد تايه1119780006
016.000كلوديا عيد جميل حداد1120780120
ى ابوزيد1121780367 ى حامد حسي  016.000حسي 
02.400دعد فريد محمد عموره1122780723
68134.174محمد فايز محمد رياض فوزى وهيب1123780731
01.920سناء محمد رياض فوزى وهيب1124780740
01.920ناديه محمد رياض فوزى وهيب1125780758
01.920نجوى محمد رياض فوزى وهيب1126780766
01.920وفاء محمد رياض فوزى وهيب1127780774
01.920اناس محمد رياض فوزى وهيب1128780782
02.720احمد محمد رياض فوزى وهيب1129780790
011.520ايمن هالل خالد سليم سليمان1130780855
011.200منصور هالل خالد سليم مصطفى1131780863
05.760لينا هالل سليم بنى منيه1132780871
ى هالل خالد سليم بنى جابر1133780880 05.760ياسمي 
05.760فداء هالل خالد سليم سليمان1134780898
ي النسعه1135780936 4068.103رسميه العبد عبد الننر
03.200عدنان عبدهللا العبد النسعه1136780944
02.720عصام عبدهللا العبد النسعه1137780952
153262.079ندى غالب داود حداد1138781002
2857.120الهام صالح محمود نهيا1139781010
2857.120أمل صالح محمود نهيا1140781029
2862.915ناديه صالح محمود سليمان1141781037
56106.400محمود صالح محمود نهيا1142781045
2857.120هند صالح محمود نهيا1143781053
016.000خالد محمد سليم شداح1144781185
0560.000حيدر اندراوس الخوري سالمه حدادين1145781312
1146781363SAMYA A QASEM1241.807
1147781398ALI SLEIMAN4068.103
1148781401WAFA ATIF ATWAY1241.807
1149781410AMJAD ALI SULIEMAN2570.771
162276.224نعمه اسماعيل محمد منصور1150781428
1151781436WALID KHALIL ABUASI74134.689
1232.642احسان عىلي سليمان خليل1152781444
08.480نعيمه اسماعيل محمد سليمان1153781452
324544.507عبدهللا اسماعيل سليمان سليمان1154781460
1232.642نوال عىلي ابراهيم عابد1155781479
1156781487ELHAM SULAIMAN1232.642
0123.959امينه اسماعيل سليمان محمد1157781495



117.131بدره اسماعيل محمد عابد1158781517
2552.441ابراهيم عىلي سليمان طويل1159781525
05.280مازن محمود عىل خب 1160781576
05.280ماجد محمود عىل خب 1161781584
1232.642احالم عبد هللا احمد الحياصات1162781592
3466.586محمود مروان محمود خب 1163781622
1638.296ىمي مروان محمود خب 1164781630
3466.586عىلي مروان محمود خب 1165781649
024.000نور محمد فاتن عادل القطب1166781843
080.000ابراهيم عبد محمد الشياب1167781967
1168782025

ى
014.560غالم صادق عبدالكريم مواق

1169782033
ى
014.400جواد صادق عبدالكريم مواق

1170782041
ى
014.560عماد صادق عبدالكريم مواق

1171782050
ى
014.560حسام صادق عبدالكريم مواق

1172782068
ى
014.560جمال صادق عبدالكريم مواق

1173782076
ى
07.360شهناز صادق عبدالكريم مواق

 عىلي عسقالن1174782203
90159.162غدير مصطفى

08.000تامر كامل عسكر النارص1175782220
ى محمد ابوجمعه1176782238 072.000عمر صبر
016.000نضال محمد عبد الرحيم خصاونه1177782289
80132.046فوزي فايز عثمان مطر1178782521
064.000رفيق محمد ابراهيم الحسن1179782599
ي1180782602

124213.927محمدهالل فكري سعد الدين المفنر
49103.233فريال فؤاد خليل النجار1181782793
ي1182782815

ى
84145.224نوار فارس محمد عورتان

ي1183782823
ى
84145.224ميسون فارس محمد عورتان

ي1184782831
ى
84145.224هاله فارس محمد عورتان

ي1185782858
ى
84145.224جومان فارس محمد عورتان

ي1186782866
ى
84145.224هزار فارس محمد عورتان

ي1187782882
ى
84145.224يسار فارس محمد عورتان

4979.688فهيمة محمد عبد الرحيم الدويك1188783188
4979.688نجاح محمد عبد الرحيم الدويك1189783234
2855.520محمد عقله الصالح الكلوب1190783293
217.307هيثم عبد الكريم عقله الكلوب1191783307
217.307عماد عبد الكريم عقله الكلوب1192783340
2855.520وجيهه عقله الصالح الرشيد1193783374
ي1194784265  المغرنر

ى 90154.362خليل ابراهيم حسي 
1195784346MOHAMMED TAUFIC DAAS161259.088
80132.046سهام احمد محمود الدعاس1196784397
105183.048عىلي خليل عيىس خريس1197784400
105183.048زياد خليل عيىس خريس1198784427
5297.865سمر خليل عيىس خريس1199784460
105183.048ماهر خليل عيىس خريس1200784494
544873.335صبجي زكي خلف الحديدى1201784575
6241,023.725عيد زكي خلف الحديدي1202784583
1203784737HATIM OMARI1637.336
ى يوسف عمران1204785148 129211.734اسامه حسي 
ى يوسف عمران1205785156 129211.734احمد حسي 
ى يوسف عمران1206785164 129211.734محمد حسي 
ى يوسف عمران1207785180 129211.734ياش حسي 
ى يوسف عمران1208785199 129211.734جمال حسي 
ى عمران1209785237 5088.339اسامه عصام حسي 
2855.520امنه توفيق محمد ابو حمور1210785407
298491.106حسن عبدالكريم حسن ابوسعود1211785547
ا وليد سليم الكرادشه1212786055 ى 1854.896لب 
100168.900وائل سليم دخل هللا الكرادشه1213786071
3261.013سحر وليم سليم كرادشه1214786098
ه منور زعل الكوفجي1215786128 3464.666سمب 
3464.666احالم منور زعل الكوفجي1216786179
1217786403OMAR KHAZENDAR022.850
1218786411AMMAR KHAZENDAR022.850



1219786420ODAI KHAZNDAR022.850
1220786438AMAL KHAZENDAR011.450
64108.368روان ماهر محمد عازم1221786446
64108.368رهام ماهر محمد عازم1222786462
64108.368رزان ماهر محمد عازم1223786470
124211.247محمد ماهر محمد عازم1224786489
2442.345ابراهيم مصطفى راشد الزيود1225786950
2442.345يوسف مصطفى راشد الزيود1226786969
2442.345راشد مصطفى راشد الزيود1227786977
2442.345اطحيمر مصطفى راشد الزيود1228786985
2442.345محمد مصطفى راشد اطحيمر1229786993
1022.319عارف مصطفى راشد الزيود1230787000
1022.319ميش مصطفى راشد الزيود1231787019
2442.345عبد هللا مصطفى راشد الزيود1232787027
1022.319يشى مصطفى راشد الزيود1233787035
ى مراد1234787337 ى احمد حسي  73122.033حسي 
ى مراد1235787361 73122.033حسن احمد حسي 
4066.023ناديه بدر الدين مصطفى حمديه1236787680
74130.689سامر درويش محمود غنيم1237787698
74130.689عامر درويش محمود غنيم1238787701
3481.166سىه درويش محمود غنيم1239787710
74130.689باسم درويش محمود غنيم1240787728
4979.688ايمان ابراهيم محمد عبده1241788309
624991.725احمد سليم سعيد عيىس1242789127
273438.493عمر عبد الرحمن احمد الحنيطي1243789470
136221.750عائشه عبد الرحمن احمد عىلي1244789488
122201.721عىلي احمد اسماعيل الزقيبه1245789682
3261.013فاطمه عىلي احمد الزقيبه1246789690
3261.013رشا عىلي احمد الزقيبه1247789704
3261.013دعاء عىلي احمد الزقيبه1248789720
64108.368مراد عىلي احمد الزقيبه1249789739
3261.013عبب  عىلي احمد فهيد1250789747
5088.342مالك عىلي احمد فهيد1251789755
3261.013ديانا عىلي احمد فهيد1252789763
202362.517خولة محمود عبد الرحيم خضى1253790109
153254.079الفرد مخائيل عوده الصوالحه1254790290
ى1255790435 340551.383فاطمه شحاده ظهب  حسي 
113188.056وداد نايف عىلي الملحم1256790915
98159.376امجد محمد هارون الهالالت1257791032
56106.360سىه ميشيل اسكندر سالمه1258791156
124211.247كمال محمد احمد حماد1259791199
124211.247عماد محمد احمد حماد1260791202
225367.461صبحه عبد القادر موىس عبد الرسول1261791474
388622.417ليىل انيس انطون الحموي1262791679
10901,736.665زيد اسامه وديع الحاوي1263791695
10901,736.665وديع اسامه وديع الحاوي1264791709
1231.842محمد خليل مصطفى رمان1265792349
ى1266792438 3261.013معاذ معتصم محمد حسي 
ى1267792454 1637.336بنان معتصم محمد حسي 
ى1268792462 1637.336بتول معتصم محمد حسي 
18.654سهام خليل مصطفى رمان1269793035
18.654هيام خليل مصطفى رمان1270793043
176287.773عصمت راتب سالم الشاعر1271793051
ي1272793060

ى
100168.900سماح محمد موىس الكسوان

ي1273793078
ى
202333.767مروان محمد موىس الكسوان

ي1274793086
ى
100168.900سحر محمد موىس الكسوان

ي1275793094
ى
202333.767رفيق محمد موىس الكسوان

ي1276793116
ى
100168.900امل محمد موىس الكسوان

ي1277793124
ى
193320.103موىس محمد موىس الكسوان

ي1278793132
ى
100168.900حنان محمد موىس الكسوان

89145.711محمد احمد عيىس سليم1279793310
4283.331خلود احمد عيىس سليم1280793329



80132.046امجد احمد عيىس سليم1281793337
4283.331اسماء احمد عيىس سليم1282793345
4283.331فايزه احمد عيىس سليم1283793353
ى الحجاوي1284793744 65117.024امال احمد حسي 
7781,280.804عبد الرزاق احمد عبد الرزاق خصيب1285794562
ى1286795127 232377.473ايهاب شفيق طه الشيخ ياسي 
ى1287795135 232377.473طه شفيق طه الشيخ ياسي 
ف محمد عثمان خلف1288796395 18.654اشر
18.654حفيظه محمد عثمان العوده1289796409
426.834محمود حامد موىس ابو عيىس1290797111
4283.331امنه سلمان ابراهيم الخريسات1291797561
2444.060عصام شفيق سليمان خريسات1292797570
68121.544خالد سليمان ابراهيم خريسات1293797588
1023.169رانيه شفيق سلمان خريسات1294797600
1023.169ريم شفيق سلمان خريسات1295797618
2444.060هشام شفيق سلمان الخريسات1296797626
2444.060هاشم شفيق سلمان الخريسات1297797642
585934.358اخالص خليل سالم دوغان1298797685
ي1299797740 بجر 1637.336جنان احمد حسن الشر
ي1300797758 بجر 3464.666زيد احمد حسن الشر
ي1301797766 بجر 1639.736مالك احمد حسن الشر
217.307سوسن سالم محمد القطان1302797774
ي1303797782 بجر 1639.736زين احمد حسن الشر
ي1304797790 بجر 1639.669راىمي توفيق حسن الشر
ي1305797804 بجر 426.834ضج توفيق حسن الشر
ي1306797812 بجر 1637.336وائل توفيق حسن الشر
ي1307797839 بجر 1637.336حسن توفيق حسن الشر
217.307امل محمود جمعه جهان1308797863
ى1309798169 4066.023رقيه طه محمد الشيخ ياسي 
74130.689ندى بشب  عمر االعرج1310798355
74130.689سوزان بشب  عمر االعرج1311798363
74130.689سحر بشب  عمر االعرج1312798398
322518.181سليمه يعقوب موىس الشماع1313798541
80132.046هدى يوسف سليمان ابو الشعر1314798851
بش1315798860 4979.688هدى سالم عقله مشر
بش1316798878 4979.688نبيهه سالم عقله المشر
بش1317798886 4979.688نور سالم عقله المشر
105183.048صبحيه محمد شحاده اسمر1318799157
105183.048هاله محمد شحاده االسمر1319799203
105183.048فهيمه محمد شحاده االسمر1320799238
250404.802وصال خميس ابراهيم ابو الزيت1321799270
264424.828محمد خميس ابراهيم ابو الزيت1322799360
1022.319احمد سليمان داود توبوالت1323799742
ي1324799750

ى
1022.319محمود سليمان داود الشيشان

ي1325799769
ى
1022.319محمد سليمان داود الشيشان

1022.319فاروق سليمان داود توبوالت1326799777
18.654بالل سليمان داود توبوالت1327799785
ي1328799793

ى
217.307رسميه سليمان داود الشيشان

217.307امنه سليمان داود علري1329799807
153254.079وجدان سليم محمد موىس1330800082
153254.079مليحه سليم محمد موىس1331800090
104174.391محمد سالمه شلش شلش1332800279
104174.391عبد الرحمن سالمه شلش شلش1333800287
104174.391نعيم سالمه شلش عبد الجابر1334800317
169277.758امنه محمد عبد هللا ابو ساره1335800473
4174.677شاكر نورى عبد هللا الداوود1336801615
1840.986سمر نورى عبد هللا الداوود1337801623
4174.677نارص نورى عبد هللا الداوود1338801631
1840.986سالم نوري عبد هللا الداوود1339801640

240695433,416.282 المجم                                   وع


