
وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

9 صباحااالث,+* 2/11/2020ا'ان م%��د ع�ده ع�ده12113

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب��ام ج�+ل ع23ال�ح�* ال�0افي23203

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب��ام ح�+* :9اض المي32645

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب��ام ش<�ر رضا ش9;ان41466

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب��ام م%��د جاس� جاس�5847

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�هال مF2�%اه� و�D ذوالفقار61742

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ار سه+ل م%�2ی�نD ال خان0ي72112

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ار لق�ان ادر�D م20ل82891

91577�9M�9 اب�اM�9 اح�2 اب�اM9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M اح�2 ح�+2 ح�+1013072

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M اس�اع+ل م2�N الع�3سي112791

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M ام20 م%�2علي 'Oار121658

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M ج�+ل علي ال ع13336�3

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M حQاب اس�اع+ل ال2	�142024

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M ح�+2 اح�2 ال0,ابي152145

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M خل+ل اب�ا�9M سل�16758

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M خل+ل رض�ان رض�ان172042

182186�9M�9 اب�اM�9 سال� اب�اM9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M سعT2 عS�S الQائي19762

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M س,ان ع��2 ال���202790

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M ش9Wع ع23ال�ا�U بهادلي212955

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M صف�ت Y�اس Y�اس221780

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�اF �9Mارق ول+2 ول+2310082

241832T2اس ع23علي ال�اع�Y �9M9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M ع23العS�S ع23هللا ع23هللا25521

261265T2+3�9 ع�اد م%�2 العM9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا
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9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M ف�حان شالكه شالكه272442

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M م%�* علي ال�0عان28314

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M مY 2�%�اس Y�اس292311

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M م%�2 م`ف� ق�0Fي30954

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M م�Oاق نa+� ال���ي31280

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M مQaفى ح�+* ح�+*32158

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M مQaفى ع23ال��ار ال�0عه331879

342908 Tر�Qعلي ال� �a�,�9 مM9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M ناص� ح�+* ح�+*35943

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�ا�9M وسام علي ال��داني361077

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب,9ان ع�ار ع23ال�الم عS�S القaاب371349

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب� الفcل علي :9اض الS+0اني38275

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�e<� اح�2 ع23الغف�ر ع23الغف�ر391193

401318 Tرح�* اح�2 ال�30ر �>e9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اب�e<� ر�اض رش+2 العلي412815

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اث+� ماج2 م%�2 ال%��ن 42205

43334 Tر�Qعلي ال� �a�,9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�ان م

9 صباحااالث,+* 2/11/2020احالم دخ� م�شي م�شي442380

9 صباحااالث,+* 2/11/2020احالم زمان علي ال�ع+4532442

9 صباحااالث,+* 2/11/2020احالم ز�2ان م�Q ال�اضي461710

9 صباحااالث,+* 2/11/2020احالم ع23ال���� ح�* ق�ه 'اش473168

9 صباحااالث,+* 2/11/2020احالم ع23ال,3ي علي ال��Oفي481847

9 صباحااالث,+* 2/11/2020احالم قاس� جاس� اس�د492567

503166T2+39 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ازه� م%�2 ع

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 اس�اع+ل خل+ل ال,�9اني51594

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 االم+* م%�2 	ا�U العلي521009
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9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ام+2 جل+ل جل+ل53827

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ان�ر م%�2ز	ي م%�2ز	ي54782

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 اhاد Fارق Fارق 552138

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ب�هان '%� '56765�%

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�O' 2ار م%�2 ح+2ر57312

582335 Tاس+* ال�اوh 9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 بالل

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 بل9غ حل�ي حل�ي592534

60218Tح�اد T9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 جاس� ح�اد

61161 T9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 جاس� م%�2 العام�

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ح�ام قاس� قاس�62247

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ح�+* اح�2 الق�ش0ي633283

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ح�+* ح�* الaال%ي641807

9 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ح�+* ح�ادT الف�حاني652888

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ح�+2 م%�2 ال,�9jي661860

67359 Tح��د ال�<ار �+c10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 خ

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 خ�رش+2 	ا�U ال93اتي681979

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 داود سل�ان سل�ان691209

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 راف2 ج�اد الف�ج701353

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 رافع حازم حازم71442

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ز�F 2ارق ال�<�72574

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 سام� سع2 ال�9lي733003

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 سامي م%�2علي ال�`ف�74317

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 سع2 صالح صالح75324

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 سع2 ع23ال0�ار ع23ال0�ار762002

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 سلQان اح�2 االی�ب771875

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 سل�ان اب�ا�9M ال2ل�Oي78406
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10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 سه+ل م%�2ی�نD ال خان0ي792328

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 شهاب اح�2 اح�809982

81459 T10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 شهاب اح�2 ال2ور

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 صفاء صادق الف+لي822271

831592 T10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 صفاء م%��د ال���2او

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 صالح اح�2 اح�8417732

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 صالح م%��د الفقي85580

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ض9اء ص�%ي ال%2اد86760

87621T2�%ه اح�2 ال�F 210 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�F 2ه ح�2 الj�اسي88238

891046 TS10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 عادل ج�ار الع

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 عادل ج�ار ص�اح902459

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 عادل Y�اس ق�0eان911297

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 عام� فاضل فاضل92104

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 عام� م%�2 م%�2خل+ل931147

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�Y 2�اس فاضل ال,�9jي94680

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع23االله اح�2 اح�953332

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع23ال�زاق جاس� ج�له96936

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع23ال�ضا ح�+* الق��Oي97171

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع23الغف�ر م�عي الQائي982125

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع23الغ,ي م%��د ش9;�993169

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع23هللا ع23ال�,ع� ال�ف�ي100322

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع23الهادT اح�Y 2�اس101319

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع�pان فه�9 فه1021194�9

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع2نان م,اف م,اف1032858

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 علي اح�2 سلQان1041757
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10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 علي ح�+* ب9اتي105134

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 علي �9Yى �9Yى1062854

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع�اد اب�ا�9M ال;Sعلي1071928

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع�ار ع23ال���� ال�ام�ائي108791

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ع�� اح�2 اح�10919192

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 فارس سل�9ان عل�ش110287

1111325T2+eSاس ال�Y 10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 فاضل

112430�9j,ال �Uا	10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 فاضل 

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ف�ح هللا م%�2فاتح م%�2فاتح1131840

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 	,عان اح�2 اوجOلي1141129

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ل+r م%�2 ال��صلي1151372

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ماه� سامي سامي1163018

1172131 T�0,10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م0+2 رش+2 ال�

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م%�2 خل+ل خل+ل118841

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م%�2 ق2ورT ال��93ي1192218

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م%�2 هاتف هاتف1201306

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م%�2 هاني هاني1212457

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م%�2ج�اد ع23ال%�+2 ال0ل�122493

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م%��د ج�ال ج�ال123767

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م%��د م`ه� م`ه�1241897

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 مQaفى اح�2 االل�سي125505

1261938S�Sاس ع�Y 10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 مق2اد

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م�2وح ت�	ي ت�	ي127484

128995 T�+ح�+2 الع� T210 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 مه

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 مه,2 اب�ا�9M ال ر9eع1291424

10 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م�سى شاه� شاه�1303143
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11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 م�فF tه رش+13125502

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ن��ل جعف� ورور1322884

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 نهاد hاس+* الع<+لي133892

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 هاش� ح�* عل�134712

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 وسام ع23 بهادل1351977

1362146 T�3ص T�311 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 وصفي ص

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ول+2 	ا�U مع2ل137796

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�h 2اس+* Fه ال93اتي1382898

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�h 2اس+* ع2نان ع2نان1392757

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�h 2اس+* م%�2 ال�3+لي1402700

1411771Dادر� Dى ادر�+%h 211 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 یل�از ع�� Fال�اني1421538

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اح�2 ی�سف ادر�D اال�Fاق0ي143701

144512u�9 ال جاو�M11 صباحااالث,+* 2/11/2020اخالص قاس� اب�ا

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اخالص قاس� ع23الهادT الفQ,ي1452707

1462803Dادر� Dام+� ادر� D11 صباحااالث,+* 2/11/2020ادر�

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ادر�D ز�F 2ارق ال�<�1473034

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ادر�D م%�2 قادر قادر148688

1492086wل�اء م;ل x911 صباحااالث,+* 2/11/2020ادم س

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ادم عالء بالس� بالس�1502635

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ادم عالء مSاح� مSاح�1511205

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ادم م%�2 ع�� ع��15262

153508 TاوSارق عل�ان العF 11 صباحااالث,+* 2/11/2020اده�

154251 Tهاش� ع93او �p+ان مh11 صباحااالث,+* 2/11/2020اد

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ارج�ان ص�اح ان�ر ال;ل9في1551733

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ارسان اح�ان خ+�هللا ال%�,ي1561199

Page 6 of 127



وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اروy قاس� جاس� اس�د1573093

1581358zاالشع z11 صباحااالث,+* 2/11/2020ار�ام خال2 غال

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ار�ج مازن سامي الQ%ان1592419

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ازهار ح�+2 م0+2 م16031052+0

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ازهار عادل ع23الغف�ر ع23الغف�ر161362

11 صباحااالث,+* 2/11/2020ازهار عادل م%��د ال�aفي1622037

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسامة اhاد ت�ف+t ح+�1632765

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسامه ان�ر م%�2 ز	ي م%�2 ز	ي1642779

1652071xش�� x11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسامه ج<,ى ش��

166440z+3ح z+311 صباحااالث,+* 2/11/2020اسامه ح�2 ح

1671058 T�+11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسامه رضا سل�ان الع�

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسامه ز�2 ع23ال�هاب ع23ال�هاب16819

1692045wل�اء م;ل x911 صباحااالث,+* 2/11/2020اسامه س

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسامه علي م%��د ع23ال�اح17013422

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسامه م%�2 اح�2 اح�17120062

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسامه مQaفى Fالل Fالل172721

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس��3ق سx9 سع2 سع17332312

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس��3ق عaام م�ع�د ال;Sرجي1742056

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء اس�اع+ل م%�2 م17512312�%

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء عالء ج�+ل ن�رهللا176302

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء ع�ار {a9ل ال ال�%Sم1772603

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء ع�� ت�ف+t ال�ام�ائي1782655

1792714 TاوSالع ���	11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء ع�� 

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء فاتح ع�� ع��180794

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء قاس� جاس� اس�د181606

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء م%�2ج�+ل م%�2 ق�ه 'اش18265
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11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء معاذ ع�� ال,ع�ه1831140

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء م,اف سع+2 ال�ال1841959

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء مهT2 	ا�U ال~ه+�ات1851279

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء م��9 ع�� ع��1862050

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء ناص� {�9 هللا الO+�اني1871337

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء ن3+ل عادل عادل1882290

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اس�اء ی�سف صالح صالح189627

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسع2 حازم م%�2 ح��1902151

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسع2 ح�+* مF2�%اه� الف�حاد191115

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسع2 خل+ل ح�+2 ال2راجي192142

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسع2 غان� م%�2 خلف اغا193421

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسع2 ناxh م%�2 ال2'اغ1942842

11 صباحااالث,+* 2/11/2020اسالم ار	ان رس�ل ش�و1951604

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اسالم ر�اض ع23 ع196283023

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اسالم صل3ي ت�	ي ت�	ي1972420

1982877 T��Oاس� عالء الh 12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اسالم

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس�اء اح�2 م%�2 م19931952�%

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس�اء ر�اض امQ+� ال�0+لي2001804

20127Dم%�2ی�ن D12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس�اء ع23ال��ار م%�2ی�ن

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس�اء ع23الغ,ي م%��د ش9;�2022471

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس�اء ع�3د ع23هللا ع23هللا2032298

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس�اء م%�* علي علي2043091

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس�اءن�ر ح�+2 اس�اع+ل ه�رج2051451

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس�اع+ل اب�ا�9M اح�2 اغا2062983

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس�اع+ل م%�2 اس�اع+ل اس�اع+ل207528

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس�اع�ل م��� ی�ن
 م���صالح م���صالح2081053
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وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس+ل اس�اع+ل م%�2 ال2ل�9ي2092251

210899u12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس+ل رائ2 اس�اع+ل ال جاو�

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس+ل ع�اد م%�* ال;لف2113104

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اس+,ات سالم ع2نان ع2نان2121121

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اش�9اق ز�اد ح�+* ح�+*2131782

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اش�ف ح�* علي ال���9ي214756

2152809S�Sع Dام ب�جQ12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اش�ف س

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اش�ف سx9 ال2ی* م%�2علي م%�2علي2162152

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اش�ف ع23هللا ح�+* ال93اتي2171530

2181660S�Sع23الع S�S12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اش�ف ی�سف ع23الع

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اشل2ار ف,ار رضا رضا2192666

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اش�اق 	��� صالح صالح2201752

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اص+ل مQaفى {a9ل {a9ل221663

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اف�;ار ع23ال�0+2 جعف� ورور2222894

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اف�اح خال2 مQaفى الف�ال2231227

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اف�اح زه+� ع23ال���� ال2'اغ2241525

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اف,ان اح�2 وه3ي نال�ان�لي2251481

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اف,ان ان�ر ص�اح ال2ل�9ي2262903

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اف,ان ج�ال جالل جالل2272553

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اف,ان لق�ان ادر�D م20ل2282897

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا{9اء ع23ال���� شاك� ال93اتي229377

2302022T2امل سع2ون ال;ال	12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا��ال 

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اك�م ح�+* ح�* الaال%ي2311822

232741u��>ع D12 ظهرااالث,+* 2/11/2020اك�م م%�2 ی�ن

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020االء ح�+* ح�* الaال%ي2331493

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020االء خل+ل ح�اد ح�اد2342250

Page 9 of 127



وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020االء خل+ل ی�سف ال�فاعي2352394

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020االء ع�ادال�ی� صالح ال�ی� صالح ال�ی�2361462

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020االء ع�� اس�اع+ل اس�اع+ل2372414

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020االء م%�2 ع23ال�%�* مال2381237

239923�e12 ظهرااالث,+* 2/11/2020االن اح�2 م%�2ام+* ح�

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%ارث عT2 ع23هللا ع23هللا240400

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%ارث مp,ى هاش� هاش�2413201

2423259 T12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%�* أح�2 نهاد ال�30ر

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%�* '<� رع2 رع24321962

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%�* ح�+2 م0+2 ال�ام�ائي2443073

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%�* ع�� ع23هللا ال2ول2453111

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%�* م%�2 ع23ال���� ع23ال����2462879

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%�* ن�فل اح�2 اح�24712562

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%�+* '<� رع2 رع24828142

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%�+* م%�2 ع23ال���� ع23ال����249947

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال%�Sه ل+r سل�ان ال�9eعي250684

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020الeS+� ح�ان م`ف� الف�%ي251308

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020الh �+eSاس� 	��� 	���2521966

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال�0اد م`ف� ج�+ل ش,�ن 253901

254662 Tفا ر�اض علي ال�ع��رa12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020الع,�د hاس� 	��� 	���255588

256938 Tال�30ر Tع�اد هاد r+12 ظهرااالث,+* 2/11/2020الغ

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020الفاتح س�+� اح�2 ال�الح257468

2582869 Tال�30ر Tع�اد هاد r+12 ظهرااالث,+* 2/11/2020الل

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال�Qaفى مازن ش0اع ش0اع2591083

12 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال�Qaفى م`ف� ج�+ل ش,�ن 2601003
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وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال�,��a 'ا� شفاء اب�ا�9M ال2ل�9ي261166

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال�Nمل ح+2ر ع23ال0�ار ع23ال0�ار2621333

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020الهام ح�+* صالح الSعف�اني2633009

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020الهام رجz ح�* ال2ل�9ي2641100

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020الهام روؤف خQار األوسي2652078

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020الهام ص�اح ب�ال ب�ال2661925

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020الهام ع2نان ی�سف ی�سف2671624

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال9اس خ�c م%�2 جاجان268682

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال$اس ع��ال�"ل  ع��ال�ح�� ق�وش اس�269175

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ال�9ه hاس� hاس+* �Fل�2702242

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام ال3,+* ح+2ر م%�2 الق�Qاني2713191

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام ال3,+* هOام ع23ال�,ع� ال;فاجي27276

2732095T2مه T21 ظهرااالث,+* 2/11/2020امال ص�اح مه

274299 T��O1 ظهرااالث,+* 2/11/2020امام عالء م%�2 ال

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اماني Fلع� ان�ر ال�فعه275598

276572�Uا	 �Uا	ر �a,1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام20 م

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام2اد خY �+c�اس Y�اس277198

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020امل جاس� ع23 الغSال27860

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020امل خل+ل رض�ان رض�ان279974

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020امل علي ح�+* الSن��ر28041

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020امل علي ح,�ن ح,�ن 2813227

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020امل نaار ج�ار ج�ار2822273

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020امل ی�نD م%�2 مل��2833007

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام,ه ح+2ر ع23ال0�ار ع23ال0�ار2842980

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام,ه لق�ان ادر�D م20ل2852797

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام,ه م%�2 سع2ون سع2ون 2862397
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وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

2871632�e1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام,ه وج9ه ع23ال�0+2 ب�

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+� اب�ا�9M 	�ال 	�ال2881631

2891850 T1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+� ح+2ر ع23ال���� الف�جاو

2901201z�9 وهM1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+� ع�ار اب�ا

291523T21 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+� ف�اس راس� ال;ال

2921110uجاو� �c1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+�ة ال9اس خ

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+�ه ع23ال%اف� hاس+* ال�ل�9ان2932822

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام�9ه م%�2 م`ف� ق�09Fي2942990

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+* ت�9+� ث�+* ش<�جي2952346

296232Tح�اد T1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+* جاس� ح�اد

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+* زه+� شاك� شاك�297328

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+* hاس� جاس� جاس�2981983

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+,ه ال9اس قلي '<ار2991682

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ام+,ه ع23الغ,ي م%��د ش9;�3003151

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ان�aار ع�� قادر ح�2اني3012776

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ان�aار م%�2ام+* ی�سف اس�د3021339

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020انD صعz ح�اد ح�اد303498

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020انY D�اس ح�* االح��3047

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020انD علي �9Yى �9Yى3053114

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020انD م2�N سع2هللا سع2هللا3061438

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020انaاف علي ح�* ح�*30723

3082234 T1 ظهرااالث,+* 2/11/2020انعام وسام ع23ال�زاق ال�%�2او

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020انفال hاس� جاس� جاس�3091705

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ان�ار جاس� م%�2 زو�,ي3101180

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ان�ار حامY 2�اس Y�اس311566

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ان�ار غان� شاك� ال%�2اني3121280
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وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

3133113T21 ظهرااالث,+* 2/11/2020انهار م�ار '%� ال;ال

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020ان�ر م%�2 جاس� ورور3143131

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020انD9 ع2نان م,اف م,اف3152881

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اورهان اب�ا�9M م%�2رس�ل هSو3162226

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اورهان ص�اح صالح صالح3171863

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اورهان قاس� اح�2 اح�31823552

319752tفائ tفى فائQa1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اورهان م

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اوزال ه�0ان قاس� قاس�320570

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اوزل� ه�0ان قاس� قاس�321585

322855T2اس ع�0 س�اع�Y 1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اوس

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اوس ع23ال0�ار ص�ار ص�ار323749

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اوس غSوان {a9ل ال93اتي3241835

1 ظهرااالث,+* 2/11/2020اول0اT ادیY z�اس اوجي325211

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhات عالء بالس� بالس�3263052

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhات مQaفى ع2نان ع2نان32755

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhات مه,2 وادT له+3ي3282818

3291765 Tات ی�سف م2اح ال�اوh2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

3302749�9M�9 اب�اMاد ع23 اب�اh2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhاد علي سال� الفارس331955

3322055T2ام م�ار '%� ال;الh2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

3332020T2ة خال2 ع23ال0ل+ل االسh2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایpار علي م%�2 م3349612�%

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایpار ل+r سل�9 سام�ائي3353269

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ای2ان ت%�+* ع23هللا ع23هللا3362497

3372914z+ع�� ال,ق T�;2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ای2ن ف

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�Oh ع2نان Fه Fه3382623
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وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhفان فالح ع,اد ال�0ه�3393268

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایالف اس�اع+ل جاس� جاس�3402947

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایالف بالل ض9اء ض9اء341989

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایالف ج�ال ح�+* العاني3422878

3432657T22 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایالف ح�* علي ال;ال

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایالف ع23ال�ح�* ع23هللا العل�اني3441437

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایالف م�فt م%�2 ع�ب3452563

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایالف ناص� ح�+* ح�+*346112

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایل9ا ن�ر علي جل+ل جل+ل3472503

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایل+* فه2 ی�نD ح0ي3481101

3491685T2+eSان اح�2 م0+2 ال�h2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�hان اح�2 م%��د م%��د3501200

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�hان 'O+� ح�* ال,�ح351644

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�hان ج�اد م�اني ال%�2ان352491

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�hان دب� ی�ن�F Dفان3532970

354798 Tال�30ر T2ان صالح ال2ی* مه�h2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�hان Y�اس م%�2 م35510232�%

35661S�Sع23الع S�Sان ع23ال�ح�9 ع23الع�h2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�hان ع2نان 	2ر ال�3ح0ام3571125

3581718 Tان علي ن�ر الع,او�h2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

3591127 Tان فاضل ع��ان ال%�,او�h2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�hان 	ا�U ح�* ال�Qان3602594

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�hان لx9Q جاس� جاس�3611679

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�hان مQaفى 	ا�U ال�لQاني3621749

3633226 Tح�+* ال��او �+aان ن�h2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�h* اح�2 ام20 ال���ي3643082
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وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�h* اhاد ع,اد الله+3ي3653267

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�h* جاس� م%�2 ح�+*366474

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�h* خ�c م%�2صالح م%�2صالح3672114

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�h* خل+ل ال9اس ال9اس368108

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�h* صه+z م%��د الفالحي3692952

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�h* ع23ال�ضا ح�+* الق��Oي3702301

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا%�� ع�ادال�ی� صالح ال�ی� صالح ال�ی�371262

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا�h* قاس� جاس� اس�د3721532

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ای,اس ح�ام ال2ی* ح�+* ح�+*3732945

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ای,اس س�+� ع23العS�S الQائي3742659

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ای,اس م%�2 صT�3 الع�لي3751574

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhه ام20 م%�* ال0,ابي3761470

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhه ح�ام قاس� قاس�37737

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhه ح+2ر ع23 العل9اني378551

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhه ر�اض م%ي ال2ی* الa�اغ3791759

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhه ع�اد ع23العالي ال��ام3802982

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhه ع�ار اس�اع+ل اس�اع+ل3813222

3821657T2�%ه ف�اس اس�اع+ل ال�h2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhه قاس� جاس� اس�د3832918

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhه م%�2 سع+2 اح��384865

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020اhه ن�Oان ن�رال2ی* F%ان385410

3861559 T��Oاس� عالء الh هh2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ا

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایهاب بالل ض9اء ض9اء3871059

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایهاب ج�ار ح�+* ح�+*3881036

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایهاب ر�اض حارس ال,�9jي389306

2 ظهرااالث,+* 2/11/2020ایهاب لx9Q ح�2 ال2ل�9ي3902329
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3 عصرااالث,+* 2/11/2020ایهاب وائل م%�2ص�%ي م%�2ص�%ي391885

3 عصرااالث,+* 2/11/2020ایهان اب�ا�9M اس�اع+ل الOهاب39286

393668 T3 عصرااالث,+* 2/11/2020ایه� ح�+* علي ال�30ر

3 عصرااالث,+* 2/11/2020ایه� hاس� ع23 ع394144523

395578S�Sع23الع S�S3 عصرااالث,+* 2/11/2020ایه� ی�سف ع23الع

3 عصرااالث,+* 2/11/2020ای�ب اح�2 ای�ب ال��93ي3962382

3 عصرااالث,+* 2/11/2020ای�ب اش�ف ع23هللا ال93اتي3972147

3982001za3 عصرااالث,+* 2/11/2020ای�ب ح��د ع23هللا ال

3 عصرااالث,+* 2/11/2020ای�ب خل+ل اح�2 ع2لي3992175

3 عصرااالث,+* 2/11/2020ای�ب Fلع� ان�ر ال�فعه400693

3 عصرااالث,+* 2/11/2020ای�ب ی�سف م%�2علي ال;9ا�4012738

3 عصرااالث,+* 2/11/2020إب�ا�9M صفا Fارق Fارق 402968

3 عصرااالث,+* 2/11/2020إب�و هاني اب�ا�9M ال2�S'<ي4032976

3 عصرااالث,+* 2/11/2020إOhان م%�2 هللا و��دT م��وز40413

3 عصرااالث,+* 2/11/2020إیالف م%�2 خل+ل ه90ج ش9;�405193

3 عصرااالث,+* 2/11/2020إ�hار ان�ار Y�اس ال�ام�ائي4061244

3 عصرااالث,+* 2/11/2020إ�hان صالح م%�2 جل�4072605

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أب�ا�9M أح�2 مOعان مOعان4082153

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أب�ا�9M ب9ان hاس+* الع23هللا4091363

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أب�ا�9M ع23ال%�+* م,2یل م,2یل4102466

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أب�ا�9M ف�اس عSال2ی* عSال2ی*4112514

412113�9M�9 أب�اM�9 م%�2 أب�اM3 عصرااالث,+* 2/11/2020أب�ا

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أبها ع23ال���� خ3+� ال;فاجي4131534

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أب�ع3+2ه بالل حام2 حام4148812

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أبي ع23الغف�ر م�عي الQائي4151163

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 تاج ال2ی* أح�2 ال��93ي4162361
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3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 ج�ال ن�رال2ی* الQائي4172375

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 سال� ح�* ح�*4182446

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 ع2نان 	��� 	���4192194

4201743 T3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 عالء ح�+* ال��س�

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 علي ح,�ن ح,�ن 421565

4222730�3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 ف�اس ش�	� ش�	

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 فالح ح�* ال�ام�ائي423147

4241379 TاوS3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 م%��د ح�* الع

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 مه,2 اب�ا�9M الQع�ه4251285

4262192 T3 عصرااالث,+* 2/11/2020أح�2 ول+2 ح�+* ال�او

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أدر�D ع�� اب�ا�9M ج�0 ال%�2اني4272470

4282629T2ه�ه ال�عSم%�2 ع23ال D3 عصرااالث,+* 2/11/2020أدر�

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أروy ن0اة م%�2 م42922782�%

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أر�ج ع23ال�ح�* م%�2صالح م%�2صالح4301597

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أساور م%�2 ع�Qان ع�Qان4312993

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أس�اء ح�,ي علي االل�سي4323123

4332349T2�S3 عصرااالث,+* 2/11/2020أس�اء وسام م%�2 ال

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أس* غc�ان ب�هان االح�43412202

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أس�ان شاك� قاس� ال,ع�ه4352106

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أش�ف ز�* العاب2ی* م%�2ناجي الع23لي436695

43710Tجل+ل س�ا t+3 عصرااالث,+* 2/11/2020أصاله شف

4381408Tجل+ل س�ا t+3 عصرااالث,+* 2/11/2020أص+ل شف

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أص+ل عام� زغ+� ال;فاجي4393270

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أف,ان ناص� ح�+* ح�+*4401623

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أق2ار عام� زغ+� ال;فاجي4412717

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أالء خل+ل رض�ان رض�ان4422031
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3 عصرااالث,+* 2/11/2020أل�ا ش+�وان ف�ج ف�ج4431305

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أل�اس ان�ار Y�اس ال�ام�ائي4441183

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أل9اس م%��د ج�ار ج�ار445264

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أل�9ان بالل حام2 حام4469302

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أل+* صفان صالح صالح447928

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أماسي ام+* م,ع� م,ع�4482586

4491735S�Sع23الع S�S3 عصرااالث,+* 2/11/2020أم20 ی�سف ع23الع

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أم,ه اح�2 المع خان�ه4505

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أم+� علي رش+2 ال�3ر�Oه4512265

4521619T2+eS3 عصرااالث,+* 2/11/2020أم�9ه م%�2 صالح ال

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أم+* م%�2 أح�2 أح�4539062

3 عصرااالث,+* 2/11/2020أن0ي ح+2ر عادل 	��eلي454485

4551892�9M�9 اب�اMاح�2 اب�ا S3 عصرااالث,+* 2/11/2020أن

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أنD ار	ان رس�ل ش�و4561950

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أنD اس�اع+ل 	+الن الcاحي4572838

4581392T2+3ح+2ر ناجي الع D4 عصرااالث,+* 2/11/2020أن

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أنD ذن�ن مQaفى ه�رج459736

460811Tع23ال��ار صالح ال%�اد D4 عصرااالث,+* 2/11/2020أن

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أنD ع23ال�الم ع23ال�ح�* ع23ال�ح�*4613280

462281zغال zع�اد غال D4 عصرااالث,+* 2/11/2020أن

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أنD غ�ان صالح صالح463648

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أنD ف�اس ع2نان ع��اhا4643241

465722 Tمال� اس�اع+ل ال�او D4 عصرااالث,+* 2/11/2020أن

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أنعام ع�9Y 23ى �9Yى4661235

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أنعام ع�ده علي الف��0ي4672917

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أن�ار 	�ال فاضل فاضل468544
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4692133�Uنا �U4 عصرااالث,+* 2/11/2020أوس اح�2 نا

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أوس ول+2 م%�2 ج,ابي4701119

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أhة ح�* علي ال�ام�ائي4711738

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أیل+* م,اف صادق ال�472462�%

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أ�hان اح�2 ع23 ال��93ي4731312

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أ�h* بالل م2�N ح��دات4743129

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أ�h* ع23ال�اس� ج�3ائ+ل ج�3ائ+ل4751529

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أ�h* مق2اد خلف ال�ام�ائي4761394

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أ�h* نع�ان ع23هللا ای�از477399

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أhه ح�+* ح�* الaال%ي4782604

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أhه ص2ام Fه Fه4793181

4802374T2+>الع �+cاس خh هh4 عصرااالث,+* 2/11/2020أ

4812597�cخ �c4 عصرااالث,+* 2/11/2020أی�ب ع23ال0�ار خ

4821876�cخ �c4 عصرااالث,+* 2/11/2020أی�ب ع23ال���� خ

4 عصرااالث,+* 2/11/2020أی�ب معاو�ه س9Wان س9Wان4833126

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آثار عام� زغ+� ال;فاجي484945

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آدم صالح ح�* العل�اني4851697

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آدم ع�ار ف��2 ال�ام�ائي486926

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آس9ا 'Oار اح�2 اح�48712942

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آصالن ح�* مQaفى مQaفى4882849

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آالء ناtF ز	��ا ز	��ا4891234

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آلفه خال2 شهاب شهاب4903145

4911488T24 عصرااالث,+* 2/11/2020آمال ع23ال%�+* اس�اع+ل ال�ع

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آم,ه ادر�D ح�* سام�ائي4921895

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آم,ه جاس� Fه Fه4931725

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آم,ه ز�اد خل+ل ح�2ان4941741
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495261 T9اوQ4 عصرااالث,+* 2/11/2020آم,ه ع23ال0�ار سع+2 ال

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آم,ه ماه� م%�2 الع,�<ي4962872

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آم,ه م%�2 علي ال��فارجي4972885

498278 Tفاوaان الQ%4 عصرااالث,+* 2/11/2020آم,ه م%�2 ق

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آم,ه هOام اح�2 اح�49929322

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آواب م%�2 حام2 الl�اني5001327

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آhة ی�نD حام2 ال�ل�9ان5013206

5023163 T��Oاد خال2 الhه اh4 عصرااالث,+* 2/11/2020آ

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آhه ع23هللا ن�رز ن�رز5032124

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آhه ع�� �9Yى �9Yى5042246

5053045 T�9اوO;ح�+* ال r+ه لh4 عصرااالث,+* 2/11/2020آ

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آhه ه+�p ع23ال%�+2 ع23ال%�+50616102

4 عصرااالث,+* 2/11/2020آhه ول+2 ن�0 ن5071598�0

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'ارق اوس ع23ال�0+2 ع23ال�5089732+0

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'ارق علي خال2 العاني5092410

5102907 T�0امل ح�* ت��	4 عصرااالث,+* 2/11/2020'ارق 

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'اسل ح�+* م%�2علي ال سل�9ان511209

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'اسل م%�2ز	ي شاك� صال%ي512187

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'اس� جاس� م%�2علي ال فارس5131335

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'اس� داود م%�2 عل�اني5142996

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'اس� رح�9 هالل هالل515976

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'اس� م%�2 اب�ا�9M الف�اجي5162225

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'اس� م%�2 ب2ی�T ال�3م�عي5172164

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'اس� م%�2 ح�اد ح�اد518471

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'اس� م%�2 ع2نان ع2نان5191090

4 عصرااالث,+* 2/11/2020'اس� م%�2 ف,u ال,�0ه5201436
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5213281T2+�9 ع23ال��ار ال�عM5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب��ل اب�ا

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب��ل ح+2ر عل�ان ت��9ي5221645

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب��ل ح+2ر م%�2 ال�0عه5232288

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب��ل سع2 جالل ��ع524658

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب��ل سالم ص2ام ال�ال�ي5252544

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب��ل Fارق شاك� شاك�5262569

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب��ل Fالل ع23ال�زاق ال2راجي5272601

52817242O,2 مO,الل مF 5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب��ل

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب��ل هOام ع23ال�,ع� ال;فاجي5292462

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بp+,ه ی�نD ع23هللا ع23هللا5302943

5 عصرااالث,+* 2/11/2020';ارT ع2نان م,اف م,اف5312794

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب2ر ض93ان اح�2 اح�53213042

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب2رال2ی* علي خال2 العاني533959

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بh2عه ج+,�� اسع2 اسع53411172

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب�اء حام2 ز	��ا ز	��ا5351994

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب�اء حام2 نx9a 	�غ�لي5361061

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب�اء Y�اس ح�* االح��5372638

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب�اء ع23ال0�ار ح�2ان ح�2ان5381558

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب�اء ع23ال�ضا ح�+* الق��Oي5391883

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب�زان ح�+* علي علي540710

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب�ن� ع�د�Q' uhس ب�ي5412021

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب�هان اب�ا�9M م%�2رس�ل هSو5421047

5 عصرااالث,+* 2/11/2020ب�هان أح�2 م0+2 م54318162+0

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'�ام خال2 ح�ام ال2ی* الaال%ي544403

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'�ام رامي جهاد ال�ام�ائي5451210

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'�ام ص�اح 	,عان 	,عان546689
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5 عصرااالث,+* 2/11/2020'�عاد اب�ا�9M صالح ال خلف5472058

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'��ة ع2نان خل+ل ق�و�5482307

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'��ه ح�* ح�ه علي ال جاف5491368

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'��ه خال2 ح�ام ال2ی* الaال%ي550379

551397T2�Sاس� الh 25 عصرااالث,+* 2/11/2020'��ه ساج

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'��ه Fارق ول+2 ول+5526672

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'��ه ع�� اح�2 ال�����ي5531303

5 عصرااالث,+* O'2/11/2020ار ع23ال�الم م%�2 م55418422�%

5552182�a�ال �5 عصرااالث,+* O'2/11/2020ار ول+2 م%�2ش+

5 عصرااالث,+* O'2/11/2020ائ� ع�ار اس�اع+ل اس�اع+ل5563228

5 عصرااالث,+* O'2/11/2020ائ� مO'2�%+� سل�9 الع23هللا5571145

5 عصرااالث,+* y�O'2/11/2020 اب�ا�9M اس�اع+ل ال ف�اح558511

5 عصرااالث,+* y�O'2/11/2020 جهاد رمcان رمcان5591673

5 عصرااالث,+* y�O'2/11/2020 ح�* رح�9 ال;فاجي560643

5 عصرااالث,+* y�O'2/11/2020 ح�Sه وح+2 وح+56130442

5623069uخل+ل ع23هللا اهل جاو� y�O'2/11/2020 *+,5 عصرااالث

5 عصرااالث,+* y�O'2/11/2020 ع�3د سل�ان ال93اتي5631980

5 عصرااالث,+* y�O'2/11/2020 ف�حان ع23 ع564241723

56532 Tفى نع�ان ال23رQaم z+0م%�2ن �+O'2/11/2020 *+,5 عصرااالث

5661913T25 عصرااالث,+* 2/11/2020'<� اح�2 '<� خ��

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'<� ثام� ح�+2 مa+لح5672886

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'<� ع23ال�ق+z هاش� هاش�5681419

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'<� علي خال2 العاني5692441

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'<� ع�ار ع23ال�اس� ع23ال�اس�5701381

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'<� فاروق خ+�T ال;+�و5711282

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'<� لx9Q 	��� الفالحي5721870
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573129T5 عصرااالث,+* 2/11/2020'<� ماه� جاس� ال�3هاد

5741049T2+35 عصرااالث,+* 2/11/2020'<� م%�2 خل+ل الع

5 عصرااالث,+* 2/11/2020'<� م,+� مSه� مSه�5752622

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بالل اح�2 وه3ي نال�ان�لي576181

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بالل ام20 م%�2علي 'Oار577445

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بالل جالل ع23هللا ال�3عام�5781039

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بالل ض9اء خ+�هللا خ+�هللا5791019

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بالل عادل جعف� ال,عل ب,5803042

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بالل ع23هللا ج3+� ج5811277�+3

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بالل عالء مSاح� مSاح�5821761

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بالل ع�� Fالل الق2و5831356

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بالل ق%Qان اح�2 ال2ل�9ي5842357

5 عصرااالث,+* 2/11/2020بالل م2�N ت�ف+t ح��دات5853119

5861537 T�0امل ح�* ت��	6 مساءااالث,+* 2/11/2020بل�� 

5872646Tاد�	م%�2 م%��د  D9l6 مساءااالث,+* 2/11/2020بل

6 مساءااالث,+* 2/11/2020بل,2 نSار �9Yى �9Yى588568

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ب,ان ج�ال جالل جالل5893057

5903081Tر ع�3د�a,6 مساءااالث,+* 2/11/2020ب,+* علي م

6 مساءااالث,+* 2/11/2020بهاء ال�ی� صفاء ال�ی� بهاء ال�ی� ش�()'ي591318

6 مساءااالث,+* 2/11/2020بهاء ال2ی* فاضل ع23ال0�ار ال�9lي5922169

6 مساءااالث,+* 2/11/2020بهار اش�ف ع23ال�اح2 ع5932322�3

5943171 T6 مساءااالث,+* 2/11/2020بهار ثام� جاس� ال�30ر

6 مساءااالث,+* 2/11/2020به0� اح�2 م%�2 االح�59527532

6 مساءااالث,+* 2/11/2020به,ام '�ام به,ام hعق�ب ز��نا596276

597155S�Sع23الع S�Sع23الع *�h6 مساءااالث,+* 2/11/2020ب9ان ا

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ب+2اء س�+� م0+2 سع+5988182
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6 مساءااالث,+* 2/11/2020ب+2اء علي رش+2 ال�3ر�Oه5992325

6002845Sح�� S6 مساءااالث,+* �2/11/2020ه ی�ه ن2 اح�2 ح��

6 مساءااالث,+* 2/11/2020تاج ع23هللا اسامه ن+له6011378

6 مساءااالث,+* 2/11/2020تال+* ع�� ح<�� ال�9lي6022795

6 مساءااالث,+* 2/11/2020تان9ا سل�ان 	,عان الع0+لي6031553

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�ارك خل+ل م%�2 ال ع�في6041271

6051838T26 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�ارك ض9اء ع�ده ساع

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�ارك ع�� Fالل الق2و6062510

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�ارك م%��د ع�ادال2ی* ع�ادال2ی*607902

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�ارك م+pاق ح�+2 ال%�2اني6081675

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت%��� ص+�ان ه~ال ه~ال6092495

61083 TاوSعل�ان الع z+36 مساءااالث,+* 2/11/2020ت%�+* ح

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت%�+* علي سع+2 سع+61127712

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت%�+* م0+2 اح�2 ال�%ف�ق 612185

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�,�9 رش+2 اس�اع+ل اب�ال;+�6132742

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�,�9 ض9اء سع+2 ع614971�3

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�,�9 علي رافع ال��ان6152543

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�,�9 ناص� ح�+* ح�+*6161161

6171422t+ت�ف t+6 مساءااالث,+* 2/11/2020تغ��2 عارف ت�ف

6181414x9Qع23الل x9Q6 مساءااالث,+* 2/11/2020تقى رضا ع23الل

6 مساءااالث,+* 2/11/2020تقى م+�p ع23ال�ح�9 ع23ال�ح6192588�9

6202819 T�+6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�ام ح�+* علي ال`ف

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت��9 ع23ال;الt م,0ي ال���9ي6211308

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�رغاT س�ار ح�* 	�	�	لي6221383

6231828 Tفى س�+� ال�30رQa6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت9ا م

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�9 هللا علي جل+ل جل+ل6241473
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6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�9 ع�اد م%�2 م62527772�%

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�9 م%�2 خال2 خال62617772

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�9 م%�2 هاش� الQ�Q�ائي6271114

6282618 Tفى س�+� ال�30رQa6 مساءااالث,+* 2/11/2020ت�9 م

6292184 T6 مساءااالث,+* 2/11/2020ثام� ح�+* سل�9 ال�~خ�ر

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ثام� م2ل�ل صالح صالح630249

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ثائ� ص�اح ان�ر ال;ل9في6313103

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ثائ� Fع�ه ضx9j الع0+لي6322492

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ثائ� ع23الغ,ي م%��د ش9;�6332167

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ثائ� ع23ال���� جاس� ال�63422232�%

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ث�وت یل�از 	�ال زوeع635909

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ث�+* ت�9+� ث�+* ش<�جي636804

637728 T6 مساءااالث,+* 2/11/2020جاب� سل�ان ج�3 االن�ار

6 مساءااالث,+* 2/11/2020جارهللا صالح م,2یل م,2یل63898

6391647 T6 مساءااالث,+* 2/11/2020جاس� ثام� جاس� ال�30ر

6 مساءااالث,+* 2/11/2020جاس� حاج� جاس� ال%اج�640737

6411857 T6 مساءااالث,+* 2/11/2020جاس� ح�+* م%�2 س�عاو

642470 T9%اوO6 مساءااالث,+* 2/11/2020جاس� م%�2 ع23 ال

6 مساءااالث,+* 2/11/2020جاس� م%�2 ع23ال�ح�* ع23ال�ح�*643864

6 مساءااالث,+* 2/11/2020جاس� م%�2 علي علي644454

6 مساءااالث,+* 2/11/2020جاس� م%�2علي ال9اس F%ان6451992

6 مساءااالث,+* 2/11/2020جان+� اوشانا دان9ال دان9ال6462120

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ج�ار عادل ج�ار ص�اح6472468

6 مساءااالث,+* 2/11/2020ج�ام ادیz ام+* ام+*648692

6 مساءااالث,+* 2/11/2020جعف� ع23الهادT علي ح+2ر6492017

6 مساءااالث,+* 2/11/2020جعف� علي ح+2ر فائt الO0ع�ي650939
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9 صباحاالpالثاء 3/11/2020جعف� ع�اد م%�* ال;لف6511599

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�ال خال2 خل+ل ال�3زن0ي6521409

6532057 Tالثاء 3/11/2020ج�ال ع23ال,اص� صادق ال�اوp9 صباحاال

6542303Dان Dاد انhالثاء 3/11/2020ج�انة اp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�انه ح+2ر فاضل الOهابي6552732

6561459 T��Oالثاء 3/11/2020ج�انه خ+�هللا فالح الp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�انه ص�اح Fه Fه6572855

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�انه ع23ال��ار م,�aر ال��93ي6581686

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�انه ف�اس ع23ال0�ار ال�+,ج6592385

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�انه مQaفى اح�2 االل�سي660650

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�انه مه,2 ن�رT ال�مcان6612948

6622901Dی�ن Dی�ن �+eالثاء 3/11/2020ج�عة زp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�عه فه2 ع23القادر ع23القادر6632807

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�+ل ع23ال�ح�* ع23ال%�+2 ال�0افي6643076

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�+لة ح�� Y�اس F%ان6653148

66643Tالثاء 3/11/2020ج,ات خال2 ج�ار الف�داp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ات ر9eع Fالz ال�%او�لي6671116

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ات ز�2ان سال� سال�6682782

669600T2�Sاس� الh 2الثاء 3/11/2020ج,ات ساجp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ات مQaفى ع2نان ع2نان67066

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ات مه,2 عaام عaام6712272

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ان اب�اF �9Mه االح�67220642

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ان خال2 سل�ان سل�ان6733265

6742899zرج zالثاء 3/11/2020ج,ان راكان رجp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ان ع23هللا حل�اص ال0,ابي6753185

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ان ع23ال�هاب ع23ال�زاق ال�ام�ائي6761703
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9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ان علي ح�* ح�*6771946

6781709Tالثاء 3/11/2020ج,ان علي ع23ال%�+* ع�3دp9 صباحاال

6791945 T�+هSالثاء 3/11/2020ج,ان م%��د فاضل الp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,اT ص�اش ف��Y t�اس6802971

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ة ال�ح�* عaام م�ع�د ال;Sرجي6813107

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ه اب�ا�9M علي ش��6823210

6831376T2الثاء 3/11/2020ج,ه ض9اء ع�ده ساعp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ه ع23هللا ح��د ح��د684946

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ى أث+� سعT2 الع+2ان6852306

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ى سF x9ارق ال2'اغ6861454

6872904Dhالثاء 3/11/2020ج,ى علي حقي الهاp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج,ى م%��د شهاب شهاب6881093

6892038T2مه T2الثاء 3/11/2020ج,ى ناص� مهp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020جهاد Y�اس زغ+� ال��اع69021542

691320 Tاس+* جهاد ال�30رh الثاء 3/11/2020جهادp9 صباحاال

6922474T2الثاء 3/11/2020جهان ان�ر ح�* ال;الp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�اد 	ا�U ج�3 ج693720�3

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�اد 	ا�U ع23هللا اللف�ه694702

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�ان مQaفى ص�اح ص�اح695635

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�د ح�Sه علي الQائي6963117

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�د سل�ان ع2نان ال�ال�6971453

6982627 Tالثاء 3/11/2020ج�د علي م%�2 ال�30رp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج�دT ردام سامي العل�اني699634

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج����ة ع23هللا م%�2 ال�ام�ائي700207

7011425T2+3الثاء 3/11/2020ج����ه ی�سف ح�+* العp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج+الن ج�ال ع�pان ع�pان7022359
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9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج+الن شاك� م%��د الS3وك7032665

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020ج+هان عادل جعف� جعف�704920

7052191 Tالثاء 3/11/2020ج+هان ع2نان ع23ال�ح�* ال�30رp9 صباحاال

7062372 T�9اوjاس ردی,ي ال�Y الثاء 3/11/2020حات�p9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020حارث اس�اع+ل اب�ا�9M االع`�ي707733

708884 Tالثاء 3/11/2020حارث بالل جاس� ال2ورp9 صباحاال

7091575 Tى شهاب ال2ور,pالثاء 3/11/2020حارث مp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020حارث مp,ى مهT2 العاملي710219

711690�eالثاء 3/11/2020حازم جاس� ع23القادر ح�p9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020حازم سل�9ان غالz ال�ع2ون 7122207

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020حازم م%�2 حازم حازم7131506

714102S�Sالثاء 3/11/2020حازم م%�2 ع23القادر عp9 صباحاال

9 صباحاالpالثاء 3/11/2020حام2 م%�* ح�* الع23هللا7151942

716735�Qم �Qالثاء 3/11/2020حام2 م%��د مp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح3+�ه ردام سامي العل�اني717426

71892�10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح3+�ه ف�اس ش�	� ش�	

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح~hفة اح�2 نSار ح�Qاني7191074

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح~hفة س,ان ذن�ن ال�الح7203083

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح~hفة ع�� Fالل الق2و7211421

722617 Tارaفه اح�2 ع23ال�%ي االنh~الثاء 3/11/2020حp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح~hفه داود م%�2 عل�اني7231967

724812Tفه ع23ال��ار صالح ال%�ادh~الثاء 3/11/2020حp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح~hفه ع�� Fارق ال�Oه2اني7253006

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح~hفه فالح ح�* ال2ل�9ي726291

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح~hفه م%�2 هاش� ال;9ا�7272327

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح��� اح�2 رش+2 رش+72823792
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10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�ام اح�2 جاب� جاب�7292632

730335xhنا xhالثاء 3/11/2020ح�ام ال2ی* عام� ناp10 صباحاال

7311221 Tالثاء 3/11/2020ح�ام صایل ح�+2 ال�30رp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�ام ع23ال0�ار خلف الaق� سع2ون 7322813

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�ام ن�0 ع23 ال93اتي733559

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�ام hاس+* Fه ال93اتي7342889

7351328�9Mاح�2 ال اب�ا *�hالثاء 3/11/2020ح�ان اp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�ان سع2 فاضل فاضل7361906

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�ان ف�اس ع23ال0�ار ال�+,ج73777

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* اسع2 هاني هاني7382498

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* 'Oار ع3+2 ع73914462+3

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* '<� م%��د م%��د740547

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* حازم علي ال�0عان7411545

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* ح�+* علي ال+� شهاب7422671

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* ح+2ر ح�* ث�ات7431128

7441713T2الثاء 3/11/2020ح�* خال2 ع23ال0ل+ل االسp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* رم�9 دهاش دهاش745840

7462453u��>الثاء 3/11/2020ح�* ع23هللا ح�* عp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* علي ح�+* ال ع74719182+3

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* علي م%�2سع+2 ال فارس748872

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* ع�ار ع23ال%�+* الالی~7492619

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* ع�ار 	اFع الف��0ي750140

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* ق%Qان ع2نان الع��ان7512062

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* م%�2 زغ+��ن ال���في752332

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* م%�2 ز�2ان ز�2ان7531136

7541726 Tال0اب� T�3الثاء 3/11/2020ح�* م%�2 صp10 صباحاال
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10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* ناص� ش�شاب ش�شاب7551380

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* هاش� ح�* عل�756550

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�* واثt 	امل ال�ع7579792

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�,9ه م%�2 ع23ال�%�* مال758215

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+�ه زغ+� ع,اد ع,اد759934

760747T2الثاء 3/11/2020ح�+* اح�2 سال� االح�p10 صباحاال

7611405 TاوSالثاء 3/11/2020ح�+* اس�اع+ل ح�* العp10 صباحاال

7621030T2+3الثاء 3/11/2020ح�+* اس�اع+ل م%�2 العp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* ا��h ج�ار ج�ار7632639

7642816x9Qل x9Qالثاء 3/11/2020ح�+* بهاءال2ی* لp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* ج�ار ع23ال%�+* ال�ماحي765773

7661130 yاو%Q' �Uا	الثاء 3/11/2020ح�+* ج�اد p10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* ح9اد ع23 اللx9Q ال�ام�ائي7671939

7682964T2الثاء 3/11/2020ح�+* خال2 ع23ال0ل+ل االسp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* خ�D9 صالح صالح7692072

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* Fارق ح�+* الغال3ي770944

7712505 Tاه� ح�+* ال%+2رF *+الثاء 3/11/2020ح�p10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* Y�اس ح�+* اس�د7721775

77379 Tه�ه م0+2 الف�الوSالثاء 3/11/2020ح�+* ع23الp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* ع23ال��ار م0+2 م77418592+0

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* علي ح�+* العلي7751012

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* علي ح�+* ح�+*7761017

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* علي ح�+* ح�+*7771020

778817 TاوSالثاء 3/11/2020ح�+* علي م%�2 العp10 صباحاال

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* ف��اد ح�+* ح�+*7791332

10 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* م%�2 ح�+* ح�+*7801324
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11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* م%�2 ح�+* عل�ل9ه781371

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* مه,2 ع�اد ال2ل�9ي7821517

7831531D9,الثاء 3/11/2020ح�+* نائف ال9اس احp11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* هادT ح��ن ح��ن 7841889

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* هادT سع�د سع�د7852736

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+* hاس� حف`ي عل�ش7862723

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020حفaة ع�ار علي 	�Fاني787632

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020حفaه اب�ا�9M سع+2 ال�����ي7881139

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020حفaه ف�زT رؤوف رؤوف7893094

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020حفaى hاس� 	��� 	���7902767

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح<� ع23ال,اص� حازم حازم791139

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح<�� ع23ال0�ار ت�� ت��792355

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020حال ح�ام ال2ی* ح�+* ح�+*7931476

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020حال سF x9ارق ال2'اغ7941798

7951949xhنا xhالثاء 3/11/2020حال ول+2 ناp11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020حال hاس� 	��� 	���7962016

79753T2الثاء 3/11/2020حلى فارس اح�2 االسp11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020حل�9ه اح�2 اس�اع+ل اس�اع+ل7981664

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�ادT صالح م%�2 م79912882�%

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�h2ه ع23ال%�+* هاش� هاش�8001533

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sة 'Oار م%�2 م80112732�%

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sة لق�ان ادر�D م20ل8021563

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sه '�ام فاضل ال��93ي8032927

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sه سعF 2ارق Fارق 8042161

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sه ع23القادر ذhاب ذhاب805467

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sه علي ب�هان ال9O;لي806880
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11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sه ع�ار ع23ال�اس� ع23ال�اس�8071404

808109�11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sه ف�اس ش�	� ش�	

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sه ف�ج ع23هللا ال مال8091403

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sه 	��� غ3+* غ3+*810356

811432 Tح�+* ال��او �+aه نSالثاء 3/11/2020ح�p11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�Sه وجT2 رع2 رع8126382

813424 Tالثاء 3/11/2020ح��د ج;+�ر ع23هللا ال23رp11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+Y 2�اس م%�2 ال;Sرجي8141867

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+2 م%�2 عل�ان الj�اس815837

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+2 مSعل ف�حان ال0,ابي816241

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�+2 ول+2 ح�+2 ح�+81731222

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح,ان ثائ� ج�+ل ال�0اح8182585

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح,ان ع23ال�ح�* حام2 حام81919202

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح,ان ع23ال�اح2 صالح صالح8202698

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح,+* اح�2 نSار ح�Qاني821629

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح,+* ع�� غان� غان�8221904

8233016T2+3الثاء 3/11/2020ح,+* م%�2 ع23ال�ح�* العp11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح,+* م%�2 ی�سف ن0ار824886

8252509Dادر� Dى ادر�+%h *+,الثاء 3/11/2020حp11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�اء صالح ح�* العل�اني8261719

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�ر الع+* ثام� ناجي ناجي8271552

8283077Tالثاء 3/11/2020ح�راء حام2 خل+ل ال��اp11 صباحاال

829631 Tالثاء 3/11/2020ح�راء صالح ع23ال�الم ال��س�p11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�راء عالء ج�+ل ن�رهللا8301516

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�راء علي قاس� الف��Fسي831361

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�راء م%�2 سع2ون سع2ون 8322413
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11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�راء ول+2 ن�0 ن8332473�0

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح�رالع+* اح�2 ح�+2 ال,�9jي8341190

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح9اة صالح اح�2 ال���9ي8351341

8361758 Tالثاء 3/11/2020ح9اة عل�ان ح�+* العام�p11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح+2ر اح�2 سع+2 ال,0ار8371029

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح+2ر '<� ع23ال�هاب ع23ال�هاب838802

8391768 T�+�Oالثاء 3/11/2020ح+2ر ح�ام ناص� الp11 صباحاال

8401814 Tال ال�اوSالثاء 3/11/2020ح+2ر رح�9 نp11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح+2ر Fارق ع23القادر ع23القادر841731

8422740 T��Oاف الQaالثاء 3/11/2020ح+2ر ع23 ال�الم مp11 صباحاال

8431627 Tالثاء 3/11/2020ح+2ر ع23ال���� م%�2 ال��س�p11 صباحاال

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح+2ر م%�* 	ا�U االر	ي844870

11 صباحاالpالثاء 3/11/2020ح+2ر م%�2 ماضي ال2ل�9ي8452768

846138 Tاق ع23ال0�ار ال�ع+�او�Oالثاء 3/11/2020ح+2ر مp12 ظهراال

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020ح+2ر وسام ع23 بهادل8473214

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خال2 أ�h* خال2 ال جعف�8482562

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خال2 جاس� {9اض ال2ل�9ي849404

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خال2 ج�ال صالح صالح8502705

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خال2 دخ+ل شهاب ال��93ي8512691

8521991 Tال�او Tالثاء 3/11/2020خال2 شاك� ح��دp12 ظهراال

853774T2+eSالثاء 3/11/2020خال2 صفاءال2ی* م%��د الp12 ظهراال

854990�9M�9 اب�اMالثاء 3/11/2020خال2 ع23ال���� اب�اp12 ظهراال

8552396T2مه T2الثاء 3/11/2020خال2 ناص� مهp12 ظهراال

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خال2ه أب�ا�9M ح�+* ح�+*8562662

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خ�ام ع23هللا ع23ال�زاق ال�9eعي8572236

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خ�ام ق�Fي اب�	~یله اب�	~یله8581521
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12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خ0h2ة ح�+* م�سى م�سى8591714

8602461 TاوS0ه ر�اض جل+ل العh2الثاء 3/11/2020خp12 ظهراال

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خ0h2ه علي عام� ال%�+,ي86167

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خ0h2ه ع�ار علي 	�Fاني862626

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خ0h2ه ناص� ح�+* ح�+*8632839

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خOفه اح�2 م%��د م%��د8642258

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خ�c ی�سف م%�2 م8656052�%

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خ�c ی�نD م�F 2�%ل�866444

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خQاب ان�ر ص�اح ال2ل�9ي8671239

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خل2ون ول+Y 2�اس Y�اس8682750

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خلف حازم مQaفى ال;لف869337

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خلف فایS خلف ال�ع+8706782

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خلف مaلي م%�2 اFع�ه8712190

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خل+ل ناص� مال هللا مال هللا872766

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خل+ل ی�سف ع23ال�ح�* ال�فاعي8732141

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خ�له خل+ل غ,� ال���9لي8742241

875416 T�+عل T�+الثاء 3/11/2020خ�له غ,ي علp12 ظهراال

8762212Dی�ن Dالثاء 3/11/2020خ+�ال2ی* جعف� ی�نp12 ظهراال

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020خ+�T ع23ال���� خ�c قلي877162

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دال9ا اح�2 ح�+2 ح�+87830922

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دال9ا عام� م%�2 م8798632�%

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دال9ا ع23ال%<�9 ن�0 ن8802848�0

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دال9ا م%�2 رضا رضا881438

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دال9ا م%��د عادل ال�9eعي8822617

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دال9ا نهاد فNاد ال93اتي8831496

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دال+2ا م%��د ح�+* ال;ان�Qماني884425
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12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دانا غالي ایلO9اع 	+,ا8852324

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دانه علي عaام زواته8862575

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دانه مaعz ص�اح ال�عالني8871584

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دانه نz+0 ح<�� سل�م8883224

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020داني عادل ع23ال�ضا ال���9ي889164

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دان9ا اب�ا�9M صالح 	�ون0ي8901124

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دان9ا اح�2 سع2زغل�ل ال9Oخ ح�+*8911861

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دان9ا لx9Q 	��� الفالحي8922989

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دان9ا م%��د ح�+* ال;ان�Qماني893569

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دان9ه عام� شاك� ال�اني8942044

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020داود قاس� جاس� اس�د8951546

8962229T2+ال�عاض Tالثاء 3/11/2020دعاء اح�2 م,ادp12 ظهراال

89728 T�9 ال�30رMاب�ا Tالثاء 3/11/2020دعاء ف�زp12 ظهراال

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دالل خ�c م%�2صالح م%�2صالح8982499

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دالل راكان h%+ى ال,,ي8992590

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دم� س�م2 ص�اح ص�اح9001179

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دن9ا اح�2 اس�اع+ل ال ع�3ش9011729

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دن9ا جالل ف�ج ف�ج9021320

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دن9ا ص�اح صادق ال�ام�ائي9032472

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دن9ا 	�ال رش+F 2اه�904225

9051760�aاق Tفه�ي ن�ر S+الثاء 3/11/2020دنp12 ظهراال

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دhار م�c صالح الهاش�ي9062721

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دhانا عT2 فNاد ز�,ي9072352

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020دی2ن حازم ح�+* ال;فاجي9081338

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020د�hا اح�2 علي سلQان909273

12 ظهراالpالثاء 3/11/2020د�hا صفاء علي F%ان9103118
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1 ظهراالpالثاء 3/11/2020د�hا وائل ع23ال��ار الفالحي9112672

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020د�hه اح�2 ض9اء ض9اء9123010

913778T2+eSه ام+� صفاءال2ی* ال�hالثاء 3/11/2020دp1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020د�hه ب2رال2ی* ع23ال%ل�9 ال���9142076

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020د�hه ثام� ح�+2 ال�ام�ائي9153204

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020د�hه ص2ام Fه Fه9161732

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020د�hه م%�2 هاني هاني9171606

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020دی,ا اح�2 فارس فارس918596

9193115 Tف�ز Tالثاء 3/11/2020دی,ا اح�2 ف�زp1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020دی,ا عام� م%�2 م92015952�%

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020دی,ه بh2ع علي ال9O;لي9211443

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ذ	�y ج�ار مaلح مaلح9222882

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ذ	�y سال� تاhه ال,اص�9233064

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ذ	�y فائ+t شف+t ال93اتي9241799

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ذ	�y ناxh م%�2ج�+ل عل�ي9252305

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ذن�ن ی�نD ح�+* 'ا'ا9261073

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ذوالفقار Fلz عف+* عف+*927816

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ذوالفقار ع23هللا ع23 ال���� سل3ي928266

9291554zر زای2س���a,الثاء 3/11/2020ذوالفقار ع23هللا مp1 ظهراال

930509z+ال,ق �+cى خ,pالثاء 3/11/2020ذوالفقار مp1 ظهراال

9311812 TاوSفارس الع �1 ظهراالpالثاء 3/11/2020را�9ه ح<�

9321011�cالثاء 3/11/2020راكان عاص� ح�* اس�اع+ل خp1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020راما ال%ارث مp,ى س�اج9333074

9342626T2,الثاء 3/11/2020راما زاه2 م%�2صالح ال افp1 ظهراال

935579S�Sع23الع S�Sالثاء 3/11/2020راما ی�سف ع23العp1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رامه ی�سف م%�2 ش�ام9361557
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1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رامي سام� سع2 ال�9lي9373000

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رامي هادT ح�+* ح�+*93885

9392583uhاه� م9;ائ+ل ع�دF الثاء 3/11/2020ران�اp1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ران9ا اح�2 شاك� شاك�940450

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ران9ا ان�ار غان� ال%�2اني9411527

942890 TاوSالثاء 3/11/2020ران9ا ر�اض جل+ل العp1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ران9ا س�+� داؤد ح�*9432026

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ران9ا ع23هللا ن�رز ن�رز9442049

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ران9ا ل+r سل�ان ال�9eعي9451330

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ران9ا م,اف ع23ال0�ار ع23ال0�ار9463253

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ران9ا نهاد فNاد ال93اتي9472915

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ران9ه اح�2 خc+� العالك948828

9492370 Tاس ال%الو�Y الثاء 3/11/2020ران9ه حارثp1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ران9ه سامي م%�2 م9506712�%

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020ران9ه فالح ح�* ال�ام�ائي9512034

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020راو�ة رح�ة هللا اح�2 ال�0+لي9521663

9531899 T��Oان فه2 ال�pالثاء 3/11/2020راو�ه عp1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رائ2 به0� 	��� 'قال9541788

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رائ2 خال2 ع23 ع955183723

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رائ2 رش+2 م%��د م%��د9562067

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رائ2 عادل ج�ار ص�اح9571551

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رائ2 ن�رT ح�اد ح�اد9583159

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رأف� ع23ال�اس� جل+ل جل+ل959997

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رeاب شاك� م%�* م%�*9601902

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رeاب م%��د ج�ار ج�ار961250

9622770T2ه�� T2الثاء 3/11/2020رتاج راف2 ه��p1 ظهراال
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9631636T2ل� ال;الQالثاء 3/11/2020رجاء ح�+* مp1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رجاء ع23ال�الم مQaفى مQaفى9642363

9653130 Tالثاء 3/11/2020رجاء ع2نان س+2 علي ال��س�p1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رجاء م2�N ت�ف+t ال96614562�%

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رج�ان هاش� اس�اع+ل ال�,0ار9671953

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رحاب فاضل شعالن شعالن9682085

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رحاب فالح م%�2 م96927752�%

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رح�ه هللا ح�,+* مQaفى ال�ماح9701492

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رح�ه خ�c علي ال;فاجي9712030

9722294 T0الوOالثاء 3/11/2020رح�ه ر�اض ع23ال%�+2 الp1 ظهراال

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رح�ه عاص� ع23 ع973134523

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رح�ه عaام ع23 ال%اج رح�9741653

1 ظهراالpالثاء 3/11/2020رح�ه ع�ار صالح صالح9752973

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رح�ه غ�ان هOام هOام9762373

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رح�ه م%�2 ز�,ل ز�,ل9772280

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رح�ه م%�2 هاش� ال;9ا�9781131

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رح�ه مh 2�%اس+* ال�ال قاس�9792304

9802090T2مه T2الثاء 3/11/2020رح�ه وسام مهp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رح+t م%�2 اب�ا�9M ال��حي981929

9822116 Tالثاء 3/11/2020ردی,ه عالء علي ال�30رp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رَزن بالل لTN ال9عق�ب983917

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رزان اح�2 ع23 ع98435723

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رزان اح�2 عSال2ی* عSال2ی*9852496

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رزان زه+� Fاه� Fاه�9861836

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رزان صفاء علي F%ان9872857

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رزان هOام رع2 م�زه9882695
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2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رزان ه+�p ص�اح ال��از9892863

9902519Tفى اح�2 ال%�ادQaالثاء 3/11/2020رزق هللا مp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رسل اح�2 غازT ال9O;لي9911763

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رسل جاسz 	ا�U ال�0راني992449

993822Dی�ن Dالثاء 3/11/2020رسل سع2 ی�نp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رسل Fالل مانع ال�0+لي9942254

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رسل ع2نان 	2ر ال�3ح0ام9952852

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رسل ع�ار ح�+2 ال,�9jي996609

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رسل م%�2 ع�� ع��9971790

9982199T2,ی�سف االف Tالثاء 3/11/2020رسالن ف�زp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رس�9ه صالح م%�2سع+2 	�ا'0ي999824

10002384Dی�ن Dالثاء 3/11/2020رس�ل سع2 ی�نp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رس�ل ع2نان ج�ار ال�3عل�ان10012245

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رشا ارزوقي ح�+2 ال2اغ�10022334

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رشا رأف� فاضل فاضل100375

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رشا زه+� اح�2 العلي10041281

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رشا ف�اس خل+ل ال;فاجي1005858

10062403 T�3ص T�3ص tFالثاء 3/11/2020رشا ناp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رشه {9اض جh2ع جh2ع10071390

1008439T2الثاء 3/11/2020رش+2 ح�+2 ع�3د ال�عp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رضا ع23هللا م%��د الSر	اني10093085

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رض�ان م%�2ص2یt م%�2علي م%�2علي1010518

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رع2 ب�هان ال2ی* ح�+* ال��الي10111064

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رع2 جاب� ع+2ان االوسي1012375

10132221T2ال�اج Dالثاء 3/11/2020رع2 راجي م�نp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رعF 2الz مQل� ال2ل�9ي10141911
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10152422zرج zالثاء 3/11/2020رع2 ع23ال0�ار رجp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رع2 ع23القادر ع�� ع��1016677

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رع2 م%�2 ی�سف ال93اتي10173272

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رغ2 ح+2ر ح��دT در��ش1018127

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رغ2 سx9 ح�ام ح�ام10193271

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رغ2 سx9 سع2 ع23االله ال�����ي10203277

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رغ2 غ�ان هOام هOام10212337

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رغ2 	��� عارف ال0,ابي1022396

10232115 T�9 ج�3 ال�ه,اوjالثاء 3/11/2020رغ2 نp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رغ2اء م%��د م�سى م�سى10241541

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رغ2ه اhاد ج�ار على 	�ز10251060

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رغ2ه عه2 ع2نان ال0ادرجي1026599

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رغ+2 خال2 علي االماره1027228

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رفاعي سع2ون ح��دT ال3,ي10281882

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رفاه 'O+� ح�+* ح�+*10292320

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رفع� ع23 ال9اس ال1030409��%

10312681 Tالثاء 3/11/2020رفعه سل�ان م%�2 ثام�p2 ظهراال

10322477Tهاد Tالثاء 3/11/2020رفل ح�+* هادp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020رفل سع2 	امل ال��Fاني10332292

10341618 Tع�اد ع23 القادر ال�او x9}الثاء 3/11/2020رp2 ظهراال

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020ر�9ة ح+2ر عل�ان ت��9ي10351910

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه اح�2 ج�اد ال�لQاني1036675

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه ج�ال 	ا�U مe�3%ه10371871

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه ح�* علي علي10381704

2 ظهراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه خال2 م%��د م%��د10392415

10402910 Tارc%�9 الMالثاء 3/11/2020ر�9ه خل+ل اب�اp2 ظهراال
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3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه راف2 ج�اد الف�ج10411248

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه ش9Wع ع23ال�ا�U بهادلي10423017

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه Fارق اسع2 ال�,اني10431276

1044307 Tاس ال2ور�Y الثاء 3/11/2020ر�9ه عليp3 عصراال

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه ع�ار ع23 ساره10452821

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه فاضل ن�0 ال�ماحي10463097

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه نSار سعT2 ال�0+لي10472667

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�9ه ول+2 ع23ال%�+* ال�3ص9اد10482460

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رلى ودhع م%�2 م104919742�%

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رنا اب�ا�9M م%�2صالح م%�2صالح1050351

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رنا ثام� ع23الOه+2 ال��اهي10511494

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رنا ح�+* ش9اع ب,ي ش9اع10521498

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رنا رع2 ب�هان ال2ی* ال��الي1053952

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رنا رفع� م%�2 الQائي10541570

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رنا غ�ان هOام هOام10552953

10561173 Tالثاء 3/11/2020رنا ناص� ح��د ال,اص�p3 عصراال

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رن2 ح+2ر ح��دT در��ش105717

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رن2 صالح ال2ی* h%+ى h%+ى10581745

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رن2 مQaفى ص93ح اب� ال��*10592787

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رهاف ول+2 ع23ال%�+* ال�3ص9اد1060852

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رهام ع�اد م%�* ال;لف10613144

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رهام قaي Y�اس F%ان1062271

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رهف اس<,2ر علي علي1063861

1064539 Tالثاء 3/11/2020رهف رح�* اح�2 ال�30رp3 عصراال

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رهف ز�2 غالU zاه�10653048

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رهف صالح ال2ی* h%+ى h%+ى1066587
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3 عصراالpالثاء 3/11/2020رهف ع�� �9Yى �9Yى10672266

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رهف م,ار م%�2 ال93اتي10681095

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رهف م2�N ح�+2 ال ح��pي10691513

10701615T2مه T2الثاء 3/11/2020رهف ناص� مهp3 عصراال

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رهف ه+�p ع23ال�زاق ال%90ات10711927

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رواء ح�2ون م%�2 ی��9ل�10721573

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رواء مف+2 ح�+2 ال2معة10733020

10742121 Tالثاء 3/11/2020رواحه بالل جاس� ال2ورp3 عصراال

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رواسي م�سى شاه� شاه�10753158

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روان رفع� ع23ال�هاب ال;�9Oي10763249

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روان زه+� Fاه� Fاه�107744

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روان سع2 ع23ال�زاق ع23ال�زاق10783183

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روان سل�9ان اح�2 سل�9ان10792836

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روان ع23هللا ع23ال�ح�* ع23ال�ح�*10802331

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روان ع23هللا ن�رز ن�رز1081831

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روان ع�� رع2 رع108225522

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روان م��9 خلف خلف1083903

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روeاك ن�رT سع+2 سع+108431842

1085801T2+3الثاء 3/11/2020روزال9ا اح�2 ع23هللا العp3 عصراال

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رو	ان ول+2 رو	ان رو	ان1086365

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روال ع23ال0�ار خلف الaق� ال�ع2ون 10872747

3 عصراالpالثاء 3/11/2020روهان رامح م%�2ن�ر خل�10881111

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رؤy اس�اع+ل خل+ل ال,�9اني1089487

10902704T2سل�ان ش�;ي ال�اج yالثاء 3/11/2020رؤp3 عصراال

1091625 Tغان� م%�* ال�9ار yالثاء 3/11/2020رؤp3 عصراال

3 عصراالpالثاء 3/11/2020رؤ�ا ع�pان ح�+* س�اج1092383
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3 عصراالpالثاء 3/11/2020رؤ�ا م`ف� س�+* س�+*1093541

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�اض ع23 ن�0س ن�0س10942808

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�اض م%�2 حازم حازم10951518

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�ام اح�2 خc+� العالك1096833

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�ام ز�اد وع2هللا وع2هللا10973

10981866 TاوSالثاء 3/11/2020ر�ام صفاء ح�* العp3 عصراال

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�ام نSار سعT2 ال�0+لي10993025

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�ان اح�2 ع23هللا ع23هللا11003080

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�ان علي hاس+* الO<اكي1101533

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�ان غ�ان هOام هOام1102966

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�ان نSار �9Yى �9Yى1103567

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر��اج اح�ان م%�2 ال2,3ر11042592

3 عصراالpالثاء 3/11/2020ر��اج رامح م%�2ن�ر خل�11051159

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر��اج ع�اد ع23العالي ال��ام11061669

11072653 Tالثاء 3/11/2020ر��اج غ�ان ح2ی2 س�عاوp4 عصراال

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر��ال وه3ي ع23ال�زاق ع23ال�زاق11081646

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�%انه 'Oار م%�2 م110914012�%

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�%انه س,ان س�+� العاني11101786

11112834zرج zالثاء 3/11/2020ر�%انه صالح رجp4 عصراال

11121097Dی�ن Dالثاء 3/11/2020ر�%انه علي ی�نp4 عصراال

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�� ع23ال%ل�9 ع23القادر ع23القادر11131593

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�� ع23ال�%�* م<ي م<ي11142456

11151731�+aن �+aالثاء 3/11/2020ر�� ع�اد نp4 عصراال

11162313T2+3ح�2 الع ���	الثاء 3/11/2020ر�� p4 عصراال

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�� م%�2ال�ضا ع23ال�زاق ع23ال�زاق11172811

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر��ا سل�ان ع23هللا ع23هللا11183247
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4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر��اس ز�2ون ش<� ش<�11192564

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر��اس ل+r سل�9 سام�ائي11203219

1121614T2+eSالثاء 3/11/2020ر�,ا ع23ال�,ع� ع23ال���� الp4 عصراال

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�,اد ل+r سل�9 سام�ائي11223264

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ر�هام عS�S علي ال�Oه2اني11231737

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زارا ز�اد ع23هللا ال2��Oه1124907

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زاه2 ح�+* Y�اس Y�اس11251823

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زe+2ه اح�2 اس�اع+ل ال�ام�ائي11262573

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زe+2ه ب,9ان ص�ار ص�ار1127787

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زe+2ه ز�اد خل+ل ح�2ان11281651

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زe+2ه علي اح�2 اح�11296072

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زe+� حام2 ز	��ا ز	��ا11301853

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زe+� معاذ خل+ل ال�الح1131639

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زe+� نSار سعT2 ال�0+لي11322451

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ز	��ا اب�ا�9M علي ش��11331856

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ز	��ا ع23الغف�ر م�عي الQائي1134154

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ز	��ا ع23القادر ح�* ال�قال1135119

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ز	��ا علي ح�+* ع��11362994

11371260z�9 وهMا ع�ار اب�ا��	الثاء 3/11/2020زp4 عصراال

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ز	��ا {a9ل سع�د ال2ولة11382531

11391254 TاوSا م%�2 م�ع�د الع��	الثاء 3/11/2020زp4 عصراال

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ز	��ا معاذ خل+ل ال�الح1140718

4 عصراالpالثاء 3/11/2020ز	9ه قاس� اس�د االح�114122952

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زم* ع23 مeSان مeSان11422458

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه ه�ا ساالر مع��a ال;9ا�11431961

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه� ال2ی* عS ال2ی* اس�اع+ل بهل�ل1144732
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4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء اح�2 خc+� اله+ل11453199

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء اح�2 ع2نان ع2نان11461560

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء ثام� �9Yى �9Yى11471556

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء جاسz 	ا�U ال�0راني1148448

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء ح�+2 رش+2 االع`�ي11492398

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء ح+2ر ح�* ث�ات11501126

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء ح+2ر سع+2 ال;Sرجي1151656

11521512 Tالثاء 3/11/2020زه�اء خال2 خل+ل ج�3رp4 عصراال

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء رافع ع23القادر ح�ام11531948

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء رائ2 خل9فه ال�ع115425412

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء رش+2 ح�+2 ال���9ي11551852

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء ز	ي ع23ال�ضا ال�3سل�9ي11562296

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء ز�2ان سال� سال�11571089

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء سع2 ذن�ن ذن�ن 11581316

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء سع2 ع23ال�ضا ع23ال�ضا11592574

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء سل�9 ع23الSه�ه الa0اني116029

1161807 Tاوp+ارق فاضل العF الثاء 3/11/2020زه�اءp4 عصراال

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء عام� م%�2 م%�2خل+ل11622491

11632281 Tالثاء 3/11/2020زه�اء ع23 ال,اص� اح�2 ال�اوp4 عصراال

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء ع23ال%�+* م,2یل م,2یل11642690

1165489Tالثاء 3/11/2020زه�اء ع23ال�ح�* ع23هللا ال%�ادp4 عصراال

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء ع23الغ,ي اح�2 اح�116626422

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء لTN ض9اء ال�;�ار11672393

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء مه,2 ع23هللا العالم11682524

4 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�اء م�فt ج�ال ج�ال11692608

11701257 Tاوp+الثاء 3/11/2020زه�ه سع�د م%��د العp4 عصراال

Page 45 of 127



وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

5 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�ر 'اس� ح��دT ال�ا�Uي11712658

5 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�ر مQaفى علي ال�117231472�%

5 عصراالpالثاء 3/11/2020زه�ر هاش� اس�اع+ل ال�,0ار11732289

5 عصراالpالثاء 3/11/2020زه+� جاس� م%�2ع9Qه م%�2ع9Qه1174136

1175992 T2 ال,اص��aالثاء 3/11/2020زه+� عام� ع23الp5 عصراال

1176742T2,ان ال اف�pالثاء 3/11/2020زه+� م%�2صالح عp5 عصراال

5 عصراالpالثاء 3/11/2020زه+� م`ف� علي علي11771955

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�اد خلف جاس� ال0,ابي11782171

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�اد رافع سامي سامي11792224

11801779 Tار��Sالثاء 3/11/2020ز�ان اح�2 م%�2صالح الp5 عصراال

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�2 ت�ف+t اح�2 اح�118122702

11822354 Tاس ال%الو�Y الثاء 3/11/2020ز�2 حارثp5 عصراال

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�2 رش+2 ع23 ع1183200423

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�2 سل�9 مQaفى ع11841292�3

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�F 2ارق اب�ا�9M الع��1185297

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�F 2ارق صالح ال�<�1186456

11871045 TSالثاء 3/11/2020ز�2 عادل ع23ال�زاق ح��p5 عصراال

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�2 ع23 مeSان مeSان11882801

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�2 ع�� ع23هللا ال2ول11892070

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�2 قاس� ن9از ال�9eعي11901802

119147Tالثاء 3/11/2020ز�2 ماه� جاس� ال�3هادp5 عصراال

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�* ال2ی* اح�2 ام20 ال���ي11921219

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�* العاب2ی* زاه2 ز�2ان االرح11932427�9

1194101 Tالثاء 3/11/2020ز�* العاب2ی* ع23ال,اص� اح�2 ال�اوp5 عصراال

11951692x9Qل x9Qالثاء 3/11/2020ز�* العاب2ی* ع23ال�اح2 لp5 عصراال

1196176 Tالثاء 3/11/2020ز�* العاب2ی* عالء م%�* خل9فاوp5 عصراال
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5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�* العاب2ی* علي ع2نان ع2نان11971826

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�* العاب2ی* م%�2 اح�2 اح�119810922

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�* مازن ش0اع ش0اع1199877

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�* م%�2 ازه� ازه�12003142

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z اح�ان ع23 ال�زاق الQائي1201376

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z ارجان فاضل فاضل1202651

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z ان�ر م%�2 ز	ي م%�2 ز	ي1203869

1204283T2+3ثام� ح�+* الع z,الثاء 3/11/2020ز�p5 عصراال

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z ثام� ش+� ال;9ا�12051374

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z ج�اد 	ا�U ال%لفي12061247

12073088 Tح�+* علي ال0ادر z,الثاء 3/11/2020ز�p5 عصراال

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z خz+3 شهاب شهاب12083087

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z ذ	�ان زه+� الaفار12091878

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z سع2 ص�%ي ص�%ي1210462

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z سع+Y 2�اس القاس�1211413

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z شع+z اح�2 ق3الن12122648

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z ص�اح ف;�ال2ی* ف;�ال2ی*12133173

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z صف�ت Y�اس Y�اس121450

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z عادل جعف� جعف�12151300

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z عaام ح�* زواته1216270

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z علي م0+2 ال�%ق�ق 12171901

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z ع�ار {a9ل ال ال�%Sم12182568

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z فالح ح�* ح�*12191224

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z {�9 هللا م%�2صالح صارT 	ه9ه12201629

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z قاس� جل�ب الع,�<ي12211238

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,D9� z ع23ال�0+2 ع23ال�122224072+0
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5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z م%�2 ج�عه ج�عه12232636

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z م%�2 ص�%ي ص�%ي12243220

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z م%�2 ع23 ال%ل�3سي12252968

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z م%�2علي درو�u خ2اده12262247

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z م%��د رش+2 ال2ل�12272454

12281968 Tاق جاس� ال�30رp+م z,الثاء 3/11/2020ز�p5 عصراال

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z وسام ع23 بهادل12291689

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z ی�سف جاسz ال�Qب12302309

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,z ی�سف ع,+2 ع,+12319352

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,ة م%�2 م`ف� ق�0Fي12323008

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,ه اح�2 خc+� اله+ل12333212

12342469Sه�م Sالثاء 3/11/2020ز�,ه ام�09 ه�مp5 عصراال

5 عصراالpالثاء 3/11/2020ز�,ه بh2ع علي ال9O;لي12352507

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ز�,ه زاه2 ز�2ان االرح12362447�9

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ز�,ه سعT2 خ�رش+2 خ�رش+123722192

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ز�,ه علي ع23ال%�+* ال��داني1238169

12391978 T�9اوjال �Uا	ل +cالثاء 3/11/2020ز�,ه فp6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ز�,ه 	�ال م%��د م%��د1240784

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ز�,ه مال هللا اح�2 اح�124123182

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ز�,ه مp,ى ی�سف ال�;�ار12422720

1243221T2+3ام م%�2 العOالثاء 3/11/2020ز�,ه هp6 مساءاال

12442159 T�9 ز�2ان م,2الوMالثاء 3/11/2020ساج2 اب�اp6 مساءاال

12452956 Tال2ور z+الثاء 3/11/2020ساج2ه ح�+2 وهp6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساج2ه ع�ار حام2 حام12465812

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سارة اح�2 اس�اع+ل اس�اع+ل12473196

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سارة اح�2 ع23ال�زاق ال,ع�ه12483120
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6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سارة رامي ع�اد ع�اد124968

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سارة علي فاتح الj�اس12501217

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سارة م,+� مSه� مSه�12512631

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره اب�ا�9M اح�2 اح�125232462

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره اح�2 اس�اع+ل ال�ام�ائي12532558

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره اح�2 م%�2 القQان1254777

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره اس<,2ر علي علي1255814

12562999 Tال ال�او�	الثاء 3/11/2020ساره ج�ال p6 مساءاال

12571182T2+3الثاء 3/11/2020ساره ح+2ر ناجي العp6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره س,ان ذن�ن ال�الح12582630

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره صالح به,ان ی�سف م;�1259873

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره صالح سال� االوسي1260160

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره صه+z م%��د الفالحي12611579

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره عام� Fه الQه12622984

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره ع23الف�اح 'اسل الع�لي1263124

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره ع23هللا ماج2 ماج126422762

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره ف�%ي ح�<ي ال عابي12653263

12661T2+3الع Sالثاء 3/11/2020ساره ماج2 مع�p6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره م%�2 ع�Qان ع�Qان12671693

126874 Tاوp+الثاء 3/11/2020ساره م%��د سل�ان عp6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره م`ه� اس�اع+ل اس�اع+ل12691242

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره مق2اد علي الY�3�اس12702873

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره م,اف ع23ال0�ار ع23ال0�ار1271388

12723065 Tر�Qعلي ال� �a�,الثاء 3/11/2020ساره مp6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره ن�0 ع�3د ع�3د12732974

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره وارد خ�رش+2 خ�رش+127418012
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6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساره ول+2 اح�2 زوeع12751662

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سار�ه ع23ال0�ار ح�* ال�ام�ائي12762203

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سازان ع2نان ع23ال�ح�ان ع23ال�ح�ان12772865

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سال� اب�ا�9M علي علي1278367

12792039t+ت�ف t+الثاء 3/11/2020سال� سامي ت�فp6 مساءاال

12801594x9ج� x99ان ج�Wالثاء 3/11/2020سالي سp6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سالي ناص� جاس� جاس�12812297

12822900T2,الثاء 3/11/2020سام� زه+� م%�2صالح ال افp6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سام� هاش� م%�2 م128330262�%

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سامي ق%Qان ع2نان الع��ان12841555

1285764Tح�اد Tالثاء 3/11/2020سامي مل� ح�ادp6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020سام9ه م%�2 ی�سف اس�د12862600

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020ساه�ه غازT ناص� ناص�12873033

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020س�ا ول+2 م%�2 ج,ابي12882100

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020س�أ ز�اد Fارق القه�جي12892624

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020س�أ س�+� ج�عه ال��داني12901283

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020س�أ عام� Fه الQه12912000

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020س�أ ناص� م%�2 ال�Oهان12922338

12932598uhاه� م9;ائ+ل ع�دF x9الثاء 3/11/2020س�p6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020س0اد أhاد فاضل فاضل12942060

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020س0اد 'O+� ف�ج ال%0اج12952168

1296879 Tاو�+a�ارق ع23ال�ضا الF الثاء 3/11/2020س0ادp6 مساءاال

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020س0اد عادل Y�اس Y�اس12973135

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020س0اد فالح 	ا�U ال3ه3هاني12981622

6 مساءاالpالثاء 3/11/2020س0اد 	ا�U ع23هللا اللف�ه12993233

13002494T2+�9 ع23ال��ار ال�عMالثاء 3/11/2020س0ى اب�اp6 مساءاال
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9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س0ى سل�ان جل� جل�1301125

13021672T2+eSعاء 4/11/2020س0ى سل�ان ح�2ان الe9 صباحااالر

13031107 Tاو�+a�ارق ع23ال�ضا الF عاء 4/11/2020س0ىe9 صباحااالر

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س0ى علي جاس� اب� ر	+�ه1304411

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س0ى ع�ني ح�+* ال م13051809�%

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س0ى hاس+* م%�2 علي ح+�1306815

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س%� اح�2 م%�2 ال�ع13079142

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س%� صT�3 ع�� ع��13083040

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س%� م%�2 م%�2ام+* الaال%ي13092581

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س2اد Fارق 	��� ال93اتي1310560

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س2ره Y�اس ح�+* ح�+*13111649

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س2ره ع23الع`�9 ج9اد خل+ل13122595

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س2ره ع�ار ح�+2 ال,�9jي13132960

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س2ن اح�2 ع23الaاحz شاه+*13141458

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س2ن م%�2 اح�2 ال�Oه2اني13151523

1316387T2+3عاء 4/11/2020س�اب جاس� م%�2 العe9 صباحااالر

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�اب ع23ال���� ح�* اس�د1317408

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�اب مانع ی�سف م13184902�%

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�اج ال2ی* اح�2 ای�ب ال��93ي1319932

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�اج ال2ی* علي قاس� الع�3د13202763

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�اج ح+2ر عالء جالل13212365

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�اج م%�2 سع2ون سع2ون 1322876

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�م2 رائ2 اب�ا�9M 'قال13231040

13241849zم%�2غ�� zه م%�2غ��F 2عاء 4/11/2020س�مe9 صباحااالر

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�م2 ع23هللا مQaفى الaافي1325772

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�م2 نا�U جارهللا جارهللا13262217
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9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�y سع2ال2ی* م%�2علي ال��دار13271641

13282119 Tعام� اح�2 ح�او yعاء 4/11/2020س�e9 صباحااالر

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�y ع23ال%اف� hاس+* ال�ل�9ان13292260

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�y ع23ال�زاق ت�	ي ال0,ابي13301708

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�y مازن علي علي13312755

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سعاد اب�ا�9M م%�2 م133219712�%

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سعاد Y�اس خc+� ال�9eعي13331656

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سعاد م%�2 ح�* ح�*13341033

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سعاد م�Oف جاس� جاس�133552

13361435Tهاد Tعاء 4/11/2020سعاد هاش� هادe9 صباحااالر

13372264 Tسل�ان ال%+2ر Dعاء 4/11/2020سعاد ی�نe9 صباحااالر

13382488T2�%عاء 4/11/2020سعاده اح�2 ح�* ال�e9 صباحااالر

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع2 اح�2 صالح ت��13392773

1340924 TاوSعاء 4/11/2020سع2 ح�+* صالح العe9 صباحااالر

13412938T2�%عاء 4/11/2020سع2 خال2 ص2اع ال�e9 صباحااالر

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع2 داود ح�* ع23هللا13423152

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع2 ذن�ن م%�2علي م%�2علي1343506

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع2 سx9 سع2 سع134417112

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع2 شz+3 سع2 ال�Qا�13451289

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع2 عادل Fه Fه1346838

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع2 ع23هللا {9اض {9اض1347174

134891zاه� ال وهF 2�%ي مaعاء 4/11/2020سع2 قe9 صباحااالر

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع2 م%�2 ز�2ان ال%�eي13492105

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع2 ناجي اب�ا�9M ال%�Sة13502826

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سعT2 اب�ا�9M سعT2 الQائي1351391

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سعh2ه ح�Sه جاس� ال13521969�30
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9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع�د ع23ال0�ار '<� '<�1353137

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع�د {a9ل سع�د ال2ولة13541357

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع�د م%��د ع�ادال2ی* ع�ادال2ی*135580

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع+2 ع23 ال;الt ش��x ال�ل3ي1356501

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سع+2 علي ح�� 	ل�ر1357342

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سفانه ر�اض رش+2 العلي13582493

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سفانه سال� خلف خلف13592237

1360896Tعاء 4/11/2020سفانه ع23ال��ار صالح ال%�ادe9 صباحااالر

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020سفانه مه,h 2%+ى h%+ى1361499

1362522uhع�د uhعاء 4/11/2020سف� روئ+ل ع�دe9 صباحااالر

9 صباحااالرeعاء 4/11/2020س9Wان Uاف� ع23ال2�a الع23ال�اح13636992

13641043z9ان علي خلف رجWعاء 4/11/2020سe9 صباحااالر

13652722 Tارaعاء 4/11/2020س<+,ه م%�2 عل� االنe9 صباحااالر

13661018 Tاس ع+2ان ال23راو�Y عاء 4/11/2020سالمe10 صباحااالر

1367525 TاوSان راف2 رش+2 العQعاء 4/11/2020سلe10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020سلQانه ال�Qaفى ول+2 ول+136831902

1369284Tاد�jعاء 4/11/2020سل�ان ح+2ر سل�ان الe10 صباحااالر

13702965 Tعاء 4/11/2020سل�ى رضا ع23ال0�ار ال,��اوe10 صباحااالر

13712111 Tعاء 4/11/2020سل�ى ش<� م%��د ال�30رe10 صباحااالر

13721170�9M�9 اب�اMعاء 4/11/2020سل�ى ع�� اب�اe10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020سل�ى م%��د ج�ار ج�ار13733098

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020سل�ان بل+�3س �9Yى �9Yى1374100

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020سل�ان ح�* رض+� الع<+لي13752620

13763055T2ال;ال zاك�م غائ yعاء 4/11/2020سل�e10 صباحااالر

13772796 Tاو�+a�ارق ع23ال�ضا الF yعاء 4/11/2020سل�e10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020سل�y م%�2 اح�2 اح�137829092
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13792344�Uا	 �Uا	عاء 4/11/2020سل�9 علي e10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020سل�9 قaي Y�اس F%ان13801813

1381911uhعا uhعاء 4/11/2020سل�9ان اح�2 عاe10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020سل�9ان ع23الغ,ي م%��د ش9;�13821585

1383517 Tغ��� D9ي خ�aعاء 4/11/2020سل�9ان قe10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020سل�9ه اح�2 ح�+* دل�9ي13842578

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020سل�9ه اح�2 وع2هللا م%�2م�سى13852579

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020سل+* ع�� اس�اع+ل اس�اع+ل13862837

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�ا ان�ار جاس� زو�,ي13871218

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�ا ان�ار غان� ال%�2اني13881426

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�ا داود سل�ان ال2ای,ي13891909

13901143T2+>ارق العF x9عاء 4/11/2020س�ا سe10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�ا صه+z م%��د الفالحي13913218

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�ا ع23الغف�ر م�عي الQائي13922478

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�ا غ�ان خل+ل خل+ل1393965

13942476zاالدی zالF Sعاء 4/11/2020س�ا مع�e10 صباحااالر

1395530zص�اح ال~و� Sعاء 4/11/2020س�ا معe10 صباحااالر

13961483T2+3عاء 4/11/2020س�اء ع23علي ح��د العe10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�اء م%��د عادل ال�9eعي13971228

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�اح ع23ال���� ح�* اس�د1398636

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�اح ماج2 صالح صالح13992576

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�اه� ع23ال���� ح�* اس�د14003213

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�� حام2 هاش� هاش�14013172

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�� سع2 ص�%ي ص�%ي14023266

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�� م%�2 رؤوف Fه ال�Oه2اني14032238

14041417 Tاوp+عاء 4/11/2020س�� م%��د سل�ان عe10 صباحااالر
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1405204z�9 وهMعاء 4/11/2020س�9ة ع�ار اب�اe10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�9ة ع�� فالح فالح14062486

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�+� شاك� ح�<ه ح�<ه1407719

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�+� ع23ال���� ف�ج ف�ج1408268

14092173 T9%اوOصالح ال T2عاء 4/11/2020س�+� مهe10 صباحااالر

1410543 TاوSعاء 4/11/2020س�+�ه ص�ار ع�3د العe10 صباحااالر

14111428 TاوSعاء 4/11/2020س�+�ه علي ح�+2 العe10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�+�ه م%�2 ج�+ل اس�اع+ل ق�ه 'اش1412646

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�9ه راف2 ع23ال0�ار ع23ال0�ار14132299

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�9ه ع�3د ع23اللx9Q ساره14141468

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�9ه علي ح�+* ال��اسي14152859

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�9ه ع�� م%�2 م141626542�%

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�9ه م,�aر صالح رش14171202

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�9ه هOام ع�دة ال0,ابي14181677

14192871 Tه�ه الف�الوSعاء 4/11/2020س,ا ح�+* ع23الe10 صباحااالر

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,اء ح�* ع23ال�0+2 ع23ال�142014572+0

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,اء وسام حام2 ال�9lي14211317

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,اء hاس+* ع�3د ال0,ابي14223042

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,ان اوزدم+� م%�2 ال93اتي14231880

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,ان اوس ع23ال�0+2 ع23ال�142420542+0

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,ان خل+ل اب�ا�9M ال9O;لي1425768

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,ان شاه+* ع23ال���� ع23ال����1426586

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,0ار ح�+2 صالح صالح14271000

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,2س خال2 ز�* العاب2ی* ال93اتي14281926

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,2س ص93ح م%�9* ال ز��ج1429103

10 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�1س ع��ال0الم ع��الل"$. ع��الل"$.14301431
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14311572*eS�9ى ن�0 الY عاء 4/11/2020س,2سe11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,* ع�� غل+z العاني14322390

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س,9ه 	ا�U ع�3د ع�3د14332029

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سهاد ج�ال شهاب شهاب14341707

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سهاد خال2 م%��د الY�3�اس1435116

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سه+� ح<� جاس� الع<+لي1436433

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سه+� م`ف� سل�9 جل3ي14372674

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سه+له بهاءال2ی* م%ي ال2ی* م%ي ال2ی*14381630

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سه+له خل+ل فNاد فNاد14392378

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سه+له علي م0+2 م144025912+0

1441156 Tه�ه الف�الوSعاء 4/11/2020س�ان ح�+* ع23الe11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�زان شف+t صالح صالح14421158

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�زان ول�9 ی�خ,ا ال3الني14432232

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�س* ح�+2 ح�* ح�*14441455

14452094t+ت�ف t+عاء 4/11/2020س�س* م%�2 ت�فe11 صباحااالر

14461796�Uا	 �Uا	عاء 4/11/2020س�س* ناجي e11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س+�اج ع�� ج�عه ج�عه1447473

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س+��* ع2نان hاس+* hاس+*14482677

14491998 Tعاء 4/11/2020س+��* ع�اد اس�اع+ل ال�30رe11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 ال2ی* سامي ع23 ال���9ي14502489

14511495 Tال2ی* سع2 ح�اد ال,اص� x9عاء 4/11/2020سe11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 ال2ی* شj�ان رمcان ع23هللا م145227442�%

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 ال2ی* علي Fارق الaائغ14531605

1454734 Tال2ی* م%�2 ش�ار ال�ن2او x9عاء 4/11/2020سe11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 ح�* علي ال�ام�ائي14552988

1456729 T�+�%داخل شاك� ال x9عاء 4/11/2020سe11 صباحااالر
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11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 رمcان ع23هللا ع23هللا14571022

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 ز�اد علي ال�ال1458789

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 سعF 2ه Fه1459755

14601185T2+صالح ال2ی* م%�2ح�* ال�ع x9عاء 4/11/2020سe11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سY x9�اس ح�+* اس�د1461514

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 ع23ال���� ص<z ال�لQاني1462759

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 علي قاس� الف��Fسي1463303

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 غ�ان صالح صالح14643208

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 ق�+�ه فاضل ال�اقي14652697

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سD9� x9 ح�* ال�ا�Uي1466823

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 ل+r علي ال�,عاني146730

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 ماه� سع2 ال�ام�ائي14681171

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020سx9 هاني مهT2 ال�ام�ائي14691298

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س9ڤ+* ول+2 ح�+2 ح�+147010992

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س+ال م�اد مQaفى ت�	�ان147184

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س+ال م,+� مSه� مSه�14723061

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020س�9ا اح�2 ن�رال2ی* ن�رال2ی*1473620

1474999u,ل راضي علي اصغ� ح	عاء 4/11/2020س+�e11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020شادhه م�فt ت�ف+t ال,�9jي14753192

14761176 Tع23 العام� D9عاء 4/11/2020شاك� خ�e11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020شام اح�2 مOعان مOعان14772432

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020شاه� م%��د خSعل خSعل147821

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020شاه+* شاك� ش<�ر ش<�ر1479871

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020شاه+* ع23ال���� ع�pان ع�pان14803004

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020ش0اع م%�2 ای�ب ال��93ي14813108

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020ش2ن اح�2 سع2 اال�Fق0ي14821864
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14833039T2+3ع23ال���� خلف الع y~عاء 4/11/2020شe11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020ش~y علي بالل ح�+148426732

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020ش~y هاش� ف��ح ف��ح148594

14861896 Tل9ع صفاوF 2�%عاء 4/11/2020شعالن مe11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020ش9Wع ع23ال�ا�U م%�2 بهادلي1487446

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020شله ض+�ل س<�ان س<�ان14881278

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020ش�ائل ی�سف م%��د ق�ه 'اش14892448

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020ش�D الc%ى م�فt ف;�T ال�9lي14902481

14911433 TاوSالع �Uا	ح�+*  Dعاء 4/11/2020ش�e11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020ش�D صادق ن�رT الaالت14921648

14931748 Tعالء ح�+* ال��س� Dعاء 4/11/2020ش�e11 صباحااالر

11 صباحااالرeعاء 4/11/2020ش�D علي م%��د ال%اج ح��ن 1494583

14951547 T�0امل ح�* ت��	 Dعاء 4/11/2020ش�e11 صباحااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش�D مه,2 ن�رT ال�مcان14961491

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش�D ن�ار ع23ال�اح2 ح�+149727412

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش��9 علي ع23ال%�+* الOاله14981793

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش* أT عaام فاضل ج�عان14993013

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش* صالح علي العال15003062

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش,اT جاس� والي والي15011723

15022230�' zعاء 4/11/2020ش,��ل سامي غائe12 ظهرااالر

1503259t+ت�ف t+عاء 4/11/2020ش,��ل م%�2صالح ت�فe12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش,9ار سع2 ذن�ن ذن�ن 15041695

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020شهاب اح�2 م%�2 الaف�ك15052689

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020شه�اء عادل ع23ال%�+2 الOال0ي15063229

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020شه2 اب�ا�9M صالح 	�ون0ي15072387

15083067 Tعاء 4/11/2020شه2 اح�2 ج�اد ال�30رe12 ظهرااالر
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15091240 Tعاء 4/11/2020شه2 اح�2 ح�* ال2ورe12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020شه2 اح�2 سع2 اال�Fق0ي15103029

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020شه2 خال2 دخ+ل ال��93ي15111930

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020شه2 ردام سامي العل�اني15121626

15132684 Tعاء 4/11/2020شه2 صفاء م%��د ال���2اوe12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020شه2 صالح م%��د الفقي1514422

15152274 Tاح�2 س�عاو S�Sعاء 4/11/2020شه2 ع23العe12 ظهرااالر

15162353 Tعاء 4/11/2020شه2 غ�ان سل�9 العام�e12 ظهرااالر

15173035T2+3عاء 4/11/2020شه2 م%�2 ع23ال�ح�* العe12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020شه2 م%��د خل+ل االم+*151820

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020شه2 ه+�p ع23ال%�+2 ع23ال%�+151927082

15201750 Tار حام2 الع~ارO' عاء 4/11/2020شه�زادe12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020شهالء ح+2ر عل�ان ال���9ي15212445

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش�9اء جاس� م%�2 م152230502�%

15232769 T�+عل T�+عاء 4/11/2020ش�9اء ج�ار علe12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش�9اء ح�+2 	ا�U ال;Sرجي15241720

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش�9اء سل�9ان ح�Sه سلQاني15252316

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش�9اء ش,ف ج�3 ج15262643�3

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش�9اء Fالل ح�+* ح�+*1527188

15281830 Tه ج�3 ال�30رF عاء 4/11/2020ش�9اءe12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش�9اء ع23علي م�سى ال�0عه15292449

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش�9اء عالء ج�+ل ن�رهللا1530286

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش�9اء م%�2 علي اح�2ال��Qل15313084

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ش+,ى ور�ا ع23هللا ع23هللا15321549

15332429 TاوSالع �+cعاء 4/11/2020صاب��* سال� خe12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صاب��* ن��ل جعف� ورور1534942
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1535645 Tى ع23 العل,0او+%h *عاء 4/11/2020صاب��e12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صاحz م%��د ح�+* اب� ال,�اع+�15361187

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صادق اس�اع+ل خ�c مال1537313

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صادق قاس� ع�ب ع�ب1538173

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صادق م%�2 تقي فاضل15391087

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صالح به�ام س<�ان ال%�2اني15401762

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صالح ج�عه سل�9ان سل�9ان15412102

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صالح خ�D9 صالح صالح15422092

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صالح رائ2 صالح ال�,عان15431275

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صالح ع�ار {a9ل ال ال�%Sم15442616

1545183 Tعاء 4/11/2020صالح م%�2 عایل ال9اس�e12 ظهرااالر

15461688 TاوO���F ع�هF T2عاء 4/11/2020صالح مهe12 ظهرااالر

15471361y2,3Oع23ال�ح�* اسع2 ال,ق zعاء 4/11/2020صائe12 ظهرااالر

154870 Tعاء 4/11/2020ص�ا حازم ثام� ال�ع��رe12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص�اح ح�+* صالح صالح1549483

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص�اح فالح هاش� ال2غ�ان15502762

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص�اح ن�رT 	امل انSارت1551821

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص�اح ه+�p ص�اح ال��از15522844

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص�%ه Fارق ول+2 ول+15535842

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص��3ة م%�2 اب�ا�9M م+�ي15541134

15553250�Uا	 �Uا	عاء 4/11/2020ص93%ه علي e12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص2ام ح�+* اح�2 اح�155621082

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص2ام سع2و م%�2 ال ح��155795

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص2ام فاضل Y�اس ق3الن1558987

15591964 Tعاء 4/11/2020ص2ام م%0* صالح ال,اص�e12 ظهرااالر

12 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص2ام ول+2 رو	ان رو	ان156049
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1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صh2قه صادق مQaفى ع1561428�3

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صفا 'Oار اح�2 اح�156219812

156363x9Qع23الل x9Qعاء 4/11/2020صفا رضا ع23اللe1 ظهرااالر

1564834 Tاوp+ارق فاضل العF عاء 4/11/2020صفاe1 ظهرااالر

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صفا علي �9Yى �9Yى1565912

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صفا ع�ار ح�ان ح�ان15661331

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صفا ف�اس ع23ال0�ار ال�+,ج15672341

15683257DhاF DhاF *عاء 4/11/2020صفا معe1 ظهرااالر

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صفا وجT2 رع2 رع156912912

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صفاء ش�;ي ج�3 ج1570395�3

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صفاء Y�اس ح�+* اس�د15712525

15722360z+عاء 4/11/2020صفاء ع23 ال���� علي ال�هe1 ظهرااالر

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صفاء هاش� م%�2 ال93اتي15732193

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صفان صالح ف�%ي ف�%ي15741151

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صف�ان ص2یt صف�ان ز�* العاب2ی*15751362

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص9Wة ف�اس ع23ال0�ار ال�+,ج15762444

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص9Wه جالل اس�اع+ل اح�157726882

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص9Wه ع23ال%�+2 ع23ال�هاب 	2ك1578277

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص9Wه ع�ار ع23 ساره15791995

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صق� ع23الغ,ي م%��د ع�3ش1580751

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صق� ع23هللا عQاهللا عQاهللا1581263

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صالح خل+ل غف�ر غف�ر15822210

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صالح ع23ال�الم ع23ال�ح�* ع23ال�ح�*15832751

15843162xش�� xعاء 4/11/2020صالح ع23ال���� ش��e1 ظهرااالر

1585309T2+ح� T2+ي ح�	عاء 4/11/2020صل3ي ت�e1 ظهرااالر

1586949D9ج�ج D9عاء 4/11/2020ص��9 ص�اح ج�جe1 ظهرااالر

Page 61 of 127



وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020صه+z م%�2 ع�Qان ع�Qان15871869

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ص�ن�ل ج�ال اح�2 اح�158819962

1589972T2م�ار '%� ال;ال z+عاء 4/11/2020صe1 ظهرااالر

15902386T2ال�اش �Uا	�9 Mعاء 4/11/2020ض%ى اب�اe1 ظهرااالر

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ض%ى جالل ع23هللا ال�3عام�15912308

159212 Tعاء 4/11/2020ض%ى حازم ثام� ال�ع��رe1 ظهرااالر

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ض%ى حازم علي ال%a+,ي15931520

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ض%ى ح�+* ی�سف ف�حات1594797

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ض%ى خال2 معي �9jFه15951717

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ض%ى ض9اء ص�%ي ال%2اد15962846

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ض%ى ع�ني ح�+* ال م15972950�%

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ض%ى وسام ع23 بهادل15983207

15991050u,اه� م%�2 ال حF2�%عاء 4/11/2020ض�غام مe1 ظهرااالر

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ضفاف ح�+* ق�م�ز الع<+لي16002435

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ضي م%�2 راضي راضي16011105

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ض9اء ال2ی* زه+� ح�+* ن0ار16021469

1 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ضx9 سع2 ذن�ن ذن�ن 16031350

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ارق ح�ام مه,2 مه,16041912

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ارق ز�اد م%�2 قالئي16051385

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ارق ز�اد مق2اد ال%+�1606513

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ارق سع+2 م%�2 ح��16072178

16081148T2+3ارق االعF ارق وضاحF4/11/2020 عاءe1 ظهرااالر

1 ظهرااالرeعاء 93F4/11/2020عه رضا ص�2 ت�ز�ل�1609179

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020الل ز�اد رافع رافع16102187

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ل%ة نSار سعT2 ال�0+لي16112756

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ه اح�2 نSار ح�Qاني16123251
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1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ه ام20 اب�ا�9M ال���ي16131868

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ه خ�c ام+* خلف1614691

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ه راف2 راس� الQائي16153110

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ه ع23العS�S اح�2 اح�161615152

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ه عT2 م%�2 م161728002�%

16182951 T�a�ه ع�ار م%�2صالح الF4/11/2020 عاءe1 ظهرااالر

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ه ق%Qان ع23ال0�ار ال�9eعي16192003

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020ه hاس+* سل�9ان 	�Fان1620423

1 ظهرااالرeعاء e�F4/11/2020ى ارجان فاضل فاضل16213262

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020+�ة لف�ه ع23ال�دود ال�{9عي16221639

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020+�ة لق�ان ادر�D م20ل16231155

3� درو�u صالح صالح16242754+F4/11/2020 عاءe1 ظهرااالر

1 ظهرااالرeعاء F4/11/2020+�ه خ�c علي ال;فاجي1625809

16263177zرج zه صالح رج�+F4/11/2020 عاءe2 ظهرااالر

16273095T2ه ض9اء ع�دة ساع�+F4/11/2020 عاءe2 ظهرااالر

16283187*eز *eه ع23ال��ار ز�+F4/11/2020 عاءe2 ظهرااالر

16292351Tه ع23ال��ار صالح ال%�اد�+F4/11/2020 عاءe2 ظهرااالر

2 ظهرااالرeعاء F4/11/2020+�ه ع�� ع23ال�هاب ع23ال�هاب16302589

2 ظهرااالرeعاء F4/11/2020+�ه مQaفى {a9ل {a9ل1631597

2 ظهرااالرeعاء F4/11/2020+�ه مق2اد علي الY�3�اس16323128

2 ظهرااالرeعاء F4/11/2020+�ه مه,2 ن�رT ال�مcان1633224

2 ظهرااالرeعاء F4/11/2020+�ه ناtF م%�2علي ال��خي16341699

2 ظهرااالرeعاء F4/11/2020+�ه وسام 	��� 	���16353011

1636591 Tال2ور �+cاس خh ه�+F4/11/2020 عاءe2 ظهرااالر

2 ظهرااالرeعاء x9F4/11/2020 حازم ح�+* ال;فاجي16371301

2 ظهرااالرeعاء x9F4/11/2020 م%�2 حازم حازم16381505
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2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عادل اب�ا�9M ح�* ح�*1639358

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عادل حام2 م%�2علي F%ان16402699

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عادل ع2نان م%��د 	�م�ش1641703

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عادل عT2 عادل عادل16421827

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عارف اب�ا�9M علي علي16431365

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عاص� حات� مهT2 ال%�,ي16441071

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عاص� سع2ون م,�aر ال�ع2ون 1645244

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عاص� 	اY �U�اس ال ع�اد16462701

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عال9ه ح�+* ی�نD اس�د16471676

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عال9ه لh TN%+ى ال�ه0ه16481567

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عال9ه hاس+* سل�9ان 	�Fان16493239

16502542T2�%عاء 4/11/2020عام� اح�2 م0+2 ال�e2 ظهرااالر

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عام� الع+3ي جازع ال�ال�ي16512077

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عام� خل+ل اب�ا�9M سل�1652615

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عام� عSال2ی* رش+2 ال�3زن0ي1653610

1654165Dم%�2ی�ن Dعاء 4/11/2020عام� فاضل م%�2ی�نe2 ظهرااالر

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عام� هاني شj�ان شj�ان16552127

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOة عaام م�ع�د ال;Sرجي16563133

1657948uhعا uhه اح�2 عاOعاء 4/11/2020عائe2 ظهرااالر

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه جالل اس�اع+ل اح�165815622

16591429 TاوSالع �Uا	ه ح�+* Oعاء 4/11/2020عائe2 ظهرااالر

1660673z+3ح z+3ه ح�2 حOعاء 4/11/2020عائe2 ظهرااالر

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه خالw ر�اض ال2اغ��اني16611690

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه ر�اض رش+2 العلي16621120

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه ع23العS�S اب�ا�9M ق3الن1663657

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه عaام صالح مال16642483
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2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه ع�ار ع23ال�اس� ع23ال�اس�16653063

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه ق�+�ه م�ل�د ال�Oه2اني16663058

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه 	امل ماج2 ال;�سان16672371

16683012 TاوS�9 العMه مال هللا اب�اOعاء 4/11/2020عائe2 ظهرااالر

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه م%�2 اح�2 ال�0+لي16692484

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه م%�2 ز�2ان ز�2ان1670969

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه م%�2 ع�Qان ع�Qان16712013

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه م%�2 ع�ادال2ی* ع�ادال2ی*1672329

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه م%�2 ع�� ع��16731399

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه م%�2 م�0ل م�0ل16742923

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020عائOه ن��ل جعف� ورور1675866

1676427T2+3ه ی�سف ح�+* العOعاء 4/11/2020عائe2 ظهرااالر

2 ظهرااالرeعاء Y4/11/2020�اس اب�ا�9M ح�+2 ح�+16773392

2 ظهرااالرeعاء Y4/11/2020�اس ح�ام قاس� قاس�16783066

2 ظهرااالرeعاء Y4/11/2020�اس Y�اس مQaفى مQaفى1679331

2 ظهرااالرeعاء Y4/11/2020�اس ع23االله سل�9ان سل�9ان1680380

16811755 T�Qع,�ف ع �Uا	اس �Y4/11/2020 عاءe2 ظهرااالر

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ع23االله سx9 سع2 ع23االله ال�����ي16822423

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�اس� م%��د ح,��ش ح,��ش16832204

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�اعr عT2 م%�2 م168424022�%

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�a+� ع23ال�ح�9 ذن�ن ش<ارلي1685133

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال0�ار ج�عه سل�9ان ن0ار16861884

16872729 Tعاء 4/11/2020ع23ال0�ار ع23ال���� سل�9ان ال�اوe2 ظهرااالر

1688170*eز *eعاء 4/11/2020ع23ال%�+2 ع23ال��ار زe2 ظهرااالر

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال%�+2 ع23هللا ع23العS�S ج,ابي16891972

2 ظهرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال%�+2 علي م0+2 م169017782+0
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3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال%�+2 م�سى شاه� شاه�16913106

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال%ي اش�ف جاس� جاس�16922916

1693805 Tع23ال�ح�* جاب� اله+�او tعاء 4/11/2020ع23ال;الe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال;الt م,0ي ناجي ال���9ي1694750

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* اح�2 جاب� جاب�1695202

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* اح�2 خc+� العالك1696848

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* اح�F 2ارق Fارق 16972726

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* اح�2 م%�* م%�*16983056

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* اش�ف جاس� ح�* شاك�16991467

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* اhاد هاش� ال�ح1700352�3

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ثائ� ف��2 ال��ام1701248

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* جاس� Fه Fه17022019

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ج�ال ع23هللا ع23هللا17032824

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* حام2 ز	��ا ز	��ا17042985

17051524 T�+0O9ه الQعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ح�+* عe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ح�T2 م%�2 م170619122�%

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* خل+ل ی�سف ال�فاعي17072047

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* درع أح�2 أح�170842

17093140T9ادWال T�3عاء 4/11/2020ع23ال�ح�* راف2 صe3 عصرااالر

17101747 TالوOعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ر�ان اس�اع+ل الe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* زاه2 ز�2ان االرح17112475�9

17121323T2+3�9ى العY عاء 4/11/2020ع23ال�ح�* سالمe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* عاصف مSاح� مSاح�17132255

1714106*eز *eعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ع23ال��ار زe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ع3+2ه غان� ح2ی171527602

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ع��ه ع23ال���� ال%�2اني17161367
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17171957tم�ف tم�ف T2عاء 4/11/2020ع23ال�ح�* عe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* عق+ل ن�0 ال93اتي17181072

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* عالء ح�+2 الق�ه غ�لي1719562

17202725�Uا	 �Uا	عاء 4/11/2020ع23ال�ح�* علي e3 عصرااالر

17212025 T�a�عاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ع�ار م%�2صالح الe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ع�ني ح�+* ال م17223090�%

17232719 Tعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* غ�ان ح2ی2 س�عاوe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* فالح ح�* ح�*17241293

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* فNاد صالح صالح17251894

1726761 Tجاس� ال�30ر TNعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* لe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* مازن ن�0 ن17272028�0

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ماه� م%�2 الع,�<ي17283024

17293236 Tعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* م%�2 غان� ش<�رe3 عصرااالر

1730726zم�ع zعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* م%�2 م�عe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* مQaفى ع23 ج�+لي1731853

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* مه+T2 صالح ال%�*17322634

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* م�سى شاه� شاه�17332706

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ناص� م%�2 ال�Oهان1734839

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* هOام اح�2 اح�173529462

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* هOام اح�2 الهاش�ي17362584

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ح�* ی�سف زع+* زع+*17371212

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�زاق ح�+* ع23هللا 	�م�ش1738694

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�زاق سع2 ع23ال�زاق ع23ال�زاق17393215

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�زاق ع�pان ح�* ال0ل3ي17401211

17411186 T2 رزاق ج�3ر�Nعاء 4/11/2020ع23ال�زاق مe3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال��ار بالل ع23ال��ار ال0�اره17421249
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3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال��ار ج�ار ح�+* ح�+*1743977

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�الم اح�F 2ه الj�اسي1744149

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�الم ج�ار ح�+* ح�+*17452126

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�الم ج�اد حاف� حاف�17463086

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�الم سل�9ان ح�* الQعان17472128

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�الم ع�اد م%�* ال;لف17483160

17492010�Qaعاء 4/11/2020ع23ال�الم ن�0ان ع23هللا ال�e3 عصرااالر

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال2�a م%�2 اح�2 ال�Oه2اني17501366

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23العS�S '�ام فاضل ال��93ي17512940

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23العS�S خال2 دخ+ل ال��93ي17521887

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23العS�S ز�F 2ارق ال�<�17531960

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23العS�S سل�9 مQaفى ع1754401�3

3 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23العS�S صاب� م%�2 م175516092�%

17561215�9Mصفا قاس� االب�ا S�Sعاء 4/11/2020ع23العe4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23العS�S ع23ال��ار ح�+* ح�+*17571591

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23العS�S ق�+�ه م�ل�د ال�Oه2اني17581269

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23العS�S مق2اد علي الY�3�اس17591115

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23الغف�ر م�عي ح�* الQائي1760810

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23القادر اش�ف جاس� جاس�17611815

17622712 Tاد ع23القادر ال3ل2اوNعاء 4/11/2020ع23القادر فe4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23القادر h%+ى اح�2 ال�ام�ائي1763868

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال���� ام20 م%�2علي 'Oار1764674

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال���� حام2 وادT الQائي17652040

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال���� ح�* ی�نD اس�د17661044

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال���� ع2نان ی�سف ع2نان17671932

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال���� م%�2صالح علي ال�17682792�%
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4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال���� ناص� م%�2 ال�Oهان1769887

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23اللة مازن ن�0 ن17703174�0

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23اللx9Q فارس جاس� جاس�17711091

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23اللx9Q م%�2 م,ادT ال�عاض+177219002

17732679 TاوSالل العF �+عاء 4/11/2020ع23هللا اثe4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا اح�2 اس�اع+ل اس�اع+ل17741167

1775739 Tال��عاو Tعاء 4/11/2020ع23هللا اح�2 ح�ادe4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا اح�Y 2�اس ال+�سفي17763096

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا اح�2 ع23العS�S الفالج17771181

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا اح�2 ع23هللا ع23هللا17782160

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا اhار صالح الع�فج1779384

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا أح�2 جاب� جاب�17801253

17811929 Tعاء 4/11/2020ع23هللا بالل جاس� ال2ورe4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا جاس� Fه Fه17821990

1783575 T2رe�3عاء 4/11/2020ع23هللا ج�ار اح�2 الe4 عصرااالر

17841803T2Oعاء 4/11/2020ع23هللا ح�* علي ال�و�e4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ح�+2 جاس� جاس�1785590

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ح+2ر سع2 سع17866082

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا خ�c ال9اس ق�و�1787564

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا رش+2 اس�اع+ل اب�ال;+�17881021

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا سامي ع23هللا ع23هللا17891098

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا س9Wان م%�* ع�3ش17902132

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا سx9 ماه� االش��<ي17912958

1792269Tجل+ل س�ا t+عاء 4/11/2020ع23هللا شفe4 عصرااالر

17931502T2+3اس الع�Y �>عاء 4/11/2020ع23هللا شe4 عصرااالر

17942504 Tارق اح�2 ال�30رF عاء 4/11/2020ع23هللاe4 عصرااالر
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4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا Fه 	�� ال2ل�9ي1795350

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا عام� Fه الفالحي17961628

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا Y�اس ح�+* ح�+*17971933

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ع23ال,اص� فاضل فاضل1798535

17991037tم�ف tم�ف T2عاء 4/11/2020ع23هللا عe4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ع�فان ع23هللا ال�Oه2اني18002501

� ع23هللا ع23هللا18012850�aعاء 4/11/2020ع23هللا عe4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا عالء ح��دT ال hاس+*18021346

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا علي اس�اع+ل اس�اع+ل18031944

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا علي ف�حان ال�زان1804464

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ع�� ت�ف+t ال�ام�ائي1805941

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ع�� ع23هللا ال2ول18063136

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ع�� غل+z العاني18072345

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ع�� هاش� ال;9ا�1808781

18091123 Tعاء 4/11/2020ع23هللا غ�ان ح2ی2 س�عاوe4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ف�%ي ح�<ي ال عابي1810557

1811679T2+3الع Tعاء 4/11/2020ع23هللا ف�اس ف�زe4 عصرااالر

18121336u'ل م%�2 دa9} عاء 4/11/2020ع23هللاe4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا لTN عای2 عای181329922

1814545 TاوSعاء 4/11/2020ع23هللا م%�2 حارث العe4 عصرااالر

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا م%�2 راضي راضي18151908

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا م%�2 ع23ال�ح�* ال�0+لي18161865

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا مق2اد علي الY�3�اس1817144

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا مه,2 ع23هللا العالم18182941

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا نا�U ن3+ل الQ�ق0لي1819661

4 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ن3+ل ع23ال�هاب االمام18202063
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5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ن�0 ح�* ال�Oاh;ي18211006

1822714 Tح�+* ال��او �+aعاء 4/11/2020ع23هللا نe5 عصرااالر

182354 Tعاء 4/11/2020ع23هللا نهاد م%��د ال�اوe5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ن�رز اب�ا�9M ال,اف�س1824825

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا هOام اح�2 اح�182512262

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23هللا ور�ا خل+ل الSن�,ه18261259

1827857T2�Sعاء 4/11/2020ع23هللا وسام م%�2 الe5 عصرااالر

18281364 Tعاء 4/11/2020ع23هللا ول+2 اح�2 ال,2اوe5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�اج2 رس�ل ح�+* ح�+*18291137

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال��+* ع23ال�اس� ج�3ائ+ل ج�3ائ+ل18301797

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�%�* سع2 ح�2 الSر�ع18311922

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ل� جالل ال2ی* ع23ال�ل� ب�	ات1832457

18331465T2+3عاء 4/11/2020ع23ال�ل� ح+2ر ناجي العe5 عصرااالر

18342745 Tغ��� D9ي خ�aعاء 4/11/2020ع23ال�ل� قe5 عصرااالر

1835875 Tع23 ن2او x9Qعاء 4/11/2020ع23ال�ل� لe5 عصرااالر

18363232 Tجاس� ال�30ر TNعاء 4/11/2020ع23ال�ل� لe5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ل� مق2اد علي الY�3�اس18371571

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�ه�9* غSوان {a9ل ال93اتي1838267

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�Nم* صالح م%�2 م18392932�%

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23الهادT اح�2 ح�+* ح�+*1840520

18412820Tهاد Tح�+* هاد Tعاء 4/11/2020ع23الهادe5 عصرااالر

1842145�cخ �cصالح خ Tعاء 4/11/2020ع23الهادe5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23الهادT علي م%�2 ح+2ر18431970

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23الهادT ناص� اح�2 ناص�18441903

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�اح2 ح�+* مQaفى ع1845246�3

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�هاب اح�2 ع23ال�هاب ع23ال�هاب18461821
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5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع23ال�هاب مF 2�%ارق ال�ام�ائي1847431

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع3+2ه اح�2 م%�* م%�*18483071

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع3+2ه اسع2 رمTS اب�ال;ام1849753

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع3+2ه غ�ان خل+ل خل+ل1850967

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع3+2ه م%��د خSعل خSعل185122

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع3+� اس�اع+ل خل+ل ال��0عي1852655

18531174zاالشع T�3عاء 4/11/2020ع3+� بالس� صe5 عصرااالر

185493 Tن�ر Tان رائ2 ن�ر�pعاء 4/11/2020عe5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع�pان ر�اض رش+2 العلي18553121

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع�pان شامل فالح فالح18561754

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع�pان ع23الع`�9 ج9اد خل+ل1857323

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع�pان فاروق خ+�T ال;+�و18581526

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع�pان م�اد م%�9* م�9%*18591410

18602165 Tال��و Tعاء 4/11/2020ع2نان رش+2 هادe5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع2نان رع2 ح��ن جاس�ي ال شاه+*18611721

1862157S�Sع �cعاء 4/11/2020ع2نان صالح خe5 عصرااالر

18632183 Tعاء 4/11/2020ع2نان ع23ال�ح�* سل�ان ال�30رe5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع2نان قاس� خ�رش+2 ال93اتي18643167

18651402�9M�9 اب�اMع23هللا اب�ا T2عاء 4/11/2020عe5 عصرااالر

18663139T2هOمانع جاس� ال� T2عاء 4/11/2020عe5 عصرااالر

18672018 Tم%0* صالح ال,اص� T2عاء 4/11/2020عe5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع~ارT خل+ل مQaفى مQaفى18682285

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع~ارF Tالل فه2 فه186914782

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع~'ه مه,h 2%+ى h%+ى18702931

1871956�Uا	 �Uا	عاء 4/11/2020ع~راء ح�+2 e5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع~راء ع23الهادT علي ح+2ر18721581
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18731150T2�Sعاء 4/11/2020ع~راء وسام م%�2 الe5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع�فان ع23ل وهاب ال%�2اني1874708

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020عSال2ی* اح�2 عSال2ی* عSال2ی*18751118

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020عSال2ی* بالل ع23هللا ع23هللا18763200

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020عSال2ی* خ�c علي ال;فاجي1877842

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020عSال2ی* Y�اس شهاب ال�ف�جي18782162

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020عSال2ی* ع�� Fارق ال�Oه2اني18793031

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020عSال2ی* واق2 ع23ال���� ع23ال����1880534

18811315T2�9 اس�اع+ل ال;الMام اب�اSعاء 4/11/2020عe5 عصرااالر

1882172 Tال�30ر Tام م%�2 ن�رSعاء 4/11/2020عe5 عصرااالر

18831196T2ض9اء ع�دة ساع S�Sعاء 4/11/2020عe5 عصرااالر

1884288 Tاوp+عاء 4/11/2020ع�اف ح�+* ع�اد العe5 عصرااالر

5 عصرااالرeعاء 4/11/2020ع�ل اح�Y 2�اس ال�Oه2اني18851590

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020ع�ل أ��h اح�2 اح�188628622

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020ع�ل عالء ح��دy ال hاس+*1887630

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020ع�ل ن�ار ح�+* ح�+*1888226

18891005T2+3�9ى العY ام سالمaعاء 4/11/2020عe6 مساءااالر

1890469T2+3ام علي ح�+* العaعاء 4/11/2020عe6 مساءااالر

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020عaام 	امل م�اد ال0اجاني18911450

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020عaام م�ع�د سل�ان ال;Sرجي18922157

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020عQاء ع2نان قاس� ال93اتي18932261

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020عQاءهللا ف;�ال2ی* ن�0 ن1894216�0

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020عl�ه ع23هللا ع23ال�0+2 ال%9الي18951233

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020عال �D9 نع�ه 	,انه18961198

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020عالء سع+2 ال9اس علي hاش+ل18971389

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020عالء ع�اد 	ا�U الع23ال�+1898892
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6 مساءااالرeعاء 4/11/2020عالء ل�عي 	ا�U العلي18992195

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي اح�2 علي علي19001314

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي اح�2 ع�ده ال,�9jي190197

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي اح�2 م%�* م%�*19021208

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي اح�2 م`ه� الaال%ي19032286

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي اح�2 وع2هللا م%�2م�سى19042528

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي اصغ� دخ+ل ی�نD عل�1905746

19061943 Tعاء 4/11/2020علي ال�ضا سع2 ص�%ي ال�30رe6 مساءااالر

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ال�ضا م%��د علي ال;Sاعي19072979

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ان�ر ص�اح ال2ل�9ي19081781

1909769D9ان D9اد انhعاء 4/11/2020علي اe6 مساءااالر

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي اhاد رضا ال��3ي19101440

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي اhاد مF2�%اه� ال مال19112377

1912757zعاء 4/11/2020علي ت%�+* علي رجe6 مساءااالر

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ت�ف+t ج�+ل خل9فه19131230

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ج�ار مع0ل ال%ل�3سي19141133

19152772Dی�ن Dعاء 4/11/2020علي جعف� ی�نe6 مساءااالر

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي حازم ح�+* ال;فاجي19163021

19172559 T�+�Oعاء 4/11/2020علي ح�ام ناص� الe6 مساءااالر

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�* اح�2 اح�191821102

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�* علي علي19192188

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�,+* مQaفى ال�ماح19201479

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�+* ح�ادT الف�حاني19212851

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�+* خل+ل ش9;�19222802

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�+* سای� ال%3الني1923242

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�+* ع23القادر ع23القادر19241475
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6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�+* علي الع192545823

19262101 Tعاء 4/11/2020علي ح�+* علي اله,2اوe6 مساءااالر

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�+* علي ش9;�1927561

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�+* علي علي19282831

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�+* م%�2 م19298502�%

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�+* م%�2 ن0ار1930558

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح�+2 اح�2 ال0,ابي19312150

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ح+2ر ع23 العل9اني19321041

19333037T2عاء 4/11/2020علي خال2 ع23ال0ل+ل االسe6 مساءااالر

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي خ�c ام+* ام+*19341207

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي داود م%�2 عل�اني19351986

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي راضي الزم ال��داني1936894

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي رائ2 ج�+ل ج�+ل19371416

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي رائ2 صالح ال�,عان19381263

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي رضا ح�+* ناص� ال�<�Qف19393216

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ر�اض رش+2 العلي1940898

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ر�اض ع2نان ال93اتي19412843

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي ز�اد علي ال�ال19422896

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي س�حان هل� ال93aح1943346

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي سع2 ع23االله العQار19442479

1945983T2+3�9ى العY عاء 4/11/2020علي سالمe6 مساءااالر

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي سل�9ان صالح ال�Oه2اني19461082

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي Fلع� ان�ر ال�فعه19471013

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي عادل ع23ال�اح2 ال%+�1948779

1949970 Tعاء 4/11/2020علي عادل علي ال�ه2اوe6 مساءااالر

6 مساءااالرeعاء 4/11/2020علي عادل لف�ه ال2ای,ي1950546
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19511309 T5/11/2020علي ع23 م%�2 الف�جاو D9�;9 صباحاال

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ع23ال%�+* 	��� 	���19523109

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ع23ال%�Sة hاس+* ال;9<اني19532746

19541740 Tه عاش�ر ال23ی�S�%5/11/2020علي ع23ال D9�;9 صباحاال

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ع23ال��ار ح�+2 ال�ام�ائي1955829

1956195�9M�9 اب�اM5/11/2020علي ع23هللا اب�ا D9�;9 صباحاال

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ع23هللا م%�2ی�نD زل;ه1957775

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ع23ال�اح2 ع23العS�S ع��19582080

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ع�اد ع23العالي ال��ام19593023

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ع�ار جاس� ال�ل3ي1960975

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ع�ار 	اFع الف��0ي19612864

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ع�� ن�رال2ی* ن�رال2ی*19621065

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ع��ان رح�9 الع<+لي19631102

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي غائh z%+ى ح+�19643274

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي فاروق نهاد نهاد19652828

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي فائS ف�حان ف�حان19662243

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي قاس� ج�ار الف��Fسي1967354

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي 	��� علي ال�,اني19683273

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي مازن علي علي1969152

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي م%�2 ج�اد الع0+لي19702766

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي م%�2 ح��د ال���9ي1971553

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي م%�2 صادق الغان�ي19721511

19732291 TاوS5/11/2020علي م%�2 ه+الن الع D9�;9 صباحاال

19742513 TاوS5/11/2020علي م%��د ح�* الع D9�;9 صباحاال

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي م%��د ح��ن ال%اج ح��ن 1975482

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي م%��د ح�+* ال;ان�Qماني19763188
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1977321 Tارa,5/11/2020علي م%��د شاك� ال D9�;9 صباحاال

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي م;ل2 م%�2 ال�Oه2اني19781106

19791588zاالدی zالF S5/11/2020علي مع� D9�;9 صباحاال

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ناجي ج;+�ر ج;+�ر19802529

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ناh tFاس+* ر9eعي1981305

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ن�0 ع23هللا ع23هللا19821028

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ن�0 ع�3د ع�3د1983771

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ن��ر عS�S ال�Qaفى19841952

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي نهاد hاس+* الع<+لي19851075

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي وضاح صالح ال�ال�ي1986531

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ی�نD ع23القادر ح�*19873002

9 صباحاال;�D9 5/11/2020علي ی�نD ع23هللا ع23هللا19882185

9 صباحاال;�D9 5/11/2020عل9اء شالل ناxh ال2ل�9ي19892404

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�اد سامي ع23 ع1990187723

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�اد علي ح�* ح�*1991748

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�اد ف�اس ع23ال0�ار ال�+,ج1992118

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�اد قاس� مQaفى الQائي1993697

1994310T2+35/11/2020ع�اد م%�2 ع23القادر الع D9�;9 صباحاال

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�اد م%�2ام+* سل�9ان ق�ه 'اش1995168

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�ادال�ی� م��� م2ي س$. ال�ی� س$. ال�ی�1996738

1997555T5/11/2020ع�ار اح�2 ح��ن ال��د D9�;9 صباحاال

19981031 T�;5/11/2020ع�ار اح�2 قاس� الف D9�;9 صباحاال

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�ار ا��h غ,ي غ,ي19991851

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�ار شع+z اح�2 ق3الن20002928

20011441�9M�9 اب�اMارق اب�اF 5/11/2020ع�ار D9�;9 صباحاال

20022892 Tاو�+a�ارق ع23ال�ضا الF 5/11/2020ع�ار D9�;9 صباحاال
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9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�ار عادل م%�2 الق�eاش20031252

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�ار ع23ال��ار جاب� ال;فاجي20042716

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�ار ع23العS�S اب�ا�9M ق3الن20051066

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�ار م%�2 اح�2 اح�200611132

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�ار مه,2 مF2�%اه� ح�+* عل9<�20072788

2008237 T2 رزاق ج�3ر�N5/11/2020ع�ار م D9�;9 صباحاال

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�ار hعق�ب ی�سف الف�حاد2009325

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� اب�اF �9Mه ف�حاد20101104

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� اب�ا�9M فاضل ال�20117092�%

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� اح�2 ح�+* ح�+*2012552

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� اح�2 علي علي20132174

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� اح�2 م%�2 ال��93ي20142096

9 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� الفاروق ع�3د ح�ادT العSامي20152053

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� ال9اس خل+ل خل+ل20162549

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� ثائ� حقي ال93اتي20171373

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� ثائ� م;لف م;لف20181004

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� جعف� ع�� بهل�ل20192059

20201232 Tان ال�او�j5/11/2020ع�� ر�اض ش D9�;10 صباحاال

2021526 T5/11/2020ع�� ر�ان م%�2 ال�الو D9�;10 صباحاال

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� سع+2 غ��z ع2022338�3

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� س,ان س�+� العاني202311

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� شامل فالح العفان2024341

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� Fارق ع23ال�%�* ال م�اد20251477

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� Fه م%�2 ال�ام�ائي20261463

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� ع23االله ع23ال%�+2 ع23ال%�+20274652

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� ع23ال0�ار م%�2 م202813982�%
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10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� ع23العS�S اب�ا�9M ق3الن20292954

20302200 Tاح�2 س�عاو S�S5/11/2020ع�� ع23الع D9�;10 صباحاال

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� عT2 عادل عادل20311377

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� علي ز	��ا ز	��ا20321400

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� �9Yى شاك� شاك�20331055

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� فالح م�دان م�دان20341063

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� م�+* الهام الهام2035705

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� م%�2 ای�ب ال��93ي2036402

20372118T2+eS5/11/2020ع�� م%�2 صالح ال D9�;10 صباحاال

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� م%�2 ع23ال���� ع23ال����2038819

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� م%�2 ع�� ع��20392

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� م%�2 مهT2 ال9O;لي20403153

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� م%��د ح�+* العل9ان2041743

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� مQaفى اح�2 االل�سي20421068

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�� hاس� ناجي ح�داني20432743

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع��ان ام20 م%�2علي 'Oار20441993

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع��ان ح�Sة ج�عة ال 'ق�ز2045529

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع��ان صف�ان س�+� س�+�20461914

10 صباحاال;�D9 5/11/2020عه2 علي شاوT اله�ا20471542

10 صباحاال;�D9 5/11/2020ع�ض اح�2 مQaفى سلQاني20482253

10 صباحاال;��9Y5/11/2020 D9ى ف�حان شالكه شالكه20492450

20502936T2م%��د ح2ی D5/11/2020غادة ی�ن D9�;10 صباحاال

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غاده عادل نع�ه ال�9eعي20512735

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غاده ع23ال�ح�* حام2 حام205224872

20532867Tال�0اد S�S5/11/2020غاده ع23ال�اح2 ع23الع D9�;10 صباحاال

20542833 Tاس+* ب2راوh اهللاQع z5/11/2020غال D9�;10 صباحاال
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10 صباحاال;�D9 5/11/2020غالh z%+ئ مQaفئ ح+�20552228

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غال9ه خ�D9 صالح صالح20561387

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غال9ه م�فt اح�2 ال ع23هللا20572342

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غان� فالح ی�سف الSر�ع20581915

2059348z+وه z+5/11/2020غان� ناص� وه D9�;10 صباحاال

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غSل خ�D9 صالح صالح20602682

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غSوان ع23ال%t ع23العS�S اس�20611785

20622155�9M�9 اب�اM5/11/2020غ�ان خل+ل اب�ا D9�;10 صباحاال

20632425zرج D5/11/2020غ�ان ن~ی� ی�ن D9�;10 صباحاال

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غ�F tارق ج�3 ج20641472�3

2065937 Tاو�	 t%وسام ع23ال t5/11/2020غ� D9�;10 صباحاال

20663175 Tن ع�� علي ال�او�a5/11/2020غ D9�;10 صباحاال

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غ�aن م%�2صالح ق2ورT ال;9ا�2067141

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غف�ان عادل ح�+* ح�+*20681484

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غف�ان عQا م%�2 ال�F,ي20691536

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غف�ان م%�2 ع�� ع��20701370

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غ,ى مp,ى هاش� هاش�20713205

10 صباحاال;�D9 9:5/11/2020اث ال2ی* م�سى ع23العS�S ال0ق�اق0ي2072921

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غ+r شعالن هاش� ال%��ن 207356

20742727D'عادل صالح ال9ا r+5/11/2020غ D9�;10 صباحاال

20752181 TارS�9 انMاب�ا ���	 r+5/11/2020غ D9�;10 صباحاال

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غ+2 ع�� اح�2 ال93اتي20761973

10 صباحاال;�D9 5/11/2020غ+2اء صالح داود داود20772587

10 صباحاال;�D9 5/11/2020فات* صاحz هادT العادلي20782611

2079443 T5/11/2020فات* مال� اس�اع+ل ال�او D9�;10 صباحاال

2080563zي ال,ائ	5/11/2020فات* م%�2نافع ز D9�;10 صباحاال
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11 صباحاال;�D9 5/11/2020فات* هاش� م%�2 م208123582�%

2082130z+Q;ع�ه الF �aمع� T5/11/2020فاد D9�;11 صباحاال

20831621T2+35/11/2020فارس ازه� م%�2 ع D9�;11 صباحاال

20842314 T0الوO5/11/2020فارس ر�اض ع23ال%�+2 ال D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فارس مQaفى 	ا�U ج3ل2085492

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فاروق ع�� سعT2 ال�ام�ائي20861988

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فاروق نهاد ح�+2 ح�+208710162

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فاروق هاش� مF2�%اه� ج�عه20882515

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فاضل علي م%�2 م208912902�%

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فاضل م%�2 علي ح�* ف�حان20902135

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fة ارجان فاضل فاضل20913223

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fة شع+z اح�2 ق3الن20922602

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fة ص�اش ف��Y t�اس2093836

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fة هاش� ح�* عل�20942728

20951578 Tاو�	 t%ة وسام ع23ال�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fة hاس+* Fه ال93اتي20963258

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه اب�ا�9M اح�2 اح�20976522

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه اب�ا�9M سعT2 الQائي2098419

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه اح�2 اس�اع+ل اس�اع+ل2099874

2100437 Tارaه اح�2 ع23ال�%ي االن�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه الSه�اء ز�اد خل+ل ح�2ان2101466

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه الSه�اء شهاب اح�2 ال;Sرجي21022235

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه ان�ار س�ار س�ار21032913

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه ح�+* h%+ى ال%�+,ي21043157

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه ح+2ر ح�* ث�ات21052267

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه دورمu ع�pان ع�pان2106889
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11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه رح�ة هللا اح�2 ال�0+لي21072239

21081448x9Qع23الل x9Qه رضا ع23الل�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

21092463 TاوSه ر�اض جل+ل الع�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه ز�2 غالU zاه�21103015

21112275T2�Sه س�ار جاس� ال�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه سع2 ذن�ن ذن�ن 21121667

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه سع2 ی�نD ال,�9jي21132433

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه شاك� م%��د م%��د211434

21152997T2ال�اع Tه صالح ع23الهاد�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه Fارق ح�+* الغال3ي21162868

21172798T2+>ارق صایل العF ه�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

2118654 Tل ال�ن2اوa9} ه عام��F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه ع23هللا ع��3ي ال,�9jي21191302

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه ع23ال,اص� فاضل فاضل2120595

21212962 Tه ع2نان ع23ال�ح�* ال�30ر�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه علي رش+2 ال�3ر�Oه21222262

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه علي م%�2 ال%�*21233099

2124851 TاوSه علي م%�2 الع�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه علي م%�2 م212515012�%

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه ع�ار علي 	�Fاني21262073

21272905�>	 r+ه ع�� ل�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه غان� ناص� ناص�21281255

21293150 T�9اوjه فاضل جاب� ال�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه 	ا�U م�ل� ال��Oفي21303047

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه م%�2 ح�* نaار21313019

21322277Tح�اد Tه م%�2 ح�اد�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال
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11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه م%�2 سع+2 اح��21332389

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه م%�2 ع23ال���� ال%9اني213445

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه م%�2 	ا�U العلي21351659

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه مQaفى م%�* ال�ال�ي2136128

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه مه,2 ن�رT ال�مcان21371500

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه ن�0 ع�3د ع�3د21383043

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه ن�ار م%�2 ال�ماحي21391940

2140803 Tه هاش� شاك� ال23ر�F5/11/2020فا D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه وضاح صالح ال�ال�ي2141502

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فا�Fه ول+Y 2�اس Y�اس21421296

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فالح ف�حان فالح ال�{9عي2143480

21441449Tال�0د Tح�+2 ج�د t5/11/2020فای D9�;11 صباحاال

11 صباحاال;�D9 5/11/2020فائS م%�2ی�نD قاس� قاس�21452416

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فائSة م%�2 واح2 واح214617462

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فائSه ح�ام ال2ی* م0+2 م2147592+0

2148642zالF zالF 5/11/2020ف��ن ع23ال�زاق D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�0 رش+2 اح�2 ال���eلي21493146

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف;�ال2ی* اح�2 اب�ا�9M علي ب�ش21502148

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف;�T م0+2 اح�2 ال�%ف�ق 21511359

21521753 T�9او�O2 ع23ال�ح�* ال�N5/11/2020ف2ك م D9�;12 ظهراال

2153254 Tهاش� ع93او �p+5/11/2020ف2ك م D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف2ك ن~ی� مQaفى مQaفى21541873

21551069T2+35/11/2020ف�ات ح�+* اس�اع+ل الع D9�;12 ظهراال

21562211 Tاح�2 س�عاو S�S5/11/2020ف�ات ع23الع D9�;12 ظهراال

2157159T2�%5/11/2020ف�اس اس�اع+ل ح�* ال� D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�اس ض9اء سع+2 ع2158849�3
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21592220 Tاح�2 س�عاو S�S5/11/2020ف�اس ع23الع D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�اس م%�2 ع9Qه ع9Qه21601153

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�ح خ�D9 صالح صالح21612687

2162659 TالوO5/11/2020ف�ح ر�ان اس�اع+ل ال D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�ح فارس مOعان مOعان21631250

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�ح م%�2 جادم جادم21641243

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�ح م%�2 رجz ال��93ي21652249

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�ح م%�2 ع23 ع2166148523

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�ح م+�ال سالم م�عz ال�9eعي21671052

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�حان ج�عه اح�2 اح�21687232

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�حان شالكه اصالن اصالن21692166

21701638 TاوSي علي الع	5/11/2020ف�دوس ت� D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�دوس صالح ی�سف ی�سف21711642

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�قان صفاء صادق الف+لي21722252

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�قان علي م%�2 ال%�*21731439

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف��ال ع23ال2�a ح�+* الف�9ان21741504

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف��2 ح�* رمcان رمcان21751862

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف��2 ی�نD نع�ان نع�ان2176604

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف��T2 س,ان اب,�ئ+ل اب,�ئ+ل217736

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف���Oه ع�� Y�اس Y�اس217815

21791464T2اش ساع�	له جاب� +c5/11/2020ف D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فc+له جهاد ت�ف+t ال93اتي21802926

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف��ت م%�2 ع23هللا ع23هللا21813165

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فالح ع23هللا م%�2 عل�ي21821808

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فالح مهT2 صالح ال0,ابي2183867

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فلة اش�ف 	�ال 	�ال2184217
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12 ظهراال;�D9 5/11/2020فل�جه علي اس�اع+ل اس�اع+ل21853041

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف,� م%�* ح�+* ال م21861322�%

2187991z5/11/2020فه2 ثائ� شهاب ال وه D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فه2 صادق فل9ح فل9ح2188859

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فه2 ع�ار فاضل العاني21891905

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فهh 2اس� ح�* الع,�<ي2190832

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فهh 2اس+* شهاب 'اجالني21912411

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فه�9ه سل�9ان قه�مان قه�مان2192640

21931937 Tاو�j0ه الSجالب ح� T5/11/2020ف�ز D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�زY T�اس ح�Sه القaاب21941540

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�ز�ه ب�هان اح�2 اح�2195582

12 ظهراال;�D9 5/11/2020ف�ز�ه ح�ه علي ح�ه صالح ح�ه صالح21962319

2197378 TارOم TارOاس م�Y 5/11/2020ف�ز�ه D9�;12 ظهراال

21981086T2�%اس ال��Y 5/11/2020ف�ز�ه ع23القادر D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فNاد خلف م�ه� م�ه�21992633

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فNاد صالح hاس+* ال�ل�ر22001397

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فNاد علي م%�2ی�نD ل3ل3ي2201524

12 ظهراال;�D9 5/11/2020فNاد 	��� صالح صالح2202700

12 ظهراال;�D9 5/11/2020{9ان اhاد ج�ال ج�ال2203800

22041241Tجل+ل س�ا t+5/11/2020ف+�وز شف D9�;12 ظهراال

12 ظهراال;�a9}5/11/2020 D9ل ص�اح ن�رT انSارات2205117

12 ظهراال;�a9}5/11/2020 D9ل غازT ت%�+* ال%�*2206436

12 ظهراال;�D9 5/11/2020قاس� اس�اع+ل م%�2 ی�نD ق2وش اس�22072540

12 ظهراال;�D9 5/11/2020قاس� ب2رال2ی* ع23ال%ل�9 ال���22083112

22092774u�9ن� u�9ن� �+c5/11/2020قاس� خ D9�;12 ظهراال

22101146 T5/11/2020قاس� سالم قاس� ال�ع��و D9�;12 ظهراال
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1 ظهراال;�D9 5/11/2020قاس� م%�2 سل�ان سل�ان22112206

1 ظهراال;�D9 5/11/2020قاس� م%�2 صاب� صاب�22123282

1 ظهراال;�D9 5/11/2020قاس� م%�2 ع23االم+� د'اغ2213984

1 ظهراال;�D��5/11/2020 D9 'اس� م%�2 ال�3م�عي2214167

1 ظهراال;�F D��5/11/2020 D9ارق ج�3 ج2215177�3

22161681 Tارa5/11/2020ق�+�ه اح�2 ع23ال�%ي االن D9�;1 ظهراال

22171169 T5/11/2020ق�+�ه ح�+2 صالح ال2ور D9�;1 ظهراال

2218131u,ي ان�ر قادر حa5/11/2020ق D9�;1 ظهراال

1 ظهراال;�D9 5/11/2020قaي ذاك� ح�+2 ح�+221962

1 ظهراال;�D9 5/11/2020قaي رجz ح��د الغ�س22201890

2221786zصع zي م%�2 صعa5/11/2020ق D9�;1 ظهراال

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ق�Qال,y2 م%�2 هاتف هاتف22223238

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ق�� عالء ح��دT ال hاس+*2223628

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ق�� hاس+* ی�سف ی�سف22241612

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ق,�ت واق2 ع23ال���� ع23ال����2225389

1 ظهراال;�D9�5/11/2020 D9 اح�2 عاص� عاص�22261056

1 ظهراال;�D9�5/11/2020 D9 ای2ن فاضل زل�22272692

1 ظهراال;�D9�5/11/2020 D9 ح�ام ال2ی* ح�+* ح�+*2228243

1 ظهراال;�D9�5/11/2020 D9 نcال م%��د م%��د22291274

1 ظهراال;�D9 5/11/2020َكه ش3+* نه �y قادر ب�زن0ي22301976

1 ظهراال;�D9 5/11/2020كارم* آش�ر یNش یNش22319

1 ظهراال;�D9 5/11/2020كا�U ح�+* 	ا�U ال��Oل223287

1 ظهراال;�D9 5/11/2020كانى م,�aر ع�pان ع��e+لي2233780

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ار ع23ال���� علي ال,22341989�0

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ار ن�ار اح�2 اح�22352792

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ار ودhع ج�3رT ال9O;لي22363005
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1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�حه اح�h 2اس+* hاس+*2237504

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�م م%�2 ح�* نaار2238730

2239478tع23ال;ال tع23ال;ال S5/11/2020ك�م مع� D9�;1 ظهراال

22401668S�Sع23الع S�S5/11/2020ك�م ی�سف ع23الع D9�;1 ظهراال

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�وان عام� سل�9ان سل�9ان2241602

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�وان ن~ی� علي علي2242386

1 ظهراال;�D9 5/11/2020كل,2ار م%�2 شj�ان ال�ل�ر22432987

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ال اب�ا�9M 	�ال 	�ال22442302

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ال اس�اع+ل ی�نD واني2245982

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ال شاك� هادT م��وك22461963

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ال م%�2سع+2 وهz ال9Oخ22472007

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ال ول+2 رو	ان رو	ان224838

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك,ان ض9اء ع23ال�اح2 ع23ال�اح22498602

1 ظهراال;�D9 5/11/2020كه زال اح�2 ف�اح ف�اح22502283

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�اكh zاس+* اب�ا�9M ر9eعي22511197

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ث� ح+2ر ع23 العل9اني22523211

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ث� ع2نان ح�Sه ال�اش225326782

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ث� م%�2 ع�� ع��2254326

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ث� ن�رال2ی* م%�2 ق�ه 'اش22552506

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك�ل� ع23هللا ف�ج زن�,ه2256182

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ك+الن ص�اح ف;�ال2ی* ف;�ال2ی*22573275

1 ظهراال;�D9 5/11/2020الرا أح�2 مOعان مOعان22581893

1 ظهراال;�D9 5/11/2020الر�* م%�2 ج�ال ال2ی* ال�ع22592582

1 ظهراال;�D9 5/11/2020النا اوس ع23ال%�+2 الع23ال�اح226029372

22612366T2+3ارق االعF 5/11/2020النا وضاح D9�;1 ظهراال

1 ظهراال;�D9 5/11/2020الئt م,+� م0+2 العاني2262957

Page 87 of 127



وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ل3,ى ض9اء ح�+* ال ع�اد22631284

22642035zالF 5/11/2020ل3,ى ع�� غ�ان D9�;1 ظهراال

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ل3,ى فاروق Fارق Fارق 22653059

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ل0+* اح�2 مOعان مOعان22661886

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ل0+* ادیz قاس� قاس�22672676

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ل0+* الفهF 2ارق ال2ل�9ي22681687

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ل0+* ز�2ون شاك� ال;فاف22691611

22702675�Uا	 �Uا	5/11/2020ل0+* س�م2  D9�;1 ظهراال

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ل0+* صالح م%��د الفقي22711736

1 ظهراال;�D9 5/11/2020لقاء فایt ع23ال�ح�ان ع23ال�ح�ان22721138

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ل�ار اح�2 ح�+2 ح�+2273402

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ل�ار افل اhاد الaق�2274194

1 ظهراال;�D9 5/11/2020ل�ار ز�2ون شاك� ال;فاف22752817

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل�ى اب�ا�9M م%�2علي م%�2علي22763248

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل�9اء 'اق� ع23االم+� ع23االم+�22771544

22781715Sفائ Sال2ی* فائ x95/11/2020ل�9اء س D9�;2 ظهراال

22793155 T5/11/2020ل�9اء ع23ال�ح�* علي ال2ور D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل�D9 سع2 ناص� ناص�22801845

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل�9عه ت�ف+t م%��د م%��د22811487

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل�ل�ه ع23ال%اف� اب�ا�9M الQه22823027

2 ظهراال;�D9 5/11/2020لTN شعالن هاش� ال%��ن 22833070

2 ظهراال;�D9 5/11/2020لTN ع23ال���� اح�2 اح�228427522

2 ظهراال;�D9 5/11/2020لTN غان� ع23هللا ع23هللا22852485

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل9ا ز�2ون شاك� ال;فاف2286958

22872317Tع23الهاد T5/11/2020ل9ال غان� ع23الهاد D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل9ان �D9 ع23ال0�ار ال�9lي22881384
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2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل9ان ه+�p ع23ال%�+2 ع23ال%�+228928062

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+r ز�2ون شاك� ال;فاف22902455

22911154�9lسع+2 اح�2 ال� r+5/11/2020ل D9�;2 ظهراال

22921947r+ل r+ل x9س r+5/11/2020ل D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+r شعالن هاش� ال%��ن 22931192

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+F rالل دو�ج ال0,ابي22942197

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+r م%�2 ی�نD ج�عه ج,�22952812

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+r م2�N م%�2 م22963402�%

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+r ه+�p م%�2سع+2 ال�+الني22972532

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+h r%+ى اح�2 اح�22981802

22993234 T�+هSزامل ال �+O' اS+5/11/2020ل D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+Sان عالء ه��T2 ال0البي23002143

23013149�+a,5/11/2020ل+لى جاس� م%�2 ال D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+لى رح�9 دی,ار الله+3ي23022293

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+لى زه+� اح�2 اح�230314472

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+لى م%��د ج�ار ج�ار23042565

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+* علي اح�2 اح�23059512

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+* ه+�p ع23ال%�+2 ع23ال%�+230618852

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+,ا عام� م%�2 م230711032�%

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+,ا م%�2 راضي راضي2308882

23092426zصاح z5/11/2020ل+,ا ن�3اس صاح D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+,ة غSوان م%��د سل�9ان23103255

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ل+,ه مQaفى خ+�T اب�ال;+�2311126

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ماج2 سل�9ان ع23الغف�ر ال��93ي2312210

2313854xhنا xhان نا�j5/11/2020ماج2 ش D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020ماج2 ع0+ل ع23ال�زاق ال�ع2ون 2314687
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2 ظهراال;�D9 5/11/2020ماج2ه ف�حان ع���� ع����23152942

2316641 Tاو	5/11/2020مارل+* سل�ان ح�* ب� D9�;2 ظهراال

23172906 Tع23ال,اص� صادق ال�او T5/11/2020مار D9�;2 ظهراال

23182240Dم%�2ی�ن D5/11/2020مار�ا اس�اع+ل م%�2ی�ن D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ا بالل لTN ال9عق�ب23191923

23202758Tهاد T5/11/2020مار�ا ح�+* هاد D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ا رض�ان م%�2 ال�9lي23213046

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ا سع2 رح�9 رح23222572�9

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ا سx9 ال2ی* م%�2 م232313932�%

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ا صه+z ب2ر ب2ر23242089

2325618 TS5/11/2020مار�ا عادل ج�ار الع D9�;2 ظهراال

23262381�9M5/11/2020مار�ا ع�� م%�2 س+2اب�ا D9�;2 ظهراال

23273254 T5/11/2020مار�ا ع�� ن3+ل ال2ل� D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ا م%�2 صالح صالح23281191

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ا هOام ع�دة ال0,ابي23291727

23301406Dادر� Dى ادر�+%h 5/11/2020مار�ا D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�انا عالء ح�+* الالمي2331494

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار��ا ج�ني ه�مS ال م�شي23321640

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ال سامي خSعل ال م9;ا23332546

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ه ع2نان 	2ر ال�3ح0ام23341157

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ه ع�ار علي 	�Fاني23352554

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مار�ه مF 2�%ارق ال�ام�ائي23363209

23371165T2�S5/11/2020مار�ه وسام م%�2 ال D9�;2 ظهراال

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مازن ع23ال�الم اب�ا�9M ش9;�23382418

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مازن م0+2 اسع2 'قال2339613

2 ظهراال;�D9 5/11/2020مازن ن�0 ع23هللا ع23هللا23401135
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23412593T2�%ان ال�c5/11/2020مال9ه ناجي رم D9�;3 عصراال

3 عصراال;�D9 5/11/2020ماه� ح+2ر ع23ال%اف� ال���9ي23422933

23431001T2+35/11/2020ماه� رش+2 قاس� الع D9�;3 عصراال

23442539 T2رe�3ل� الQي مe5/11/2020ماه� غ� D9�;3 عصراال

3 عصراال;�D9 5/11/2020ماه� م�تcى حام2 فSان23451931

23462023 Tا رع2 م%��د ال�اوh5/11/2020ما D9�;3 عصراال

3 عصراال;�D9 5/11/2020ماhا علي ع2نان ع2نان23473243

23481698 TاوO���F ع�هF T2ا مهh5/11/2020ما D9�;3 عصراال

3 عصراال;�D9 5/11/2020مائ2ه عالء م%�2ح�* القاضي2349255

3 عصراال;�D9 5/11/2020مأب خال2 ج9اد ج9اد23502606

23512350T2�%ه أح�2 ال�F 5/11/2020مأب D9�;3 عصراال

3 عصراال;�D9 5/11/2020مأب عaام مع��a ال93اتي2352197

3 عصراال;�D9 5/11/2020مp,ى حارث عام� الع�لي23531352

3 عصراال;�D9 5/11/2020مp,ى صالح حازم ال;لف2354538

3 عصراال;�D9 5/11/2020مp,ى م�سى ح9اوT ال�9eعي23552104

3 عصراال;�D9 5/11/2020مp,ى ی�سف ای�ب ال�;�ار23562189

23571625 T5/11/2020م3�0ى سع2 ص�%ي ال�30ر D9�;3 عصراال

3 عصراال;�D9 5/11/2020مO' 20ار ن�رT اس�اع+ل اغا23582343

3 عصراال;�D9 5/11/2020م20هللا مQaفى ص93ح اب�ال��*23592048

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%اس* ام20 به0� ع,2360418�3

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%z ع�ار ح�+2 ال,�9jي23613194

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�* ح�+* سال� الفارس23621499

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�* خان Y�اس الS	�وFي2363790

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�* داود فاضل ال فارس23641423

23652005T2+35/11/2020م%�* سع2ون اس�اع+ل الع D9�;3 عصراال

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�* سل�ان علي علي23662512
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3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�* علي ام+* ق�eاش2367713

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%ف�� صالح رفع� ال ج�م�د2368542

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اب�ا�9M اس�اع+ل ب�و2369452

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اب�ا�9M م%�2رس�ل هSو23702176

23712464 TاوSالل العF �+5/11/2020م%�2 اث D9�;3 عصراال

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اح�ان ع23ال�ح�* ام+*23723101

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اح�ان ع23ال�زاق 	�	�	لي2373463

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اح�2 خc+� اله+ل2374390

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اح�F 2ه الj�اسي23751766

23762082T2�%5/11/2020م%�2 اح�2 م0+2 ال� D9�;3 عصراال

2377495u�5/11/2020م%�2 اح�2 م%�2 ال ج D9�;3 عصراال

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اح�2 م%�2 ال0,ابي2378451

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اح�2 م%�2 خل�23791024

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اح�2 م%�2 م23802902�%

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اح�2 م%�2 م23819052�%

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اح�2 ی�سف ال�ع3ي23822661

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اسامه قاس� ال�Oه2اني23831038

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اسع2 ع23ال�اح2 ع2384978�3

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اس�اع+ل جاس� الفالحي23852537

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ال�O+� اح�ان م%�2 ال2,3ر23862516

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ال�ضا ر9eع Fالz ال�%او�لي2387527

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ال�Qaفى م%�2 	ا�U العلي2388664

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اhاد ت�ف+t ح+�23892170

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 اhاد خل+ل خل+ل23901764

2391496�e�9 ح�M5/11/2020م%�2 ای�ب اب�ا D9�;3 عصراال

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ای�ب سل�9ان ال��93ي23922825
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3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 أhاد راضي ال;فاجي23932209

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ب2ر رجz م%�2 ال%9الي23941844

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 '�ام هاش� ال;+�و23951474

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 بالس� اس�اع+ل اس�اع+ل2396507

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ثام� ع23الOه+2 ال��اهي2397200

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ثام� ن�0 ح2ی23989252

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ثام� ن�aهللا ن�aهللا2399107

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 جاس� م%�2 ع�ب2400316

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 جاس� م%�2 م240118982�%

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 جاس� م%�2 م240227112�%

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 جان اش�ف ع23هللا ال93اتي24031156

3 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 جان م�اد ص2رال2ی* ص2رال2ی*2404900

2405190 T5/11/2020م%�2 جعف� صادق ال�ن2او D9�;3 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ج�ال 	ا�U مe�3%ه24063178

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ج�عه ح�ف�ش ح�ف�ش24071767

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ج�عه م%�2 م240820992�%

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ج�دة 'اق� 'اق�2409897

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 حازم ع23 ع2410222223

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 حازم علي االسع�تي2411186

2412460x9خل x95/11/2020م%�2 ح�+* خل D9�;4 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ح�+* م%�2 اغا24131311

24141026 T5/11/2020م%�2 ح�+* م%�2 ال�30ر D9�;4 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ح�2ون م%��د ح2ی24151782

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ح9اد ع23اللx9Q ال�ام�ائي24162134

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ح+2ر ح�* ث�ات24172310

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ح+2ر ع23الع`�9 ال��احي24181665
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4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ح+2ر م�سى م�سى2419672

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 خ�c م%�2صالح م%�2صالح24202652

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 خل+ل رض�ان رض�ان24213102

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 خ�D9 صالح صالح24223137

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ذن�ن اح�+2 اح�+24237252

2424213x9Qع23الل x9Q5/11/2020م%�2 رضا ع23الل D9�;4 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 رع2 ب�هان ال2ی* ال��الي24251177

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 رع2 جل+ل ال��Oلي24263028

24271569�9M�9 اب�اM5/11/2020م%�2 ر�اض اب�ا D9�;4 عصراال

24282428 TاوS5/11/2020م%�2 ر�اض جل+ل الع D9�;4 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 زe* ح�+* ح�+*2429770

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 زe+� م%�2صالح م%�2صالح2430163

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ز	��ا ز�اد ح�2ان24311694

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ز	ي ع23ال�ح�ان ارe+لي24322348

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ز�اد علي ال�ال24332369

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ساجU 2اه� ال`اه�2434301

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 سال� عS�S ال�ائلي24351921

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 سامي ع23هللا ع23هللا24362887

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ساه� م%�2 ال%لي24372362

24382364Dی�ن D5/11/2020م%�2 سع2 ی�ن D9�;4 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 سع+2 اح�2 ال2'اغ24392248

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 سالم ص2ام ال�ال�ي24402556

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 سلQان سل�ان سل�ان24411528

24422780T2+>5/11/2020م%�2 سل�ان ع23 الع D9�;4 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 سل�9 ح�* ال�رد24432785

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 سل�9 غ��z ع2444412�3
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4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 س,ان ذن�ن ال�الح24451188

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 سx9 سع2 ع23االله ال�����ي24462686

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 شاك� م%��د م%��د24471566

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 شع+z اح�2 ق3الن24481270

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 صالح ع23الهادT ال غ+2ان2449285

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ص�اح ف;�ال2ی* ف;�ال2ی*245078

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ص�اح ن�رT انSارات24512339

2452950 T5/11/2020م%�2 صفاء م%��د ال���2او D9�;4 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 صالح سل�9ان ن3+لي2453994

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 صالح صالح صالح24541954

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 صالح م%�* ش�و2455962

24562934T25/11/2020م%�2 ض9اء ع�دة ساع D9�;4 عصراال

24572637�9M�9 اب�اMارق اب�اF 2�%5/11/2020م D9�;4 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020مF 2�%ارق ع23 ال�ام�ائي24583116

4 عصراال;�D9 5/11/2020مF 2�%الل ض9اء ض9اء24592268

4 عصراال;�D9 5/11/2020مz+F 2�% خل+ل ق�ه 'اش24601412

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 عادل Y�اس Y�اس24612117

24622256T2+35/11/2020م%�2 عادل ع23ال%�+2 الع D9�;4 عصراال

24631460�9M�9 اب�اM5/11/2020م%�2 عارف اب�ا D9�;4 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 عاص� ع23 ع246468523

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 عاص� م%�2 اس�د2465986

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 عام� ع23ال�زاق ع23ال�زاق24662215

4 عصراال;�D9 5/11/2020مY 2�%�اس ح�+* ح�+*24673138

24682522T2اس ع23علي ال�اع�Y 2�%5/11/2020م D9�;4 عصراال

2469592xhنا xhاس نا�Y 2�%5/11/2020م D9�;4 عصراال

4 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23 ع23هللا ع23هللا2470820
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5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23ال0�ار م%�2 ق+2 دار2471891

2472711T5/11/2020م%�2 ع23ال�ح�* ع23هللا ال%�اد D9�;5 عصراال

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23ال�ح�* م%�2 م247314422�%

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23ال�ح�9 ف�ج ال مال24741841

2475985zالF zالF 5/11/2020م%�2 ع23ال�زاق D9�;5 عصراال

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23ال�زاق ع�pان ال0ل3ي2476199

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23ال���� خ�c قلي2477122

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23ال���� م%�2 س9اه م,�aر24781329

24792961T2,3O5/11/2020م%�2 ع23هللا اح�2 ال,ق D9�;5 عصراال

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23هللا اسامه ن+له24802405

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23هللا ع23ال%اف� ال%�ان24811344

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23هللا ع23ال�ح�* ع23ال�ح�*24821141

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23هللا ف�%ي خ���ت2483114

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23هللا م%�2 ال�ام�ائي2484231

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23ال,اص� سع2ون مQaفى2485370

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23ال,اص� فاضل فاضل2486681

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23الهادT علي ح+2ر24872959

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع23الهادT ناص� ناص�24882179

2489272 T�3ص T�35/11/2020م%�2 ع23ال�هاب ص D9�;5 عصراال

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع2نان ج2وع ج2وع24901206

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 عSال2ی* م%�2 اصالن2491184

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 علي ج��2 العل�اني2492980

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 علي ح�+* الف��ح2493475

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 علي ح�+* ع23هللا ح�+*24942810

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 علي رع2 ع23ال�زاق ال2ای,ي2495788

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 علي م%�2 اله�شان24962163

Page 96 of 127



وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 علي م%�2 	لي2497121

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 علي م%�2علي ال�3مف�ج24983161

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع�اد ای2ی* ای2ی*2499472

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع�اد م�ل� م�ل�25001088

25011184z�9 وهM5/11/2020م%�2 ع�ار اب�ا D9�;5 عصراال

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ع�� ح�+2 ح�+250210622

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 فالح ح�* ال�ام�ائي25032122

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 فالح ح�* ح�*25041858

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 {�9 هللا عاب2 عاب25051232

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 قادر اح�2 اح�250619352

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 قاس� م%�9+2 مQاوحي25071054

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 	��� اح�2 اب�خ��ه2508556

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 لx9Q 	��� الفالحي25091728

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 لTN ض9اء ال�;�ار25102368

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ل+r هاش� هاش�25111321

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 م%�* ع23ال�س�ل ال%�+*25122696

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 م%��د ج�اد ال2ل�9ي2513745

2514206 TاوS5/11/2020م%�2 م%��د ح�* الع D9�;5 عصراال

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 م%��د ع23ال�ح�* ع23ال�ح�*2515996

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 م%��د ع23هللا ال2ل�9ي2516799

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 م%��د م%�2 ب9اتي2517455

25182043T25/11/2020م%�2 م�ار '%� ال;ال D9�;5 عصراال

2519369 TاوSالع �c5/11/2020م%�2 م�ع�د خ D9�;5 عصراال

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 مQaفى خال2 ال;لف25201806

25212202�cخ �cفى خQa5/11/2020م%�2 م D9�;5 عصراال

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 مQaفى علي علي25222144
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5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 مQaفى م%�2 ال25231987��%

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 م,��a خل+ل ال�9lي25242065

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 م,�aر ع�pان ع��e+لي25252482

25262613 Tار��Sان الc5/11/2020م%�2 م,+� رم D9�;5 عصراال

25271471 yم%�2صالح ج�ار T25/11/2020م%�2 مه D9�;5 عصراال

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 مه,2 ع�اد ال2ل�9ي25281480

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 مه,2 وادT له+3ي25292724

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 م2�N م0+2 ال��سى25301503

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ناtF م%�2علي ال��خي2531717

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ن3+ل اب�ا�9M خفاف25321268

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ن0اة رش+2 الaال%ي25331340

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ن��9 شj�ان ال�����ي25342136

5 عصراال;�D9 5/11/2020م%�2 ن�Oان ن�رال2ی* F%ان2535420

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2 ن�رال2ی* جعف� جعف�2536683

25373001tنام tنام �p+5/11/2020م%�2 ه D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2 وس�ي ف��ح ف��ح25382129

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2 ول+2 م%�2 م253925172�%

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2 یل�از ع�� Fال�اني25401246

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2 ی�سف اح�2 ال�Qaفى25412827

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2 ی�سف ع23هللا فارس25422198

25431795Tر ع�3د�a,5/11/2020م%�2ال�اق� علي م D9�;6 مساءاال

25441162T2مه T2وسام مه �+O�5/11/2020م%�2ال D9�;6 مساءاال

25452880 Tاو�	 t%وسام ع23ال T25/11/2020م%�2ال�ه D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2جان اح�2 ع2نان ع2نان2546623

2547589 T5/11/2020م%�2ح�+* اح�ان ع23ال0�ار ال9اس� D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2سع+2 ع23القادر سع+2 اب�و2548363
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6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2سل�9 اب�ا�9M دب� دب�2549763

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2ش��x اح�2 سع+Y 2�اس2550257

25511286 T5/11/2020م%�2صادق اح�ان ع23ال0�ار ال9اس� D9�;6 مساءاال

25522142 Tال�30ر �Uا	5/11/2020م%�2صادق علي  D9�;6 مساءاال

2553417 Tاس اح�ان ع23ال0�ار ال9اس��Y2�%5/11/2020م D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2ع+2 ق3الن م%�2ع+2 ق3الن2554230

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%�2نh �0%+ى مQaفى ح+�2555289

25562526u��>ع Dسل�9ان م%�2ی�ن D5/11/2020م%�2ی�ن D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د اح�2 ع23االله ع23االله25572027

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د ج�ال م%��د الهاش�ي25581262

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د ح�+* Fه ال;ان�Qمالي2559795

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د ح�2 ع�ل ال2ل�9ي ال�3 ش0ل2560826

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د خال2 م%��د م%��د25612061

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د راكان صالح ت��2562515

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د رش+2 ع23القادر ال2ل�2563913

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د رش+2 م%��د م%��د25641310

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د ص�اح Fه Fه25652388

2566349 Tه ج�3 ال�30رF 5/11/2020م%��د D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د ع�اد م�ل� م�ل�2567940

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د ع�� ع23هللا ال2ول25682436

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د غSوان م%��د سل�9ان25691999

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د 	��� ن�رT ال2ل�9ي2570294

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د م%�2 اح�2 ال�3ج�ال25712870

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د مaلح جاس� جاس�25721907

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د م�سى اح�2 اح�257321032

25741164T2+>الع �+cاس خh 5/11/2020م%��د D9�;6 مساءاال
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6 مساءاال;�D9 5/11/2020م%��د ی�نD ال9اس ال9اس25752571

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م;�ار 'اس� غان� غان�2576327

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م;�ار هOام ع23ال�,ع� ال;فاجي25771096

6 مساءاال;�D9 5/11/2020مh2%ه 	��� 	�م�ش اس�25781734

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�اد ام2اد 	�ال د'اغ زاده2579845

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�اد ام+2 ح<�� ال ح�2ان2580300

25811144S�Sع23الع S�Sع23الع *�h5/11/2020م�اد ا D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�اد خY �+c�اس Y�اس25821848

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�اد غان� سع+2 ال�3دوله2583461

2584405Tداود t5/11/2020م�اد م%�2 ع23ال;ال D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�اد وهاب شاك� ال93اتي25851084

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�ام م%�2 ع23 ع2586298623

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�تcى ج�ال 	ا�U مe�3%ه2587715

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�تcى ل+Sان عالء ال0البي25882408

25891507T5/11/2020م�ح حام2 خل+ل ال��ا D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�ح مازن علي علي2590105

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�وان م%��د ج�اد ال2ل�9ي2591696

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�وة ح�,+* مQaفى ال�ماح25921382

25931396 TاوS5/11/2020م�وة م%��د ح�* الع D9�;6 مساءاال

2594497u�5/11/2020م�وه اح�2 م%�2 ال ج D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�وه 'Oار اح�2 اح�259513262

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�وه عادل م%�2علي هSو25963221

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�وه ع23ال�هاب مQaفى مQaفى2597385

25981783T2�Sزو�� ال �Uا	5/11/2020م�وه  D9�;6 مساءاال

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�وه م%��د ج�ال ج�ال2599415

6 مساءاال;�D9 5/11/2020م�وه مQaفى ج�عه ال%�اسي26002656
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9 صباحاال�0عة 6/11/2020م�وه م2�N ح�+2 ال ح��pي26011510

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� اح�2 اس�اع+ل اس�اع+ل26022703

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� اح�2 اس�اع+ل ال�ام�ائي26032582

26042332T2+eS9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ام+� صفاءال2ی* ال

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� اhاد س�زT ال;Sعلي26052326

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� 'Oار م%�2 م260613602�%

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� '<� ع23ال�هاب ع23ال�هاب26071166

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� بالل ص93ح ص93ح26083242

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� تاج ال2ی* اح�2 ال��93ي2609785

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ثائ� ف��2 ال��ام261072

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� جاس� Fه Fه26113032

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� جالل اس�اع+ل اح�261215652

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ح+2ر م�سى م�سى2613477

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� رائ2 ج�+ل ج�+ل26141415

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� س�9فان بل+�3س بل+�3س26152259

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� س,ان عام� '<�اش2616208

26171522T2+3اس الع�Y �>9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ش

26182929T29 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ض9اء ع�دة ساع

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� عام� شه+2 ال2	2وك26192991

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� Y�اس ح�* ح�*2620298

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ع23ال2�a ج9اد خل+ل26211519

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ع23الع`�9 ج9اد خل+ل26222614

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� عالء مSاح� مSاح�26233078

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� علي ز	��ا ز	��ا26241420

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� علي م%�2علي ال�3مف�ج26252957

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ع�اد خلف الQائي2626203
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2627434�+aن �+a9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ع�اد ن

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ع�� ت�ف+t ال�ام�ائي26281175

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ع�ني ح�+* ال م26291833�%

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� غایz ی�نD ق�ه 'اش263031

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ف�اس س�+� ال�س�اسي26311251

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ف�از هاش� العالف26322555

26331582zالQال z+9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� م%�2 ح�

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� م%�2 ع23ال���� ع23هللا26342847

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� م%�2 علي الQائي26352263

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� م%�2 ع�� خل�2636548

26371872 TاوSاد العN9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� م%�2 ف

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� م%�2 م%�2علي م%�2علي26381267

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� م%��د سل�9ان 	�م�ش26391874

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� م�اد ع2نان ع2نان2640843

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� مه,2 وادT الله+3ي26411122

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� هاتف Y�اس Y�اس26422902

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� هOام ع�ده ال0,ابي2643540

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� وسام علي ال��داني26441076

26452431 Tاز�	9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� وسام غالم ار

26462930 T9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��� ول+2 خال2 ال�30ر

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م���انه ح�+* ش��x 	�دون 264769

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م�ار س�+� ج�عه ال��داني26481700

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م��ه ن�0 ع�3د ع�3د26493217

26502545 TاوS9 صباحاال�0عة 6/11/2020م�ع�د م%�2 م�ع�د الع

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م�� سع2 علي علي26513079

26522500T2+eS9 صباحاال�0عة 6/11/2020م�� ماه� عام� ال
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9 صباحاال�0عة 6/11/2020م�� وس�9 هاش� ال��اع+ل26533202

26542548 TاوSالع �Uا	9 صباحاال�0عة 6/11/2020م�ل� ح�+* 

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م�ل� عق+ل ح�* ال��ف�0ي26551261

2656374tفائ t9 صباحاال�0عة 6/11/2020م�ل�ه رفل فائ

9 صباحاال�0عة 6/11/2020م�Oاق فاضل ع23هللا هSو26571057

26582032T2+�9 ع23ال��ار ال�عMفى اب�اQa9 صباحاال�0عة 6/11/2020م

9 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى اح�2 حازم حازم26592650

9 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى اح�2 ع2نان ع2نان26601564

9 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى اح�2 فارس فارس26611002

9 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى اح�2 م%�2 االل�سي26622523

26633180 Tفى اح�2 نهاد ال�30رQa9 صباحاال�0عة 6/11/2020م

9 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ار	ان رس�ل ش�و26641881

9 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى اس�اع+ل صاب� صاب�26651109

2666532 Tفى ای�ب م2اح ال�اوQa10 صباحاال�0عة 6/11/2020م

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ای�ب ی�سف ی�سف2667704

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى أح�2 خ�رش+2 ال93اتي26681351

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ت�ف+t م%�2 م266916352�%

26702081 Tالف�الو �Uا	فى ج�اد Qa10 صباحاال�0عة 6/11/2020م

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ح�+2 م0+2 ال�ام�ائي26711817

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ح+2ر ع23ال%اف� ال���9ي26721264

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى خل+ل رض�ان رض�ان26733278

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى خل+ل Fه ال%�2اني26742130

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى رائ2 اب�ا�9M 'قال26752764

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى زه+� ح�+* ن0ار26768

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ز�2ان سال� سال�26772893

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى سع2ون ح�+* ح�+*26782391
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10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ص�اح Fه Fه2679933

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ص�اح ل�اس ل�اس26802789

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى صفاء اس�اع+ل اس�اع+ل2681727

2682915 T�e�	 اه�F فى صالحQa10 صباحاال�0عة 6/11/2020م

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى Fارق ح�+* الغال3ي26832075

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ع23ال;الt قاس� الف��Fسي26841784

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ع23ال���� م,اتي الQائي2685343

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ع23ال��ج�د ح�+2 ال�3ر�Oه26861407

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى علي فائS االع`�ي2687235

26881789 T�+0Oال �Uا	فى علي Qa10 صباحاال�0عة 6/11/2020م

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى علي مهT2 االدر��ي26892967

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ع�� ج�عه ج�عه2690516

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ف��t سع+Y 2�اس26912093

2692393�aآق Tفى فه�ي ن�رQa10 صباحاال�0عة 6/11/2020م

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ل+Sان عالء ال0البي26932367

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ماج2 سل�9ان ال��93ي2694229

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ماه� سامي سامي26953252

2696447z+ال,ق �+cى خ,pفى مQa10 صباحاال�0عة 6/11/2020م

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى مp,ى مهT2 العاملي26971272

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى م%�* مهT2 ال�ال�ي2698296

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى م%�2 اح�2 اح�26998782

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى م%�2 ای�ب ای�ب27003156

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى م%�2 صT�3 الع�لي27013193

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى م%�2 عادل ال,عل ب,27023452

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى م%�2 عالوT 	�غ�لي27031032

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى م%�2 م,~ر الع�3سي27041391
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27052269 TاوSفى م%�2 ه+الن العQa10 صباحاال�0عة 6/11/2020م

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى مه,2 اب�ا�9M الQع�ه27062786

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ن3+ل م�دان م�دان27071587

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ن0اه 'اق� 'اق�27082547

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ن�0 ع�3د ع�3د2709571

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى ن��ل جعف� ورور27102097

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مQaفى هOام �h D9اس+*2711368

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مaعz ز�2ان سال� سال�27122084

27131085T9ادaسال� م%�2 ال zعa10 صباحاال�0عة 6/11/2020م

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مaعz سال� م%�2 الع�اد27141369

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مaعz ع�� Fالل الق2و27151776

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مaعz ن�اف سل�9ان سل�9ان27161067

2717372 Tن�ر Tن�ر T�;10 صباحاال�0عة 6/11/2020م`ف� ف

10 صباحاال�0عة 6/11/2020معاذ م%�2ج�+ل ح�+* زعي27182172

10 صباحاال�0عة 6/11/2020معاذ م%�2صادق ق2و ق2و2719519

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مع�S ار	ان رس�ل ش�و27201617

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مع�وف ص�اح ف;�ال2ی* ف;�ال2ی*27212702

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مفاز مp,ى ی�سف ال�;�ار27222033

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مف+2 أح�+2 مOعان مOعان2723554

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مف+2ه ح�+2 ع23هللا ع23هللا27243053

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مقاص2 دحام اح�2 ال,�9اني27251149

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مق2اد 'Oار اح�2 اح�272613482

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مق2اد م�اد م%�9* م�9%*27271355

10 صباحاال�0عة 6/11/2020م<ارم ز�2ان سال� سال�27282467

10 صباحاال�0عة 6/11/2020م<9ة م%�2 ع23 هللا ج�eان272990

10 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك اح�2 ع2نان ع2نان2730908
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11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك جاسz 	ا�U ال�0راني27311334

27321652 Tاو�O11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك ح�ان علي ح

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك سx9 ال2ی* م%�2 م273325022�%

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك عادل ع�ني ال��اج27343260

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك ع23ال%اف� جاس� جاس�27351223

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك ع23الع`�9 ج9اد خل+ل2736282

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك ع23ال�,اف 'اشا د'اغ27371343

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك ع2نان فاضل فاضل27382009

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك علي م%��د ال%اج ح��ن 2739653

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك ع�� ع23ال��ار ع23ال��ار27401216

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك ل+Sان عالء ال0البي27411936

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك ماج2 سل�9ان ال��93ي27423054

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك م%�2 ازه� ازه�27433154

27441756 Tال�30ر Dفى ی�نQa11 صباحاال�0عة 6/11/2020مالك م

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مل� اح�2 ی�سف ال�ع3ي27452734

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مل� اش�ف جاس� جاس�27462621

27473276 Tغاز T11 صباحاال�0عة 6/11/2020مل� ذاك� غاز

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مل� ر�اض ناجي ناجي27481997

27492412 T�e�	 اه�F 11 صباحاال�0عة 6/11/2020مل� صالح

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مل� عادل جعف� جعف�27501152

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مل� ماج2 ح�+2 ال�0+لي27512669

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مل� مQaفى م%�* ال2لفي27523170

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مل� ن�Oان ن�رال2ی* F%ان27531671

27541580Tاد�Y 211 صباحاال�0عة 6/11/2020مل� وسام اح�

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مل�9ا م`ف� مh2�%اس مh2�%اس27552644

27562713 T11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ار اح�2 ع23ال�هاب ال23ر
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11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ار جاس� ن�9j الع<+لي27572580

27582835T2,11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ار زه+� م%�2صالح ال اف

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ار م%�2 ازه� ازه�27591613

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ار م%�2 ز	ي ز	ي27603230

2761135 T�+11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ال جاس� حاف� االم

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ة هللا عaام م�ع�د ال;Sرجي27622069

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,�`� م%�2 عادل خ�اس2763347

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,�`� م�Oاق Fالz اله2ابي2764366

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,�هى زاه2 ع23هللا ع23هللا27652731

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,�هى م%�2 اس�اع+ل ال ع27665002+3

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,�ه وائل ح�+2 ح�+2767162

27682748�+cخ �+cر قاس� خ�a,11 صباحاال�0عة 6/11/2020م

27692068 Tاس+* ال�اوh 11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,* بالل

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ه ع�� فاروق ال�,ي2770295

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,�ل9ا اح�2 م%�2 م277111422�%

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ى اح�2 اس�اع+ل ال�ام�ائي27722625

2773407 T11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ى اح�2 جاس� ال3ه�زاو

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ى خلف س�حان س�حان27742919

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ى ع2نان ع23هللا ع23هللا27751589

27762336zالQال z+11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ى م%�2 ح�

27772244 T11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ى م%�2 خلف ال�30ر

11 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ى م%�2 سل�9 ال9اس ناص�27783049

27793186T2+311 صباحاال�0عة 6/11/2020م,ى مع�وف ح�+2 الع

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مه م ب�تان ت%�+* ت%�+*2780622

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مها ادر�D ع23ال�ح�9 ال%اف�27812430

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مها اش�ف جاس� جاس�278242
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2783927 T11 صباحاال�0عة 6/11/2020مها ثائ� ع23الغ,ي ال�او

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مها ح�+* علي علي27842640

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مها علي سل�ان سل�ان27851633

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مها ف�زT م%�2ن�ر زعي2786344

27872400D93ع D93ع �Uا	11 صباحاال�0عة 6/11/2020مها 

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مها م2�N خSعل خSعل27882561

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مها هادT غافل الSغ+3ي27891189

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مه0ه جعف� اب�ا�9M ف;�ال2ی*27902330

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مهT2 جاسz 	ا�U ال�0راني27911855

27922805T2خال2 ع23ال0ل+ل االس T211 صباحاال�0عة 6/11/2020مه

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مهT2 مQaفى م%�2 ام+* م%�2 ام+*2793111

27942875T2مه T2ناص� مه T211 صباحاال�0عة 6/11/2020مه

11 صباحاال�0عة 6/11/2020مهT2 وضاح صالح ال�ال�ي27952832

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 حازم ج�ار الز27962109

2797537T2+3الع zالF x912 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 س

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,F 2+�ب صالح الj�اسي27982015

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 ع23العالي Fه الj�اسي27993124

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 ع2نان م%�2 ال�Oه2اني28002205

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 ع�� ت�ف+t ال�ام�ائي28011172

28022530�>	 r+12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 ع�� ل

2803382 T�;ف T�;12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 م%�2 ف

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 م%�2صادق ق2و ق2و2804698

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 مaعz م2�N ال0+�ه جي28052036

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 م,ع� جاس� ال9O;لي2806381

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 وادT ج�اد له+3ي28072421

28081811�c12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه,2 ول+2 سل�9ان ال ش9خ خ
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12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه�9* رامح م%�2ن�ر خل�2809918

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه�9* غ�ان خل+ل خل+ل28102876

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مه�9* ن3+ل خل+ل ش9;�2811315

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م�ج اhاد عف� عف�2812373

28132551T2+312 ظهراال�0عة 6/11/2020م�ج ع23ال�ح�* م%�2 الع

28141014S�S12 ظهراال�0عة 6/11/2020م�سى جاس� ج�+ل ع

28151678 T�+ال`ف �p+12 ظهراال�0عة 6/11/2020م�سى م%�2 ه

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م�ل�د عام� شاك� شاك�28162853

28171846 TاوSالع �Uا	مل ح�+* N12 ظهراال�0عة 6/11/2020م

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مNمل ل+Sان عالء ال0البي28182841

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مNم* بالس� اس�اع+ل اس�اع+ل2819481

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مNم* Fه م�Oف م�Oف282099

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مNم* لق�ان ادر�D م20ل28212783

28221644u��>م,ه ع23هللا ح�* عN12 ظهراال�0عة 6/11/2020م

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م2�N ح�+* ع�� ال م2823686�%

28241007�9M�9 اب�اM2 خل+ل اب�ا�N12 ظهراال�0عة 6/11/2020م

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م2�N شاك� خ,ف� خ,ف�28252149

28261027T2+eSال xh2 ع23ال0�ار نا�N12 ظهراال�0عة 6/11/2020م

2827311 T�9او�Oال �Uا	2 ع23ال�ح�* �N12 ظهراال�0عة 6/11/2020م

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م2�N م%�2'اق� م%�2ح�+* ال�Oاع2828783

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م2�N مaعz م2�N ال0+�ه جي28291608

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م9ا مع�� صالح ال2ی* اس�اع+ل2830660

28312008 T12 ظهراال�0عة 6/11/2020م9اده م%�2 شهاب ال�,ه�او

283257T2اس� ال�اج' ��h12 ظهراال�0عة 6/11/2020م9ار ا

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م9ار ر�اض ع23القادر ال�Qب28331222

28342511T2+312 ظهراال�0عة 6/11/2020م9ار ع�اد م%�2 الع
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283548zال�ج D12 ظهراال�0عة 6/11/2020م9ار مال� ان

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م9امي ع�� اس�اع+ل ال�9lي28362465

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م9ام+* وجT2 ص�اح ال9Wاض2837624

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م9ان ح�* ع23ال%�+2 ع23ال%�+283826092

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م+pاق رمTS م%��د م%��د28391543

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م+pاق ز�اد ح�+* ح�+*2840220

2841252 Tهاش� جاس� ع93او �p+12 ظهراال�0عة 6/11/2020م

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م+�ا ح�T2 م%��د قaاب2842536

28431388T2�Sال ���	12 ظهراال�0عة 6/11/2020م+�ال ح+2ر 

28443189T212 ظهراال�0عة 6/11/2020م+�ال ز�2 راس� ال�ع

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م+�ال سD9� x9 ال�ا�Uي2845862

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م+�ال 	�م سل�ان سل�ان28461712

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مD9 علي ع23ال0�ار م�زان2847633

2848666 Tمازن مع2 ال2ور D912 ظهراال�0عة 6/11/2020م

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مD9 ماه� سامي سامي28493038

12 ظهراال�0عة 6/11/2020مD9 م%�2 ع23ال�زاق االع`�ي28502284

28512998 TاوO���F ع�هF T2مه D912 ظهراال�0عة 6/11/2020م

2852260�9M�9 اب�اM12 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9 عارف اب�ا

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9 فالح ح�* ال االم+*28531434

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9 م%��د ع2وش ع2وش28542201

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9ه ع23الغفار ع23ال,�ر ال�ام�ائي28551354

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9 رع2 غان� ال�<�28561607

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9ن ح�3شي ع23ع�ن ع23ع�ن 2857649

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9ن ع23ال�زاق عS�S ع23ال�زاق28581637

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9ن ح�+T2 م%�2 الق��Oي28591891

12 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9نة اح�2 ول+2 الO<�جي28602860
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1 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9نه ع�ار اس�اع+ل اس�اع+ل28611634

1 ظهراال�0عة 6/11/2020م��9نه ع�ار علي 	�Fاني2862670

1 ظهراال�0عة 6/11/2020م+,ا ت%�+* عل+�T ال;فاجي28632333

1 ظهراال�0عة 6/11/2020م+,ا فائt عارف عارف2864844

28652356 Tال0اب� ���	1 ظهراال�0عة 6/11/2020م+,ا قاس� 

1 ظهراال�0عة 6/11/2020م+,ا م%�2 صادق ال��لى28661962

1 ظهراال�0عة 6/11/2020م+,ا م%�2ال�ضا ع23ال�زاق ع23ال�زاق28673036

1 ظهراال�0عة 6/11/2020م+,ى م�+* فاضل فاضل2868239

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ناج9ه م0+2 سل�9 ت�ز�ل�2869665

2870706 Tعلي ناص� ال3ه�زاو T1 ظهراال�0عة 6/11/2020ناد

28711586 Tف�ز T1 ظهراال�0عة 6/11/2020نادی* اح�2 ف�ز

28722434T2+3ه قاس� سع+2 العh1 ظهراال�0عة 6/11/2020ناد

1 ظهراال�0عة 6/11/2020نازك اح�ان م%�2 ش+�زاد28732231

1 ظهراال�0عة 6/11/2020نازك 	ا�U ع3+2 ال287482�30

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ناص� خال2 م%�2 ال��Qب28752257

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ناص� م%�2 سل�ان ال�Oهان28762158

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ناh tFاس+* اب�ا�9M ر9eعي2877227

1 ظهراال�0عة 6/11/2020نام+t ان�ر ع23هللا ع23هللا2878488

2879223 T1 ظهراال�0عة 6/11/2020ناه2ه خال2 اح�2 ال�او

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ناه2ه خلف م%�2علي م%�2علي28802718

28812612T1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�أ حام2 خل+ل ال��ا

28821805 TاوSالع �Uا	1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�أ ح�+* 

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�أ م%�2 ص�%ي ص�%ي2883582

28843014 Tال0اب� T�31 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�أ م%�2 ص

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�أ معاو�ه س9Wان س9Wان28852680

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�أ ن�رT ح�+2 ال%�اني28862300
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28871548Dادر� Dى ادر�+%h 1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�أ

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن3+ل ز�,ل م%��د ش%اد2888953

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن3+ل عS�S نامt اوجOلي28892739

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ال9ا '�ام 	�ر�+ل 	�ر�+ل28902282

28911489�9M�9 اب�اMاب�ا x91 ظهراال�0عة 6/11/2020ن0اة خل

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن0اة م%�2 صالح صالح28921229

2893486�eفى ح�Qa1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن0اة م%�2سع+2 م

2894744 Tال�ن2او Dال ی�ن�	1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن0اتي 

28952823T2+eS1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن0اه م%�2 صالح ال

28961603�9M�9 اب�اM1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن0اه م�ل�د اب�ا

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن20ت ار	ان ام20 ق�چاق2897716

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن0الء مQaفى م%�2 ال��د28982518

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن2اء داخل س�حان ال�وضان28991051

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن2اء ع23ال�زاق ح�* ال2ج+لي29002912

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن2وy ج�عه وهاب وهاب29011829

29021596T2+3ح�+* الع �Uا	 y21 ظهراال�0عة 6/11/2020ن

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�جD ام20 م%�* ال0,ابي29033075

29042137 Tثام� جاس� ال�30ر D1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ج

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�جD شه�ان م%��د م%��د2905292

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�م+* نSار اح�2 ال%�+*2906146

1 ظهراال�0عة 6/11/2020نSار حازم ی�سف ال2راجي2907724

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن��Sه جهاد ت�ف+t ال93اتي2908214

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن���* جاس� م%�2 م290923152�%

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن���* شاك� م%��د غ�ناو�29101825

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن���* ش�ه ع+2ان ع+2ان29111772

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن���* فالح م%�2فه�9 م%�2فه29121774�9
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1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�+�ه خ�c زe+� اب�و29131094

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن��9 شj�ان ح�ادT ال�����ي29142140

29152733Dی�ن D1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن��9ة م%��د ی�ن

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن��9ه ع23القادر ج�عه ال�ف�29161716

2917196zع23ال0�ار االشع �cال خc1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن

1 ظهراال�0عة 6/11/2020نcال س9Wح ح�* ح�*29181204

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن`ام ال2ی* ح�+2 اح�2 اح�291915142

29201080S�Sحاج� الع S�S1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن`+� ع23الع

1 ظهراال�0عة 6/11/2020نع� 'O+� سل�9ان الaائغ29211482

29222440T2+eS1 ظهراال�0عة 6/11/2020نع�ان ع23 ش�;ي ال

1 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�9jه صاحz م%�2ح�+* ال�Oاع29232123

29241839T2راش t+1 ظهراال�0عة 6/11/2020نغ� رزوق ت�ف

1 ظهراال�0عة 6/11/2020نغ� ع�� شامل شامل29252641

29261792T2مه T2مه T22 ظهراال�0عة 6/11/2020نقاء ع

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ل+�Sه اسامة علي ال2ل�9ي29272737

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ارق فاروق خ+�T ال;+�و29282969

29291958�+cخ �+c2 ظهراال�0عة 6/11/2020نهاد اح�2 خ

2 ظهراال�0عة 6/11/2020نهاد اس�اع+ل سل�ان ال سل�ان29301975

2 ظهراال�0عة 6/11/2020نهله علي ح�+* سل3ي29312972

2 ظهراال�0عة 6/11/2020نهله علي ز�,ل ز�,ل29323197

29331430z2 ظهراال�0عة 6/11/2020نهى ع�ار فاروق ال�ات

29342083Tال2ی* ع�3شاS2 ظهراال�0عة 6/11/2020نهى ناص� ع

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ار ح�+* ع23هللا ع23هللا29351195

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ارة بالل ع,اد ال��93ي2936414

29371854Dی�ن D2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�اف م%�2علي ی�ن

29382536u��>ع D2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ال سل�9ان م%�2ی�ن
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2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ال ع23 ش9%ان ش9%ان29393072

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ح صالح ح�* العل�اني2940960

29411168T2�%2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر اح�2 م0+2 ال�

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر اك�م اردی,ي اردی,ي2942893

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ال2ی* ح+2ر غان� الع9Qه29431670

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر الSه�اء ثام� ناجي ناجي29441108

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ام+� جاس� ال;ل9في29451661

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ب2ر درو�u ال2فاحي29462966

2947441 Tاه�O2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ح�+2 ع23هللا ال

29481497�9M�9 اب�اMاب�ا x92 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر خل

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر رو	ان ع23الغف�ر ع23الغف�ر29491452

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر زه+� شاك� شاك�29501486

29511160T2,2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر زه+� م%�2صالح ال اف

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ز�2 غالU zاه�2952573

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر سع2 ع23ال�زاق ع23ال�زاق29531984

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر سع2 ور�2 ور�295416542

2955212 Tج�3ر z2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر سل�ان رج

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر سx9 ماه� االش��<ي29561965

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ش<+z فاضل ق�ه 'اش29571674

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ص�اح ن�رال2ی* ن�رال2ی*29582944

2959245 TS2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر عادل ج�ار الع

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر عادل Y�اس ال�ام�ائي29602651

29612694w9اس� ال�<اصh *2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ع23ال�ح�

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ع23ال�%�* م<ي م<ي29622663

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر علي ب�هان ال9O;لي29632693

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر علي 	ا�U ال�ائلي29641561
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2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ع�ادال�ی� صالح ال�ی� صالح ال�ی�2965265

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر ماج2 دوهان دوهان29663261

29671616D9ج�ج D92 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر م%�2 وج9ه ج�ج

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر م`ف� مh2�%اس مh2�%اس29681770

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر مه,2 غان� ال ال�%�وق 29692935

29702376T2+>الع �+cاس خh 2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�ر

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�را ادر�D م%�2 م297126152�%

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�را حازم اس�اع+ل ال خلف297224

29731395zاالشع z2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�را خال2 غال

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�راء م%�2 خل+ل خل+ل2974835

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رال%�+* Y�اس عل+�T ال0,اني2975593

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رال2ی* اح�2 فارس فارس2976707

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رال2ی* خ�c علي ال;فاجي2977808

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رال2ی* شj�ان رمcان ع23هللا م297821392�%

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رال2ی* صادق اس�اع+ل الO+3ي29792570

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رال2ی* ع�ار 	اFع الف��0ي29802799

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رالSه�اء رع2 ح��ن جاس�ي ال شاه+*29813225

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رالSه�اء ساه� م%�2 ال%لي29821600

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رالSه�اء م%�2 	ا�U العلي2983669

2984201 TاوSاح�2 ان�ر الع y22 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�راله

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رالهy2 اح�2 ع23الغف�ر ع23الغف�ر298526

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رالهy2 خلف م�ه� م�ه�29861258

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رالهy2 عادل سل�ان ال�9lي29872607

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رالهy2 ع23هللا رع2 رع298817942

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رالهy2 علي م�سى م�سى2989510

2 ظهراال�0عة 6/11/2020ن�رالهy2 م%�2 راضي راضي29902041
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29911295 Tال0اب� T�3م%�2 ص y23 عصراال�0عة 6/11/2020ن�راله

2992253 Tهاش� ع93او �p+م y23 عصراال�0عة 6/11/2020ن�راله

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�ران سامي اح�2 ال قاس� اغا2993233

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�ران ن`ام ال2ی* عSال2ی* خ9ا�29941079

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�رجان خال2 اب�ا�9M '<ي29951650

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�رجان ع2نان عادل حل�جي2996398

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�رس* ن9ازT مQaفى مQaفى29972490

29982963 Tم%�2 الغ���او T23 عصراال�0عة 6/11/2020ن�ره سع

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�ره ع23اللx9Q ح�+* ال�;Sومي29993245

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�ره علي قاس� الف��Fسي3000330

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�ره فالح صالل ال�3م,09ل30012557

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�ره م�ل�د فاضل ال93اتي30022628

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�رهان سx9 سع2 ع23االله ال�����ي30032424

300496Tع23ال�0+2 ع23هللا ال��اد T3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�ر

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�فل رفع� ع23ال�هاب ال;�9Oي30051702

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�فل ر�اض صفاء 	ل+2ار30062856

3 عصراال�0عة 6/11/2020ن�	ه م,�aر اح�2 اح�300722872

3 عصراال�0عة 6/11/2020هاج� اح�2 علي سلQان3008189

3 عصراال�0عة 6/11/2020هاج� '�ام فاضل ال��93ي30092939

3 عصراال�0عة 6/11/2020هاج� جاس� Fه Fه30103182

3 عصراال�0عة 6/11/2020هاج� جالل اس�اع+ل اح�301115762

3 عصراال�0عة 6/11/2020هاج� ف�%ي ح�<ي ال عابي30123235

3013619S�Sع S�Sال ع�	3 عصراال�0عة 6/11/2020هاج� 

30141614�cخ �c3 عصراال�0عة 6/11/2020هاج�ه اح�2 خ

3015883Tهاد Tع23 هاد T3 عصراال�0عة 6/11/2020هاد

3 عصراال�0عة 6/11/2020هاش� ع2نان 	��� 'ق0ة3016993
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30171371 T9عاوeع23ال%�* ال� ���	3 عصراال�0عة 6/11/2020هاش� 

3 عصراال�0عة 6/11/2020هاش� م%�2 هاش� ال;9ا�30181132

30191550S3 عصراال�0عة 6/11/2020هاش� م%�2علي ق2و ال ق�م

3 عصراال�0عة 6/11/2020هاش� وس�9 هاش� ال��اع+ل3020612

3 عصراال�0عة 6/11/2020هالة اح�h 2اس+* ال0,ابي30213068

3 عصراال�0عة 6/11/2020هاله 'اس� سع2 ال�ل�ى3022234

30231081T2+33 عصراال�0عة 6/11/2020هانا ازه� م%�2 الع

3024754Tاس ال2اود�Y 3 عصراال�0عة 6/11/2020هانا جاب�

3 عصراال�0عة 6/11/2020هان2ان علي ح�+* ح�+*30252533

30262804�9M�9 اب�اM3 عصراال�0عة 6/11/2020هاني ر�اض اب�ا

3 عصراال�0عة 6/11/2020هاني م%�2 ع23القادر 	2ی,ه30271034

30281313Tاس ال2اود�Y 3 عصراال�0عة 6/11/2020هاوار جاب�

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ة هللا اح�2 سل�9 سل30292649�9

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ة خ�c زe+� اب�و30302399

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ه هللا شهاب اح�2 ال;Sرجي30311386

3032153 Tاق ع23ال0�ار ال�ع+�او�Oه هللا م�M6/11/2020 3 عصراال�0عة

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ه ج�ار ح�+* ح�+*30331684

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ه ح�+* اب�ا�9M ال�9eعي303471

30353179 Tه ح�+* اح�2 غ����M6/11/2020 3 عصراال�0عة

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ه رو	ان ع23الغف�ر ع23الغف�ر30361666

30372981T2مه T2ه سع2 مه�M6/11/2020 3 عصراال�0عة

3038793Dی�ن Dه سع2 ی�ن�M6/11/2020 3 عصراال�0عة

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ه صاحz ع3+2 ال 	لل30391602

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ه ع23االم+� 	ا�U ض9اء ال2ی*3040637

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ه ع23اللx9Q شz+3 ال��زوقي30411203

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ه ع�ار {a9ل ال ال�%Sم30422647
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3 عصراال�0عة M6/11/2020�ه غایz ی�نD ق�eاش30433051

3 عصراال�0عة M6/11/2020�ه �D9 نع�ه 	,انه30442920

3 عصراال�0عة 6/11/2020هy2 اح�2 وع2هللا م%�2م�سى30452521

30462866 Tاس+* عالوh 2اح� y23 عصراال�0عة 6/11/2020ه

3 عصراال�0عة 6/11/2020هy2 خل+ل اب�ا�9M االح�30476112

30482340Dی�ن Dسع2 ی�ن y23 عصراال�0عة 6/11/2020ه

30491583z+صفاء ع23ال���� ال�ه y23 عصراال�0عة 6/11/2020ه

3 عصراال�0عة 6/11/2020هy2 ع23الهادT م%�2 م305028612�%

30513132T2ال2ی* وهاب ال;الSع y23 عصراال�0عة 6/11/2020ه

3 عصراال�0عة 6/11/2020هy2 عaام ص�%ي ص�%ي30522383

3 عصراال�0عة 6/11/2020هy2 علي غالz ش�3 ش3053616�3

3 عصراال�0عة 6/11/2020هy2 علي م%�2 ال���9ي30542323

3 عصراال�0عة 6/11/2020هy2 	�ال ع23هللا ال�ع�د30552599

30561787 TاوSم%��د ح�* الع y24 عصراال�0عة 6/11/2020ه

3057364 Tجاس� ال3ل2او T2مه y24 عصراال�0عة 6/11/2020ه

4 عصراال�0عة 6/11/2020هy2 م+�p ع23ال�ح�9 ع23ال�ح30582921�9

4 عصراال�0عة 6/11/2020هh2ة علي سال� الفارس3059601

4 عصراال�0عة 6/11/2020هh2ة م%�2 ح�Sة ال فارس3060603

4 عصراال�0عة 6/11/2020هh2ة نامt ت�ف+t الSن�,ه30611266

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه2ی� م%�2 ر�اض ال;Sرجي30622566

30632793 Tب2ی� T4 عصراال�0عة 6/11/2020ه2یل ح�2 ب2ی�

306435 Tارc%�9 الM4 عصراال�0عة 6/11/2020ه2یل خل+ل اب�ا

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه2یل خل+ل ی�سف ال�فاعي30652392

30662660u4 عصراال�0عة 6/11/2020ه2یل رائ2 اس�اع+ل ال جاو�

30671078 Tام ح�* م�عي ال�30رO4 عصراال�0عة 6/11/2020ه

4 عصراال�0عة 6/11/2020هOام سال� م%��د شj�ان30682213
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4 عصراال�0عة 6/11/2020هOام ع23ال�ح�* حام2 حام30691512

4 عصراال�0عة 6/11/2020هOام 	�ال حازم ال;لف30701070

4 عصراال�0عة 6/11/2020هOام م%�2 هاش� ال�ام�ائي30712874

4 عصراال�0عة 6/11/2020هالل علي ح�2 ح�307214132

4 عصراال�0عة 6/11/2020هالل ق�� ع23ال���� 	��30731042

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه�ام جالل حات� ال2ل�9ي3074888

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه�ام ردام سامي العل�اني3075577

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه�ام الئt م,+� العاني30762216

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه�ام معاذ ثام� ال�Oاع3077916

30781236 T4 عصراال�0عة 6/11/2020ه�ام ول+2 اح�2 ال,2او

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه��ه علي ع3+2 ال;فاجي30793030

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه,ا اح�2 وضاح ال�����ي3080256

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه,اء اس�اع+ل أح�2 الهSاع30812925

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه,اء سع+2 ع23ال�زاق ال�تار30822279

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه,اء ش��x ح�+2 ح�+308324012

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه,اء عS�S م�تcى م�تcى30841444

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه,ادT ع23الهادT علي ح+2ر30853198

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه,2 'اسل م%��د االم+*30863237

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه,2 صالح عای2 عای3087252

30882778 T4 عصراال�0عة 6/11/2020ه,2 عالء حات� ال%0از

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه,2 مهT2 صالح صالح30892610

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه�ل9ا ن�aت ح�+* ج�eه30901214

4 عصراال�0عة 9M6/11/2020ا '�ام فاضل ال��93ي30911924

309288T2ون t+ار م%�2 ت�فh9ا دM6/11/2020 4 عصراال�0عة

4 عصراال�0عة 9M6/11/2020ا ع�� أح�2 ال�����ي30931287

30941696T29ا ن�رال2ی* عادل ال;الM6/11/2020 4 عصراال�0عة
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4 عصراال�0عة 9M6/11/2020ا hاس+* سل�9ان 	�Fان3095429

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه+3ل اhغال ع23هللا ع23هللا3096549

3097806 T�9 غ���Mسل�ان اب�ا �p+4 عصراال�0عة 6/11/2020ه

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه+�p ع2نان ی�سف ی�سف30982107

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه+�p نz+0 ح<�� سل�م30993176

31002079�a�ار ول+2 الO' 9فاءM6/11/2020 4 عصراال�0عة

31012452x9Qل x9Q9فاء رش+2 لM6/11/2020 4 عصراال�0عة

4 عصراال�0عة 9M6/11/2020فاء صادق ح�* ال�ع�وف3102776

4 عصراال�0عة 9M6/11/2020فاء Y�اس ع�3د ال2فاعي310373

4 عصراال�0عة 9M6/11/2020فاء م,�aر داخل ال%لي310414

4 عصراال�0عة �9M6/11/2020* هادT م0+2 ال�%ف�ق 31051490

4 عصراال�0عة 6/11/2020ه+�ا خ2ر م0+2 م310625082+0

4 عصراال�0عة 6/11/2020واثt شاك� هادT م��وك3107792

3108981T2+34 عصراال�0عة 6/11/2020وائل ح�+* اس�اع+ل الع

4 عصراال�0عة 6/11/2020وائل ص�اح Fه Fه31092395

31101035 Tار��Sي ال	ر م�و�a,4 عصراال�0عة 6/11/2020وح+2 م

4 عصراال�0عة 6/11/2020ود ز�F 2ارق ال�<�31112995

4 عصراال�0عة 6/11/2020ود ساه� م%�2 ال%لي31122347

4 عصراال�0عة 6/11/2020ود ع�� �9Yى �9Yى31132312

4 عصراال�0عة 6/11/2020وداد شاك� ع23هللا دوجي31141791

4 عصراال�0عة 6/11/2020وداد ع23ال�اح2 ص<�ان اب� ه2له3115143

31163141�a�ار ول+2 الO' 4 عصراال�0عة 6/11/2020ورود

31173127Tاد�Y *ع23ال�ح� t+4 عصراال�0عة 6/11/2020ورود شف

4 عصراال�0عة 6/11/2020وسام جاس� علي علي3118192

31192214 Tال2ور t+4 عصراال�0عة 6/11/2020وسام ح�+* ت�ف

4 عصراال�0عة 6/11/2020وسام خال2 ح�ام ال2ی* الaال%ي31202664
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5 عصراال�0عة 6/11/2020وسام عS�S علي ال�Oه2اني31211744

5 عصراال�0عة 6/11/2020وس* اح�2 فارس فارس31221691

5 عصراال�0عة 6/11/2020وس* ج�جD9 داود الaائغ31232227

5 عصراال�0عة 6/11/2020وس* ح�+* علي علي hاش+ل31242321

5 عصراال�0عة 6/11/2020وس* خال2 راس� الQائي31251680

5 عصراال�0عة 6/11/2020وس* غالz م%��د م%��د31262437

5 عصراال�0عة 6/11/2020وصفي ع23ال;�c سل�ان ال���9ي3127740

5 عصراال�0عة 6/11/2020وع2 ح<�� Fالل Fالل31282409

5 عصراال�0عة 6/11/2020وع2 سع2 جاب� اب� ال,%ل312981

5 عصراال�0عة 6/11/2020وع2 م%�* hاس+* hاس+*31302180

5 عصراال�0عة 6/11/2020وفاء رش+F 2ه Fه31312829

5 عصراال�0عة 6/11/2020وفاء ع23ال%اف� اب�ا�9M الQه31321568

5 عصراال�0عة 6/11/2020وفاء غازT ع23ال�ح�* ال�ام�ائي31332759

5 عصراال�0عة 6/11/2020وفاء فائt م%�2صالح ال�9lي31342480

5 عصراال�0عة 6/11/2020والء ع23ال;الt ع23ال���� ال�ع2ون 31351701

5 عصراال�0عة 6/11/2020ول+2 اح�2 ع23ال0�ار زوeع31361048

5 عصراال�0عة 6/11/2020ول+O' 2+� م%��د م%��د3137479

5 عصراال�0عة 6/11/2020ول+2 خال2 حاف� ال�����ي31381245

5 عصراال�0عة 6/11/2020ول+2 خال2 هSاع هSاع31391831

5 عصراال�0عة 6/11/2020ول+2 ذن�ن ی�نD الهSو31402710

5 عصراال�0عة 6/11/2020ول+2 رو	ان ع23الغف�ر ع23الغف�ر31411539

5 عصراال�0عة 6/11/2020ول+2 فNاد ج�اد ج�اد314218

5 عصراال�0عة 6/11/2020وهاج ن�ار ع23ال�اح2 ح�+314316202

31441800u'ال ها �cم%�2ام+* خ z5 عصراال�0عة 6/11/2020وه

5 عصراال�0عة 6/11/2020وهج ول+2 رو	ان رو	ان314533

3146240 T�+هSاد م%�2 رح�9 الh6/11/2020 5 عصراال�0عة
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5 عصراال�0عة h6/11/2020ارا اس<,2ر علي علي3147813

5 عصراال�0عة h6/11/2020ارا رامي جهاد ال�ام�ائي31481834

5 عصراال�0عة h6/11/2020ارا وائل ح�+2 ح�+3149512

31502520 Tش�� Tهاد �+cاس خh6/11/2020 5 عصراال�0عة

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس علي اس�اع+ل اس�اع+ل3151148

31521722 Tاساه صالح جاس� ال23رh6/11/2020 5 عصراال�0عة

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� ال9اس اس�اع+ل ن�0ه31531010

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� ج�ال م%��د الهاش�ي31542596

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� حارث ع23العS�S ال ال�ع2ون 31551411

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� خل+ل م%��د ال�����ي3156353

31571535Tال ال2اود�	اس� ص�اح h6/11/2020 5 عصراال�0عة

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� ع23هللا م%��د م%��د31581299

3159360z�9 وهMاس� ع�ار اب�اh6/11/2020 5 عصراال�0عة

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� ع�ار علي 	�Fاني3160647

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� غ�ان خل+ل خل+ل31613279

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� فائt عارف عارف31622098

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� م%�2 ع+2 ال ال%�2وني31632177

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� م%�2ی�نD ی�سف ن0ار3164394

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس� ناجي ع23 ح�داني31652051

31662538T2+,ي ال�	اس�+* اح�2 م%�2 زh6/11/2020 5 عصراال�0عة

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس�+* اhاد ع,اد الله+3ي31673022

31681751 Tفى االزه�Qaاس�+* جاس� مh6/11/2020 5 عصراال�0عة

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس�+* رجz به0� الهاش�ي31691769

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس�+* صف�ت Y�اس Y�اس317039

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس�+* ع23ال�ح�* ز�2ان ز�2ان3171503

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس�+* ع�� ح�+* ح�+*31721917

Page 122 of 127



وق� االس�المتار�خ و��م ال��اجعةاالس� ال�املال�ار	�دال��ل�ل

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس�+* وع2 ع23هللا ع23هللا31732883

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس+* اح�2 خc+� العالك3174830

31752012T2اس+* خال2 ع23ال0ل+ل االسh6/11/2020 5 عصراال�0عة

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس+* ع23ال%اف� hاس+* ال�ل�9ان31762761

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس+* ع23ال�الم ج�+ل ج�+ل31772156

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس+* علي ح�+* اب� سلQان31781985

31792208 Tاهللا ب2راوQع zاس+* غالh6/11/2020 5 عصراال�0عة

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس+* م%�2 حام2 ق�ه 'اش3180988

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس+* ناh tFاس+* ر9eعي31811509

31823089T2+3الع Tف�ز �+aاس+* نh6/11/2020 5 عصراال�0عة

5 عصراال�0عة h6/11/2020اس+* ه+�p ع23ال�اح2 ال�<�aصي3183895

5 عصراال�0عة h6/11/2020اق�ت وائل م%�2ص�%ي م%�2ص�%ي3184919

5 عصراال�0عة h6/11/2020ام* م%�2 خل+ل خل+ل31851427

6 مساءاال�0عة h6/11/2020%+ى اح�ان قاس� �9Yى رومي31861025

318764 Tر�a,ى اس+ل سالم م+%h6/11/2020 6 مساءاال�0عة

6 مساءاال�0عة h6/11/2020%+ى 'O+� اح�2 ال2هام31881655

6 مساءاال�0عة h6/11/2020%+ى Y�اس ح�+* ح�+*31892685

3190910�Uا	 �Uا	ى علي +%h6/11/2020 6 مساءاال�0عة

31912781 Tال�30ر Tى ع�اد هاد+%h6/11/2020 6 مساءاال�0عة

31922949z�9 وهMى ع�ار اب�ا+%h6/11/2020 6 مساءاال�0عة

6 مساءاال�0عة h6/11/2020%+ى ع�ار 	اFع الف��0ي31932890

6 مساءاال�0عة h6/11/2020%+ى غ�ان سل�ان االده�ي31942924

6 مساءاال�0عة h6/11/2020%+ى م%�2 ازه� ازه�31952668

6 مساءاال�0عة 6/11/2020یSن اح�2 ام20 ال���ي31961418

31972406T2+eSن ام+� صفاءال2ی* الS6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی

6 مساءاال�0عة 6/11/2020یSن خالh 2اس+* له+3ي31982975
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6 مساءاال�0عة 6/11/2020یSن ع23هللا م%��د الSر	اني31992922

6 مساءاال�0عة 6/11/2020یSن فائt عارف عارف32002066

6 مساءاال�0عة 6/11/2020یSن م��9 خلف خلف32012895

32022046 Tاح�2 م%��د ال�30ر ��h6/11/2020 6 مساءاال�0عة

6 مساءاال�0عة ��h6/11/2020 غ�ان خل+ل خل+ل32032091

6 مساءاال�0عة y��h6/11/2020 خل+ل ع23هللا القaاب32042439

6 مساءاال�0عة y��h6/11/2020 سع2هللا ف�ح هللا ف�ح هللا32052443

3206904T2ان هل+ل ال%2یQسل y��h6/11/2020 6 مساءاال�0عة

6 مساءاال�0عة y��h6/11/2020 ص2یt ع23ال�ح�* القSاز32071730

6 مساءاال�0عة y��h6/11/2020 ع23هللا م%�2 ال�0+لي32081683

32091941 Tع�ب اسامه اح�2 ال�30رh6/11/2020 6 مساءاال�0عة

6 مساءاال�0عة h6/11/2020عق�ب ی�سف علي علي32101461

6 مساءاال�0عة h6/11/2020ق+* داود م%�2 عل�اني32113256

6 مساءاال�0عة h6/11/2020ق+* ع23ال�الم ج�+ل ج�+ل32122683

6 مساءاال�0عة h6/11/2020ق+* ع23هللا ن�9j الO,اوه32132233

6 مساءاال�0عة �h6/11/2020ان اح�2 شاك� شاك�32141956

6 مساءاال�0عة �h6/11/2020ان اح�2 ول+2 الO<�جي32153164

6 مساءاال�0عة �h6/11/2020ان ح�+* سعاد الS3ر	ان32161739

6 مساءاال�0عة �h6/11/2020ان م%�2 اح�2 اح�321731252

6 مساءاال�0عة �h6/11/2020,ى عT2 ع23هللا ع23هللا3218476

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف اح�2 اب�ا�9M ال��3ي32191601

32201706�6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف اح�2 ح<�� ح<�

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف اح�2 م%�2 م322127842�%

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ادر�D ح�ادT اال�Fاق0ي3222435

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف اhاد س�زT ال;Sعلي3223846

3224963 Tاس+* ال�اوh 6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف بالل
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6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ت��9 فاضل ال اس�اع+ل3225274

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف حارث ع23العS�S ال ال�ع2ون 32262911

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف حازم علي علي32271178

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ح�* ح�ه علي ال جاف32281375

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ح�* م%�2علي م%�2علي3229236

32301982 Tال�30ر T�+6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ح�+* عل

32311508 Tاوp+6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ح�+* ع�اد الع

32322052T2�Sال ���	6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ح+2ر 

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف خال2 دخ+ل ال��93ي32332709

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف خال2 عف�ان عف�ان3234132

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف داود م%�2 عل�اني32352978

3236110 Tن�ر T6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف رائ2 ن�ر

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف رع2 ح��ن جاس�ي ال شاه+*32372977

32382715 T6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف سع2 ع23ال�هاب ال2اه�

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف سF x9ارق ال2'اغ32392577

32401818T2اس ع23علي ال�اع�Y 6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف

32411819�cخ �c6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ع23ال0�ار خ

32421916T2+eSال �Uا	6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ع23ال�ح�9 

3243120*eز *e6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ع23ال��ار ز

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ع23العS�S م%�2 م32446762�%

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ع23هللا رع2 رع324518242

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ع23ال�اح2 ع23العS�S ع��32463134

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ع2نان 	2ر ال�3ح0ام32472438

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف عT2 فNاد ز�,ي3248922

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف عق+ل سل�ان الO�اني32491888

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف علي شاك� شاك�32502088
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6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف علي م%�* الQل�اني32511820

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ع�ار ثای� االر	ي32521934

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف فاخ� م%�2شه+2 م%�2شه+32538562

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ف�اس عSال2ی* عSال2ی*32543100

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف فالح ح�* ال�ام�ائي32552840

32561432 Tی�سف ال��س� T6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ف�ز

32572560 T,عان ی�سف اله2ماو	6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف 

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف مp,ى مهT2 العاملي3258222

32592014 T6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف م%0* صالح ال,اص�

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف م%�2 اس�اع+ل ق2وش اس�32602535

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف م%�2 ج�ال ج�ال32612074

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف م%�2 صT�3 الع�لي32622011

3263453T2+36 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف م%�2 ع23ال�ح�* الع

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف م%�2 	امل ال��93ي32641951

32651843 T6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف م%�2 م<ي ال2ور

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف مQaفى ص�اح ص�اح32661347

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف مaعz ص�اح ال�عالني32671643

3268392 Tعلي ال3ه�زاو T6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ناد

32692087T2مه T26 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ناص� مه

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�سف ناtF م%�2علي ال��خي32703240

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�نD اب�ا�9M علي علي32711810

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�نO' Dار اح�2 اح�327213192

32733060 Tفى االزه�Qaجاس� م D6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�ن

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�نD جالل سل�ان سل�ان32742527

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�نD حارث ع23العS�S ال ال�ع2ون 32751225

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�نY D�اس ح�* االس�3276964
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3277931 Tغ�ان ح2ی2 س�عاو D6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�ن

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�نD م�+* فاضل فاضل32781213

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�نD م%�2 رش+2 صاب�ن0ي32791112

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�نD هOام ع�ده ال0,ابي3280576

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�نD واثt م%�2 م328110152�%

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ی�نD ول+2 ع2نان ع2نان3282150

6 مساءاال�0عة 6/11/2020ئه �+* سالم سل�9 سل32832670�9
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