
 

 النــــــإع
 

 إعالن إلى السادة مساهمي الشركة العربية الدولية للفنادق

 

ترجووودارة الا كةووورربا كاردووووبا كناكووووباككر وووهةياا اتووووررا أوووه أو ها كأووووردا  ااة وووه اااااا ووو   ا

قأ ا كأأه أو ا ككهئ بافو ا / كةرعوو اااا  ا  دباع   اقه د وهاضراالا ر جابا كهتبا كةرربا

شوها اعو  اا81اقو اعأوهالاجود رلا كةأوأوه  ا,ا الاة ا الة الا كاه وبخكفاد و اا– كةأوأه  ا

اذكو ا و ا كأوهعبا ك هسوابااووهتهاات وحا كد تونلااا6552665فوهر اا6558685 هتفا كرهس ا

إلسو   اا ه وهأااادوهسااسو أ  اا ك و ا يوحاعكو وهاار ورا و ادانا كظ ورا و ا التونا كوحا ك أوو ا

اف اته ات كرك اع اذك افون ا كةورربات ووار ادوم اا ود كك اخأأباعةراعه هاةا اا ا طهكود اد ها

ا  ادوهساسوو  ا ا ككو  وها  هئوووهاركوحاتكد وبا كأأككووبا  اة ووبا ك هشووأوبااسو   كأوو وبااة وه ا وو ا  أا

ا8616كأووو با(اا66)ارسووو  هة ا تكوووه اقوووه د اتأكووو ا ك كد وووباكه ووود  ا ك ووو ا ك   وووها ك  وووهة ااقووو ا

د هارالاع اطر قا كأ هر ا كأ  صوباداونا ورااا   وبااشو را و اأ طاتقا كأطهكوبا اا,اتان  تبا

ا. ةرا و ا إلع  اف ا كص فا كأ كوبااختها 

ا جو ا  ا كدا با كةرعوو ااا هبا كا قبا ر جابا كةورربا صوط وو ا ا و ا كد وهئقا ك   وبا

ا.ارتيهااش هةلاتصراراثاتأبا  اد 

 العربية الدولية للفنادق 



2005ارباح العام 2004ارباح العام 

دينار/ فلسدينار/ فلس

                    -            1.443ابراهيم بدوي ابراهيم رشيد15617

            0.240            0.160ابراهيم حسن محمد النواجي25775

            6.960            4.650ابراهيم داود ابراهيم غندور36166

            0.240            0.160ابراهيم سامي سعيد عمرو45156

          11.280            7.537ابراهيم سالمة نويران النبر58

          56.400          37.683ابراهيم صالح عزم615

            0.840            0.561ابراهيم عبد لطفي عثمان75597

            2.280            1.523ابراهيم عبدالقادر ابراهيم الترك842

            0.480            0.321ابراهيم علي محمود فنون95371

                    -            0.321ابراهيم غسان ابراهيم اشقر106796

            0.240            0.160ابراهيم فؤاد ابراهيم زنانيري116435

            0.360            0.241ابراهيم محمد ابراهيم عبدالرحمن126209

          22.680          15.153ابراهيم محمد ابراهيم ونادره حسن1324

            0.240            0.160ابراهيم محمد عبدالرحمن خليل146272

          28.200          18.841ابراهيم محمد فتح هللا مطلق ابوراس157350

            0.240            0.160ابراهيم محمود علي شمعون165235

          11.280            7.537ابراهيم محمود عيسى زريق1725

          56.400          37.683ابراهيم يوسف عبدالهادي الميلم1848

                    -            4.730ابراهيم يوسف مصطفى ابوحجله1947

            0.720            0.481اجمل عبدالرحمن محمود البطوش20195

          22.680          15.153احسان عاشور محمد مرعي21202

            0.240                    -احالم عبدهللا احمد الحياصات228182

          11.280            7.537احمد ابراهيم احمد عبدهللا2361

            0.240            0.160احمد بن بيال خالد احمد الدباس246115

            0.240            0.160احمد توفيق كامل الرشدان255170

            0.240                    -احمد جميل صادق مهيار266717

            0.240            0.160احمد حسن محمد النواجي275773

            5.640                    -احمد حيدر شاهر العدوان2873

            2.280            1.523احمد خليل احمد ابوراضي2976

          11.280                    -احمد راجح فارس الحاج سعيد3085

            1.440            0.962احمد رشيد عبدالمهدي الزعبي3186

          56.400          37.683احمد رضوان اللولو3283

            0.720            0.481احمد زعيل الحاج داود335254

            0.240            0.160احمد سمير محمد الشعيبات346603

                    -          29.424احمد شريف عارف نمر355558

            1.440            0.962احمد صالح موسى كعكي366026

            0.240            0.160احمد عبدالمجيد احمد زيتون376153

            0.480            0.321احمد عثمان احمد نهنوش386487

            1.440            0.962احمد عطا داود جبر39142

            0.240            0.160احمد فرحان احمد الزير405767

            3.360            2.245احمد فؤاد توفيق الالذقانى41108

            0.720            0.481احمد قاسم حسين دغلس425342

اسماء االرباح المتقادمة لمساهمي الشركة العربية الدولية للفنادق

المبلغ
اسم العميل رقم المساهم التسلسل



            0.240            0.160احمد كمال عبداللطيف حسين435768

            0.480            0.321احمد مازن يوسف الزبده446815

          13.560            9.060احمد محمد احمد45130

        112.920          75.445احمد محمد الخطيب46132

        136.680          91.320احمد محمد صالح الخطيب47129

          16.920                    -احمد محمد علي اليسره48125

            0.360            0.241احمد محمد قاسم العالونه495197

                    -            0.160احمد محمود احمد النصر505754

            0.240            0.160احمد محمود علي فنون515375

            0.480            0.321احمد موسى ابوحمد صبح525954

            8.880                    -احمد موسى محمد عليان537980

        112.920          75.445احمد يوسف الخطيب54173

            0.240            0.160احمد يونس عباس العزه555984

            0.720            0.481ارتين انطون ارتين بكرجيان566893

          11.280            7.537ارضا جورج ابراهيميان57402

            2.160            1.443ارقم محمد عقله الرواشده586372

            0.840                    -اروى ضياءالدين محي الدين المظفر59404

          11.280                    -اسامه راجح فارس الحاج سعيد60312

            6.840            4.570اسامه محمد صالح عبدالمجيد مرقه616974

                    -            0.160اسامه محمد عبدالحليم خريسات626250

            0.240                    -اسامه محمود جميل الساحلي636854

            5.640            3.768اسامه منير محمود البسطامي64311

                    -            1.764اسامه نجيب خليل الكور65319

            0.240                    -اسامه وليد محمد الحسن665847

            0.720                    -اسراء عبدالرزاق عبدالحميد ابوحسان675567

          22.680                    -اسعد احمد مصطفي عطيه68248

            1.440            0.962اسكندريه نقوال صالح اليوسف696259

            0.240            0.160اسماء احمد فهد جبير706135

            0.240            0.160اسماء تيسير محمد نوبه715447

            0.240            0.160اسماء عمر فوزي ابوعيده726294

            0.960            0.641اسماعيل ابراهيم اسماعيل باطا735974

            4.320            2.886اسماعيل خليل صالح العمري745712

            0.360            0.241اسماعيل مسعود عثمان75288

            1.920                    -اسيل عدنان حسين جبر765875

            5.773اشرف شريف عارف نمر777458

            0.480            0.321اعتدال نوفان علي الدقامسه786315

                    -            2.325اعتماد محمد نجيب شاهين795299

          11.040            7.376افلين نقوال وديع موسى80520

            0.360            0.241افنجليا جورج دمتري كارثانايس815190

            2.160                    -اكرم امين منصور دعيبس826073

            0.240            0.160اكرم منيب سليم الدجاني835990

            0.360            0.241االء سمير محمد جمال846557

                    -            0.321السي نبيل جميل عكاوي856937

            0.240            0.160الشركه العربيه للخدمات والتوكيالت866890

            5.640            3.768الشريف تاج الدين ناهض87673

            3.600            2.405الفرد سالم بطرس ابومنه886481

            1.440            0.962الكسندر يوسف عوده قموه896243

            5.040            3.367الكسيس جورج فؤاد دعدس90481



            0.840            0.561المرحوم اسعد محمد يوسف هاشم915466

          22.680                    -المرحوم رياض فارس مصطفى حاج سعيد921376

          22.680          15.153المرحوم سالمه محمد سالمه السماحين931879

                    -          18.841المرحوم طاهر ابراهيم محمود الحصري942160

            3.360                    -المرحوم عزت محمد شفيق محمد  ياسين952746

                    -            3.047المرحوم نعيم جريس عبدهللا الطوال964341

            1.440                    -المظ طاهر ابراهيم الحصري978008

            1.080            0.722الهام عبد مصطفى يغمور985512

            2.880            1.924الياس ابراهيم خليل غاوي996094

            0.240            0.160الياس انيس الياس ابوشنب1005747

          22.680          15.153الياس حنا قسطندي شاهين101488

            0.240            0.160الياس سليم قسطندي حبش1026436

          12.000            8.018الياس متري اسكندر103489

            0.360            0.241الياس نصري الياس مقحار1046946

            1.440            0.962امال احمد صالح كعكي1056022

            0.240            0.160اماني ابراهيم علي فنون1065367

            0.240            0.160اماني احمد فرحان الزير1075765

            5.640            3.768اماني اسامه منير البسطامي108388

            0.360            0.241اماني جميل صالح مرقه1095859

            0.360            0.241اماني حسام بديع العبوه1106203

            0.240            0.160امتياز عبدالرحيم علي ابوزيد1115238

            1.080            0.722امجد صبري احمد الحامد112360

            0.600            0.401امجد عبدالمجيد محمد علي1136627

            7.080            4.730امل ابراهيم يوسف عبدالهادي الميلم114341

            9.840            6.574امل حامد زمر1156993

            0.480            0.321امل حمزه سليم المغربي116352

        102.120          68.229امل ظافر محمد البديري117351

            5.520            3.688امل عبدالفتاح محمود البزاري118342

            1.080            0.722امل عبدالقادر ابراهيم الترك119345

          11.280            7.537امل محمود عبدالرحمن دبدوب120343

          28.200          18.841امل وجيه سعيد العتبه121348

          11.280            7.537امنه ارملة عبداللطيف احمد الخطيب122332

            0.720            0.481امنه سالم محمد عبيدات123337

            3.720            2.485امنه عبدالبصيرجعاره الدويك124331

                    -            5.853امنه عزت محمود عطيه1257457

            1.080            0.722امنه محمد احمد عطية126336

          28.200                    -اميره عبدالرزاق الحمود127367

            0.600            0.401اميره محمد سليم عواد128370

            0.240            0.160اميره محمود احمد ابوفراس1295776

          22.680                    -اميلي يوسف عبود130394

            0.240            0.160امين حسن محمد النواجي1315772

            5.640            3.768امين طارق محمد الدباغ132276

            1.080            0.722امينه جميل امين ابو خاطر1337477

          11.280            7.537امينه عبدالرحمن خليفه134326

            0.240                    -امينه عبداللطيف يوسف الغريسي1355839

            0.240                    -امينه عبدهللا محمد جابر1366199

            3.360            2.245اميه فؤاد توفيق الالذقاني137399

                    -          18.120اناهيد نبيه غبريل138413



          27.120                    -اناهيد نبيه غبريل139413

          22.680          15.153اندرواس كليس حبيب140411

                    -          26.298انس عدنان الرجا العوض1417079

            1.080            0.722انصاف حسين احمد فضل142448

          11.280            7.537انعام حسن ابراهيم سالم143441

            3.600            2.405انعام سعيد محفوظ144443

          22.680          15.153انور حسن عبدالرحمن عداسي145436

            0.840            0.561انور رضوان علي الشبول1465172

            0.720            0.481انيسه خليل سالمه الهلسا1476127

          45.240                    -اوجيني شفيق عوده توما148514

            2.880            1.924اياد ابراهيم رشاد الزرو1496309

            4.320            2.886اياد اسعد محمد هاشم1507156

            3.360            2.245اياد علي محمدعلي بدران151231

            0.720                    -اياد محمود داود جبريل152229

                    -            1.924اياد وليد عبدالغني عبدالهادي153234

            0.240            0.160ايفان فتحي ذيب سليمان1546326

                    -          52.515ايفون سليم منصور زكا1557124

          39.600          26.458ايليا الياس زكريا جريس عواد1566665

          28.200          18.841ايمان ابراهيم يوسف الميلم157207

            2.280            1.523ايمان حنا شحاده صايج158209

            0.240            0.160ايمان ذياب ذياب عميش1595234

            1.320            0.882ايمان صبحي شاكر االشقر1605499

            1.200            0.802ايمان فتحي عبدالرزاق الغالييني1616407

            0.240                    -ايمان محمود احمد النصر1625810

            0.240            0.160ايمن حسن محمد النواجي1635774

            0.480            0.321ايمن حنا غافل الظواهر1646065

            1.080            0.722ايمن صبري احمد الحامد165223

            0.360            0.241ايمن عادل خليل الزريقات1665337

            9.840            6.574ايمن عصمت فوزي عبدالحميد1677110

            0.360            0.241ايمن محمود حسين العسعس1685686

            0.240            0.160ايمن نظام مفلح التل1696249

            0.240                    -ايناس محرز احمد الغريسي1705797

            0.240                    -ايناس محمود احمد النصر1715808

            1.920                    -ايه عدنان حسين جبر1725877

            0.240            0.160ايهاب زهران جليل الطعامنه1736705

            3.360            2.245ايهاب علي محمد علي بدران174382

            0.480            0.321ايهاب مازن نعيم خوري1756924

            0.480            0.321باسل حنا غافل الظواهر1766095

            0.240                    -باسل محمود شريف الحسن1775825

            9.000                    -باسل موسى زكي االيوبي1788069

            5.640            3.768باسل نقوال حنا عوده179619

                    -          32.070باسم خليل سالم السالم1807855

            0.240            0.160باسم نظير احمد سعد1816244

            5.640            3.768باسمه جميل ناجي عبدالرحمن182599

        112.920          75.445باسمه محمد علي الخضري183601

            4.560                    -باسمه موسى زكي االيوبي1848068

            3.960            2.646باكزه نعمه عوده النصراوي1856494

            0.240            0.160بانا نظير احمد سعد1866245



          11.280            7.537بتله صالح ابودرويش187541

                    -            0.160بثينه اسحق الكيالي188589

            1.440            0.962بثينه محمد صالح كعكي1896032

            1.440            0.962بدر نافذ ابراهيم سرحان1906140

            0.240            0.160بدريه محمد عبدهللا حمدان1915387

            1.920                    -براء عدنان حسين جبر1925876

            5.640            3.768برت موسي احمد هاكوز193559

            5.640            3.768برهم عايد منصور السمرولي194592

          11.040            7.376بريجيت نقوال وديع موسى195551

          20.640                    -بسام جوده سالم سماوي1967069

          23.880          15.955بسام عبدالرؤوف عبدالرحمن جزر1977084

            1.920            1.283بسام محمد عبدالعزيز قاسم1987131

          11.280            7.537بسام ناجي محمود ابودياك199629

            0.720            0.481بسام يحيى صالح مرقه2005868

                    -            0.321بسمه نبيل جميل عكاوي2016934

            0.240            0.160بشار توفيق عبدالرحيم السخن2025688

          12.000        131.488بشار سالم فرحان دحابره2035091

          20.880          13.951بشار عيد عودةهللا الزوايدة2045681

            0.360            0.241بشار محمد رجا محمد يحيى مرقه2055863

            0.240            0.160بشار محمود جميل الساحلي2066853

            0.240                    -بشرى اسعد احمد الحسن2075854

                    -          16.035بشرى عطاهللا احمد قطيفان2087854

            0.480            0.321بشرى محمد ابراهيم ابوغزاله2096204

          22.680          15.153بشير ساري ياسين الرفاعي210638

          28.200          18.841بطرس يعقوب عيد بركات211549

            9.840            6.574بكر عبدهللا بكر صالح2127089

          28.200          18.841بالل محمد فتح هللا مطلق ابوراس2137351

            0.240            0.160بالل محمود علي فنون2145374

          22.680                    -بالل مسعود عبدالطيف نايفه215587

            1.440            0.962بلقيس محمد صالح كعكي2166030

          11.280            7.537بندلي سليم عكاوي217552

            0.720            0.481بهاءالدين يحيى صالح مرقه2185869

            7.080                    -بهيره عمران سليم البيطار2198064

            0.360            0.241بيان حسام بديع العبوه2206201

            0.240                    -تامر محمود ياسين الجنيدي2216708

                    -            7.537تريز عطاهللا مناور الحجازين222701

                    -          18.601تغريد راضي عبدهللا الخصاونه2237004

                    -            6.895تغريد زكي ميخائيل حمارنه2247068

            0.720                    -تغريد سليم ابراهيم مرجي2256038

            0.840            0.561تغريد غازي نصير226683

                    -            2.325تمارا مصطفى ابراهيم مناع2275302

            0.720                    -تمام سعيد صالح الخضر228694

            0.240            0.160توفيق سميح توفيق العمد2296947

            0.240            0.160توفيق كامل محمد الرشدان2305169

          16.920          11.305توفيق محمد المحمود ملكاوي231676

            4.320                    -توفيق محمد محمود العبادي2326206

          11.280            7.537تيسير ابراهيم محمد حموده233661

            0.480            0.321تيسير احمد عيسى ابو عيسى2345533



          11.280            7.537تيسير علي داود الشعيبي235656

            0.240            0.160تيسير محمد حسن نوبه2365449

          11.280            7.537تيسير يوسف عبدهللا محمود237662

          33.840                    -تيمور صالح الدين محي الدين حمدوخ238703

          22.680          15.153ثابت جميل محمد الحسن239718

            5.640            3.768ثناء عاطف سلمان هلسه240719

            0.240            0.160جادهللا عوض هللا جادهللا الطويل2416722

            2.760            1.844جاسم سليم زكي عايش2427640

        112.920          75.445جانيت جبرا جريس قديس243840

            2.880            1.924جانيت نقوالحنا عوده244842

            0.720            0.481جبر يوسف مصطفى بكر2456881

            0.480            0.321جرير عبدالحليم النمر الحمود2465619

            1.680                    -جرير نعيم جريس الطوال2478020

                    -            1.924جريس جميل جريس الريان2486690

                    -        131.488جريس خلف غيشان2495096

          22.680          15.153جليله اميل دعدس250812

          16.440                    -جمال الدين محي الدين عارف المظفر251738

            0.240            0.160جمال حامد احمد الكتوت2525482

          13.560            9.060جمال خليف خليل حداد253736

            0.240            0.160جمال خليل عبدالحي الترتير2545456

            0.720            0.481جمال صالح علي المشني2556107

            1.080                    -جمال محمد سعيد الديري256727

          11.280            7.537جمال محمد فارس يونس257732

          19.440          12.988جمال ممدوح شكيب العطعوط2587592

            0.240            0.160جمانه جمال علي الحارس2596310

            0.240            0.160جمانه ميخائيل يوسف جعنيني2606493

          11.280            7.537جميل ابراهيم يعقوب الفراج261754

            2.280            1.523جميل خليل احمد ابوراضي262758

            0.360            0.241جميل سامح جميل دبابنه2636562

          11.280            7.537جميل سليم محمد حامد264766

          16.920                    -جميل عبدالحليم الحاج يوسف الحاج محمد265751

            0.720            0.481جميل محمد البداح الوريكات2666251

            5.640                    -جميل يوسف احمد شابسوغ267753

            7.080            4.730جميله درويش مصطفى زحالن2687540

            5.640                    -جميله عبدهللا احمد مبارك269771

            0.120                    -جميله علي ذياب سمرين2708185

            9.960            6.655جميله ممدوح شكيب العطعوط2717589

            0.480            0.321جنى جرير عبدالحليم الحمود2725622

            1.440            0.962جهاد احمد حسن سماره2736258

          11.040            7.376جهاد الياس حنا العالمات274793

          16.920          11.305جواد بسام قصراوي275850

            0.240            0.160جواد جالل الياس عكاوي2766001

            0.240            0.160جوانا رشدي شنوده بسخرون2776849

          11.280            7.537جواندلين باتريشيا الدجاني278874

          22.680          15.153جودت راضي مصطفى ابوعابد279801

          11.280            7.537جودت ظاهر سمير280802

            0.720            0.481جورج اديب خليل جرجوره2816892

            0.480            0.321جورج داود كركور اكجيان2826099



          11.280            7.537جورج سالم نجار283817

        186.240                    -جورج شكري عيسى سلفيتي2846961

            0.720            0.481جورج عيسى مفضي مخامره2856602

            1.680                    -جورج نعيم جريس الطوال2868019

            4.320            2.886جيهان ذيب طعمه عتما2876011

            0.600            0.401جيهان غازي محمد االسطى2886036

          11.280            7.537جيوفانا فخري المعاني289866

            2.880            1.924حازم ثابت صالح القاضي2905146

            5.640            3.768حافظ حياتي حافظ الشخشير291988

          45.240          30.226حبيب محمود احمد ابوسعد2921030

                    -          11.144حبيبه محمد ابراهيم العسعس2931032

                    -        400.878حران يعقوب صبح زريقات2947746

            0.240            0.160حسام ابراهيم محمد خليل2956270

            0.240            0.160حسام احمد فرحان الزير2965759

            0.480            0.321حسام بديع امين العبوه2976205

            0.240            0.160حسام زهران جليل الطعامنه2986707

            5.640            3.768حسام نقوال حنا عوده299947

            0.720            0.481حسان عاطف فرحان حدادين3006684

                    -          80.176حسان عواد يوسف زيادين3017807

            2.880            1.924حسان فخري المعاني302929

            0.480            0.321حسن حسني حسن النجار3035600

            1.920            1.283حسن حكمت محمد شقديح3045883

            1.440            0.962حسن سليم حسن سرحان3055538

            0.840                    -حسن ضياء الدين محيالدين المظفر306910

          11.280            7.537حسن عبدالمجيد حمدان صباح واخيه يوسف307900

          11.280            7.537حسن محمد ابراهيم خريم308905

            0.360            0.241حسن محمد سعيد االحمد3096711

            0.240            0.160حسن محمد سالمه النواجي3105777

            0.480            0.321حسني عادل حسني النابلسي3115491

            2.880            1.924حسني محمود ملحس312994

            5.640            3.768حسنيه احمد ديب ارشيد313980

          56.400          37.683حسيب عبدالحفيظ بالن3141066

        120.000                    -حسيبه محمد موسى عرفه3158199

            0.720            0.481حسين خالد نايل القنانوه3166318

            0.240            0.160حسين محمد علي العنوز3176129

            5.640            3.768حسين مسعود سعيد عبدهللا318915

            0.600            0.401حفـصة محمد سليم عواد319913

            0.360            0.241حفصه عبدالرحيم ذيب العوبلي3205480

            0.240            0.160حلمي سعيد داود الهرشه3215250

          11.280            7.537حلمي عمر رصاص322975

            0.240            0.160حلمي محمد حميدة صبح3235223

                    -        376.264حلمي محمد علي اللوزي3246230

          11.280            7.537حلوه رفيق يوسف ابراهيم سالم3251044

            1.920            1.283حليمه ابراهيم خليل326966

            0.840            0.561حليمه سليمان عبدهللا الرواشدة327971

          11.280            7.537حمد محمد حمد ابوخضر328948

            0.480            0.321حمدي عبدالرحمن محمود البطوش329959

            3.360            2.245حمدي فوزي حمدي سبيناتي330958



            0.480            0.321حمزه محمد امين خليل3316649

            2.640            1.764حمزه نجيب خليل الكور3321014

                    -            0.160حمزه نصري عادل باكير3336704

            3.480            2.325حنا ديمتري حنا فرالجيس3346510

            0.360            2.886حنا عواد عزيز قاقيش3357436

            5.640            3.768حنا نقوال حنا عوده3361027

            0.720            0.481حنان صبحي محمد احمد وتد3375416

            0.240                    -حنان عبداللطيف يوسف الغريسي3385833

            0.960                    -حنان محمود علي خير3398174

            5.640            3.768حنيفه محمد سعيد محمد الفيومي340985

            2.280حنين حلمي رضا عايش3411054

            0.240            0.160حنين سهيل عوض النوباني3426538

            1.080            0.722حنين علي عطيه السيد3436997

            0.360            0.241حنين ماهر علي خضر3445452

            0.240                    -حنين نجدي محمد الحسن3455782

            0.240            0.160خالد ابراهيم عطا عايش3465559

            0.240            0.160خالد جمال علي الحارس3476314

            0.720            0.481خالد جميل عبدالقادر الهرشه3485261

            3.120            2.085خالد جميل يعقوب الشعبان3491096

          34.920          23.331خالد خليل محمد العمري3507016

            0.480            0.321خالد زهير سعد الدين المهايني3511105

            1.440            0.962خالد سعدالدين يعقوب وفاالدجاني3525720

            1.320            0.882خالد سعيد صالح الخضر3531112

            0.360            0.241خالد صالح محمد مراد3545726

          11.280            7.537خالد عبدالرحمن صالح سماره3551100

          70.560          47.143خالد عبداللطيف العلي الشايع3561106

            0.840            0.561خالد علي عطيه السيد3575328

            3.360                    -خالد محمد رسالن الكسيح3581082

          13.560            9.060خالد محمد سعيد طناش3591077

            0.240            0.160خالد محمود علي فنون3605373

        246.960                    -خالد مصطفى محمد سليق3616189

            1.080            0.722خالد وليد شوقي ابوزناد3621081

            0.240                    -خالد وليد محمد الحسن3635851

            2.280                    -خالد يوسف فريد الربضي3641097

            0.240                    -ختام عبدالرحيم عبدهللا قواس3655785

                    -            0.160ختام مصطفى علي زعارير3666068

            0.600            0.401خديجة محمد سليم عواد3671162

            0.720            0.481خديجه عبدالحليم ابراهيم جاسر3681158

          11.280            7.537خضر بندلي سليم عكاوي3691142

            0.720                    -خضر عبدالقادر عوض الكحلوت3705168

          13.920            9.300خضر قسطندي ايوب اللداوي3716440

            0.240            0.160خلدون خليل عبدالفتاح الجنيني3726516

                    -            7.456خلدون محمد علي خلف3736811

          11.280            7.537خلف عبد احمد3741182

            0.240            0.160خلود اديب حنا دبابنه3756809

            0.720            0.481خلود سعيد صالح الخضر3761170

            1.080            0.722خلود عبدالقادرابراهيم الترك3771173

            5.640            3.768خليفه محمود حسن العكور3781185



            0.720            0.481خليل ابراهيم خليل شلبايه3795987

            2.760                    -خليل طاهر ابراهيم الحصري3808010

          22.680          15.153خليل عمر عبدالسالم طمليه3811129

          56.400          37.683خليل غطاس الصراف3821115

          11.280            7.537خليل محمد رضوان رضوان3831126

            2.640            1.764خليل نجيب خليل الكور3841132

            0.720            0.481خميس عمر سليم غيث3855930

            0.720            0.481خوله سعيد صالح الخضر3861179

            0.720                    -خوله عبدالرحمن محمود البطوش3871183

          11.160            7.456خوله عبدالقادر شوماف حسن3886297

            0.120                    -خوله علي ذياب سمرين3898189

            0.240                    -خوله محمد مصطفى الحسن3905821

            0.240            0.160خولى فالح مصطفى الطه3916856

          22.680          15.153خير الدين رجب قاسم اغا3921153

        101.760          67.989خير الدين عمر المعاني3931152

            1.440            0.962خيريه بكر عبدالقادر امين3946028

            0.360                    -داليا عماد عبدالرحمن صبري3958116

          13.560            9.060دانا خليل محمود3961250

            0.720            0.481دانا علي رضا حسين قوالغاصي3976174

            0.480            0.321دانه موفق عبداللطيف داوود3985418

            0.360            0.241داود جريس داود عيسى3996070

          22.680          15.153داود محمد عثمان احمد4001208

            5.640            3.768داود موسى عيسى مسلم4011206

            0.240                    -دعاء عبداللطيف يوسف الغريسي4025836

            0.480            0.321دعد محمد علي ابوهزيم4036455

            2.880                    -دالل االدلبي زوجة مروان ياسين االدلبي4041233

            0.120                    -دالل علي ذياب سمرين4058193

            1.320            0.882دالل نجيب خليل عوض4061229

            5.640            3.768دالل يعقوب عبدالهادي هاشم4071236

            0.360            0.241ديانا احمد محمد العالونه4085194

            0.600                    -ديانا خليل اسماعيل الجبارين4095957

            0.240            0.160ديانا رشدي شنوده بسخرون4106845

            0.360            0.241ديانا سليم قسطندي حبش4116438

            0.720            0.481ديفيد الفرد سالم ابومنه4126485

            0.240            0.160ديما زهران جليل الطعامنه4136706

            1.320                    -ديما شاهر جريس تادرس4147986

            0.240            0.160ديما غسان بشاره النصراوي4156527

            2.880            1.924دينا تحسين اديب الصباغ4165994

            0.240            0.160دينا سعيد مصطفى فينو4175210

            0.120ذياب علي ذياب سمرين4188192

          22.680          15.153ذيب ابراهيم ذيب كوكش4191257

            0.240            0.160ذيب خلف علي نصرهللا4206105

                    -            0.321رابعه راشد سعيد عبدالهادي4215935

                    -          24.053رابعه سالم محمد النسور4227861

          36.000                    -رابعه سالم محمد النسور4237861

          11.280            7.537راتب موسى احمد زعتر4241466

          11.280راجح فارس مصطفى الحاج سعيد4251455

          11.280            7.537راجي رمضان الشوا4261472



            2.880            1.924رادا حمدان قاسم سماره4276354

                    -            7.216رادع الياس حنا العالمات4281473

            2.880            1.924راضي سوكيار جوان ناكشيان4291509

            1.440            0.962راضي منذر راضي عناب4305942

          11.040            7.376راكان الياس حنا العالمات4311451

            5.640                    -رامز داود موسي مسلم4321348

            0.240            0.160رامز رياض حسين البيطار4335545

                    -            0.080رامز نائل جبران حمارنه4346232

                    -            0.160رامي مصطفى رشيد عبدالوهاب4355999

            0.240            0.160رامي يوسف ابراهيم الجالد4365413

            0.600            0.401راني ابراهيم بشير حمدان4371432

          69.720                    -رانيا سمير حنا غنطوس4386663

            3.360            2.245رانيه فوزي حمدي سبيناتي4391326

            2.880            1.924رانيه موسي عبدالعزيز عمار4401327

            0.240            0.160رايقه زوجة ياسر شحادة صالح عبدهللا4415252

            6.960            4.650رائد امين حسن عياد4427498

            3.480            2.325رائد توفيق سليمان ايوب4436672

          43.440          29.024رائد جميل عبدهللا الدويك4447531

                    -            0.962رائد خالد رشيد عبدالفتاح4455472

            0.240            0.160رائد رياض حسين البيطار4465544

          28.200                    -رائد نجيب انطون عطاهللا4478062

            3.360            2.245رائده رفيق الزاغه4481357

            0.240            0.160رائده عوني سعدالدين سونده4496646

            0.240                    -رائده فاروق يوسف ابوزياده4505803

            0.720            0.481ربحي شاكر رشيد سماره4515748

            0.480            0.321ربى اسماعيل خليل العمري4525706

            0.720            0.481ربى باسم رضا النجار4536144

            0.240            0.160ربى عبدالكريم محمود حجاب4546642

            3.480                    -ربى عزمي مصلح مهيار4555162

            3.360            2.245ربى فوزي حمدي سبيتاني4561420

            0.160            0.160ربى نعيم عبدالمنعم عليان4575539

          33.840          22.610ربيحه عزام عبدهللا الداود4581502

            0.480                    -ربيحه علي احمد النجار4598184

            0.240            0.160رجا يوسف عبد طوباسي4605144

            4.440رجاء موسى محمد عليان4617979

          11.280            7.537رجب يوسف قوجاسي4621314

                    -            4.971رحاب زكي سليم عايش4637634

          11.280            7.537رحاب سامي يوسف عمر4641443

            0.240            0.160رزان فارس اديب دبابنه4656791

            0.240            0.160رشا برهان احمد عبدالحفيظ4666279

            0.240            0.160رشا رشدي شنوده بسخرون4676848

        204.840        136.860رشا محمد موسى حموده4685009

            1.440            0.962رشاد همام رشاد الشوا4695431

            0.240            0.160رشدي شنوده لبان بسخرون4706850

                    -            0.481رشيد احمد عبدالرحمن دبدوب4716147

            0.240            0.160رشيد فهمي فايز ابوحويج4726353

            1.440            0.962رضا عبدالفتاح يوسف جيوسي4735520

          11.280            7.537رغد عبدالرؤوف الكيالني4741412



            0.360            0.241رغده سيف الدين عبدهللا العطيوي4756624

          11.280            7.537رفعت محمد عوده4761297

          11.280            7.537رفيقه فايز احمد الخميس4771287

          11.280            7.537رقيه حسن صالح عميص4781436

            0.480            0.321رلى فريد خلف مدانات4795498

            3.480            2.325رمزي جبرا توفيق جادهللا النجار4801388

            0.360            0.241رمزي عزام نعمه شويحات4815189

            6.960            4.650رنا سامي جادهللا الصناع4826866

                    -          60.372رنا عدنان عبدالكريم دروزه4831293

            0.480            0.321رنا علي عطا خليل4846648

                    -            2.325رناد يوسف احمد الخطيب4857494

            0.720            0.481رندا احمد رشيد النجار4866142

                    -          15.153رندا رضا سليم عايش4871352

            0.240            0.160رهام ماهر علي الرنتيسي4886941

                    -            0.481روان سامي عيد الخوري4896217

            1.080                    -روان عبدالرحيم صابر علي4905508

            0.240            0.160روان فارس اديب دبابنه4916790

            0.240                    -روان نجدي محمد الحسن4925781

            0.240            0.160روان يونس عباس العزه4935985

          11.280            7.537روز عوض عوده الصايغ4941476

            0.960            0.641واخالص حداد/ روشن شفيق عيسى نبيل 4951291

            0.720            0.481روضه يوسف صالح ابورومي4966604

            0.480            0.321روال اسماعيل خليل العمري4975708

            0.720            0.481روال باسم رضا النجار4986143

            0.480            0.321روال خالد سليمان بدران4995740

                    -            0.321روال نبيل جميل عكاوي5006933

            0.240                    -روال وليد محمد الحسن5015850

            0.480            0.321رولى فهمي عبود الصوصو5026926

            0.480            0.321رولى محمود عثمان العجلوني5036006

            3.360            2.245رومل عبدالرحمن بدوي يعيش5041413

            0.120                    -ريا علي ذياب سمرين5058186

                    -            0.962رياض خالد رشيد عبدالفتاح5065474

        112.920                    -رياض صادق حسين عبدالهادي5071379

                    -            2.085رياض عيسى نجيب قعوار5081380

            5.640            3.768ريتا ارمينو هيه اوديس يوسف فارنتيان5091392

            0.240            0.160ريتا جالل الياس عكاوي5106000

            1.440            0.962ريم جمال جميل البسطامي5115504

            0.480            0.321ريم زهير سعدالدين المهايني5121263

            0.480            0.321ريم مازن يوسف الزبده5136814

            0.240            0.160ريم يوسف ابراهيم الجالد5145409

            0.240            0.160ريم يوسف عبدهللا زيدالكيالني5156300

            0.240            0.160ريما سمير محمد الشعيبات5166608

            1.080            0.722ريما عبدالرحيم صابر علي5175509

            0.240            0.160ريما عبدهللا سليمان ابوالسمن5186835

            9.960            6.655ريما ممدوح شكيب العطعوط5197591

            5.640            3.768ريما ياسين محمد ياسين5201275

            0.720            0.481زاهرة سعيد صالح الخضر5211589

            0.600            0.401زكي خليل سعيد داود5226118



            2.760            1.844زكي سليم زكي عايش5237638

            9.000                    -زكي موسى زكي االيوبي5248066

            0.240                    -زلفى اسعد احمد الحسن5255826

            0.240            0.160زهدي رضوان خليل الحالقه5267067

          22.680          15.153زهدي محمد طه يوسف5271575

          11.280                    -زهره قاسم القواسمي5281581

          33.840          22.610زهريه احمد سكتان5291592

            0.360            0.241زهير سعيد صالح الخضر5301587

            2.760            1.844زهير ياسر زكي عايش5317629

            6.960            2.245زهير يوسف الياس زبانه5321585

            7.537          18.840زهيه محمد السوسي5331579

          11.280            7.537زياد اكرم الدجاني5341521

            0.720            0.481زياد داود محمود جبريل5351520

          11.280            7.537زياد راغب قاسم عوايص5361519

            0.360            0.241زياد محمد محمود دوله5375306

          10.560                    -زياد يوسف سالم النبر5385176

            1.440            0.962زياد يونس احمد ياسين5395253

            0.480            0.321زيد احمد فضل عرفات طه5406003

                    -            0.481زيد سعد بدري خرفان5416766

          22.680          15.153زيد مشهور زعل ابوتايه5421532

            0.600                    -زين العابدين عبدالرحيم سليمان5431564

            3.120            2.085زينا سعد توفيق عبيد5446125

            3.480زينه عزمي مصلح مهيار5455159

            0.720            0.481زينه غسان عبدهللا اليعقوب5466686

                    -            0.321زينه نبيل جميل عكاوي5476935

            0.240            0.160ساجده محمد عوض الهزايمه5486295

            0.240            0.160ساره تيسير محمد نوبه5495444

            0.240                    -ساره عماد صدقي الرزق5505812

            0.240            0.160ساره فارس اديب دبابنه5516789

            5.640            3.768سالم علي عبدهللا القبالوي5521645

            0.720            0.481سالم علي محمد صبح5536667

            2.880            1.924سالم محمود احمد الدسيت5546097

            2.880            1.924سامح عباس مطيع الخفش5551841

          22.680          15.153سامر عادل خميس حرامي5561782

            1.080                    -سامر عبدالحميد ابراهيم5576261

            0.600                    -سامر عماد عبدالرحمن صبري5588118

            0.240            0.160سامر محمود علي فنون5595377

            3.120            2.085سامر وديع سالم كرادشه5606126

            1.440            0.962سامي ابراهيم عبدالقادر سرحان5616136

            2.880            1.924سامي حامد سالم المعاني5621632

            1.440            0.962سامي خليل حنا ترزي5636650

          22.680          15.153سامي صالح عبد قشطه5641630

          13.920            9.300سامي عبدالهادي محمد حموده5655128

                    -            0.321سامي عيد ذياب الخوري5666218

                    -            0.160سامي مصطفى رشيد عبدالوهاب5675997

            2.760            1.844سامي ياسر زكي عايش5687630

            3.120                    -سامي يوسف حمدي عمر5698093

                    -            0.160ساميه امين حسن عياد5707496



                    -            0.321ساميه داود جميل حنوش5716216

                    -        320.702ساميه علي فيصل طاهات5727707

          13.920            9.300ساميه محمد عيسى خلف5736810

            0.720                    -سائده محمد سعيد مرعي5746799

          22.680          15.153سبيته عبدالرزاق الكيالي5751932

          11.280                    -ستناي صالح الدين محي الدين حمدوخ5761875

            0.240            0.160سجى نايل عايد حتامله5775664

            0.600            0.401سحر نايف قدري اليوسف5781846

            0.240                    -سحر وليد محمد الحسن5795853

            0.720            0.481سعاد احمد سبيتان فايد5801838

                    -            2.886سعاد سابا بندلي حبش5815679

            0.240            0.160سعاد علي سرحان5825770

            0.360سعاد محمود ذياب سمرين5838188

                    -            0.962سعد بدري جميل خرفان5846769

            0.240                    -سعد شهاب الدين احمد السبع5855844

          16.920          11.305سعد عوض سعد5861620

          22.680          15.153سعدالدين درويش فليفل5871623

            0.240            0.160سعديه محمد مصباح الرفاعي5886104

            2.280            1.523سعيد ابراهيم محمد شكري5891610

            0.720            0.481سعيد احمد صالح الخطيب5905149

            0.240            0.160سعيد مصطفى يوسف فينو5915216

          11.280            7.537سعيد هشال حداد5921609

                    -            1.523سفيان علي ذياب سمرين5931790

            5.640            3.768سالفه احمد نمر عبدالقادر5941908

          22.680          15.153سالفه واصف عمر المصري5951907

            0.960            0.641سالم سفيان صالح الشوا5966361

          18.960          12.668سالمه الياس سالمه الفاخوري5971877

            0.720            0.481سلمان عبدالرحمن سلمان عبدالسالم5986421

          11.280            7.537سلمى عارف محمد ادريج5991895

            4.320            2.886سلمى محمود محفوظ6001892

          56.400          37.683سلوى عثمان راغب زينه6011774

            1.440            0.962سلوى قسطندي الياس الفار6026764

            6.960            4.650سليم امين حسن عياد6037495

            0.480            0.321سليم صبري سليم برغوث6046931

            1.080            0.722سليمان احمد بركات6051667

            1.440            0.962سليمان عبدالرحمن محمود البطوش6061674

          56.400          37.683سليمان محمد الصادق6071670

          28.200                    -سمر خالد محمد زالطيمو6088032

            0.360            0.241سمر عصام ابوعيشه6095867

            0.240                    -سمر فريح فرحان شحاتيت6101869

            5.640            3.768سمر الفي مطير المطارنه6111866

            4.320            2.886سمر ممدوح يونس6121867

            0.720            0.481سميح ابراهيم محمود حمده6135906

            0.480            0.321سميح موسى يونس بينو6146572

            0.480            0.321سميح نجيب صالح الخوري6155136

                    -            0.962سميحه طاهر عمر عوكل6165470

            3.960                    -سميحه عمر ابراهيم الدرهلي6177962

            0.600            0.401سمير امين حسن عياد6187497



            2.880            1.924سمير سليمان يوسف قموه6196343

            2.880            1.924سمير محمد حسن هديرس6205964

            0.240            0.160سمير محمد عطا الشعيبات6216605

            0.360            0.241سمير محمد فؤاد جمال6226555

            5.640            3.768سمير مشيل حنا االسعد6231724

            0.480            0.321سميره عبدهللا علي الضالعي6246520

          22.680          15.153سميره فهمي الشريف6251745

            7.080            4.730سميره محمود محمد الخراط6267588

            0.240            0.160سميره موسى عبد حسين روبي6275968

          11.280            7.537سميره هاشم محمدعبدالرحيم ابوعامر6281747

            0.240            0.160سميره يوسف قشمر نصرهللا6296847

            1.440            0.962سميره يوسف محمد عبدهللا6307566

            0.240            0.160سميه حلمي سعيد الهرشه6315251

            0.720            0.481سميه عبدالرحمن محمود البطوش6321860

            2.640            1.764سميه محمود اسماعيل النجار6331865

          12.840            8.579سناء عبدالمجيد ابراهيم حجازي6345086

            0.600            0.401سناء نايف قدري اليوسف6351679

            0.240                    -سناء نجدي محمد الحسن6365779

            1.440            0.962سندروس جريس زوجة عيسى الياس فاخوري6371925

            2.760            1.844سهام احمد عوض عوير6381831

          10.560                    -سهام جريس سليمان المضاعين6396185

            1.440            0.962سهام محمد صالح كعكي6406031

          11.280            7.537سهام معروف محمدارشيد6411828

            0.240            0.160سهام يوسف سليمان الشماسنه6426268

            0.480            0.321سهى توفيق عودة البقاعين6435562

            0.240            0.160سهى حامد احمد الكتوت6445483

            0.240            0.160سهى فارس اديب دبابنه6456792

            0.240                    -سهير نجدي محمد الحسن6465780

            1.440            0.962سهيل احمد جاروري6471704

            0.240            0.160سهيل عوض عبدالقادر النوباني6486539

          22.680          15.153سهيله محمود احمد الحلو6491752

            0.720            0.481سوزان ابراهيم عمر عثمان6506051

            0.480            0.321سوزان جورج داود اكجيان6516102

          11.280            7.537سوزان حكمت توفيق شاكر6521884

            0.240                    -سوزان سفيان علي سمرين6538195

                    -          60.372سوسن عدنان عبدالكريم دروزه6541812

            4.320            2.886سوسن محمود محفوظ6551811

            1.920                    -سيرين عدنان حسين جبر6565878

            5.640            3.768شادي عبدالرحيم الشيخ راضي الطاهر6572016

            0.240            0.160شاديه اندراوس ابراهيم الحمارنه6586782

            0.720            0.481شام احمد نذير عبده يزبك6595914

            0.240            0.160شرف عبدالمجيد احمد زيتون6606152

            0.480            0.321شركة المبيعات االردنيه6616965

            0.240            0.160شركه الباهي للمقاوالت6621965

                    -          27.901شركه الشرق العربي لالستثمارات الماليه واالقتصاديه6636982

        240.000                    -شركه المعهد الوطني للعلوم الهندسيه واالداريه6648203

            0.240            0.160شروق محمود علي فنون6655372

          14.040            9.381شريفه احمد قصراوي6662000



            0.240                    -شرين محمود شريف الحسن6675824

            0.240            0.160شفيق كامل محمد علي ابوالذهب6685459

            5.640                    -شفيقه عبدالكريم خليل االمامي6692032

        129.960          86.830شكري عطا جراده6701997

            0.240                    -شهاب الدين احمد عبدهللا السبع6715846

                    -            0.962شيرين خالد رشيد عبدالفتاح6725468

            0.720            0.481شيرين عبدالرحمن محمود البطوش6731995

            0.240            0.160شيرين نادي عبدالعزيز السحله6745260

            0.840            0.561شيماء احمد عبدهللا جالد6752020

            0.360            0.241صادق حسني مصطفى الصادق6765185

          11.280            7.537صالح احمد عبدالرحمن صالح6772116

            0.240            0.160صالح اسحق نمر ابوكيوان6786056

            2.280            1.523صالح ذياب موسى برهومه6792119

            1.440            0.962صالح سعيد مثقال النسور6806307

                    -            0.481صالح عبدالحفيظ احمد ابوالتين6816184

            1.320            0.882صالح عبدالحليم ابراهيم جاسر6822115

            0.480            0.321صالح عبيدهللا فالح الرحاحله6835236

          11.280            7.537صالح فهد الفايز6842120

            0.720            0.481صباح خليل علي مهيار6856560

            4.320            2.886صبحا عواد ابراهيم المصاروه6862146

            3.120            2.085صبحه يوسف محمد حرزهللا6872147

          33.840          22.610صبحي احمد حسن خليل6882076

          15.600          10.423صبحي يوسف راشد المال6892083

          11.280            7.537صبحيه ابراهيم حسن علي6902090

          16.920          11.305صبري خضر مفلح هالل6912102

            0.480            0.321صبري سليم حنا برغوث6926928

            0.600                    -صبريه فارس عبدالرحمن عبدالمجيد6932068

            0.840            0.561صخر يعقوب عواد سمير6946242

            0.720            0.481صفاء ابراهيم امين6955198

            5.040            3.367صفيه عطاهللا صالح6962151

            5.640                    -صقر ذياب علي قواس6976428

            0.480            0.321صالح الدين محمود خضر عطاهللا6985934

            1.080            0.722صالح عبدالرحيم الديري6992127

            3.480            2.325صليبا نعيم جريس الشنودي7006822

            0.480            0.321ضحى اسماعيل خليل العمري7015705

          11.280            7.537طارق اكرم الدجاني7022168

            0.480            0.321طارق عادل حسني النابلسي7035489

            5.640            3.768طارق عبدالمنعم عوده اسعد قاسم7042169

            0.240            0.160طارق كمال عبداللطيف حسين7055769

            0.240                    -طارق محمود شريف الحسن7065830

            0.240            0.160طارق محمود علي فنون7075376

                    -            0.160طارق نصري عادل باكير7086703

            0.240            0.160طارق نعيم سعدالين سونده7096647

            0.480            0.321طالب محمد احمد المومني7105714

          11.280            7.537طاهر اديب عبده7112158

          11.280            7.537طاهر عبدالرحمن بدران7122159

          11.280                    -طاهر عبدالعزيز حسين يغمور7132162

            0.480            0.321طروب حنا داود خوري7146100



            0.120            0.080طالل عادل خليل ابوحويج7155398

          11.280            7.537طالل عبده ملحس7162185

            0.480            0.321عادل حسني اسماعيل النابلسي7175494

          14.760            9.862عادل حسين ابوالسعود7182683

            0.240                    -عادل فريد سماره ابوبكر7195820

          56.400          37.683عارف محمود عارف غربيه7202696

          56.400          37.683عاطف صالح طاهر الشريف7212731

            6.000عاليه حسن محمد الحموي7228151

            1.080            0.722عاليه عبدالقادر ابراهيم الترك7232627

                    -            0.160عامر محمد ارشيد الشيبي7246019

            0.360                    -عايده موسى مينا الجدع7258017

          11.280            7.537عايده نبيه شكري المصري7262554

            0.360            0.241عائدة جميل مينا خوري7275485

          24.000          16.035عائده فؤاد عطا هللا7282558

          11.280            7.537عائشه ارمله عبد خليل سعاده7292543

            0.600            0.401عائشه حسني عبدالرحيم الصالح7306117

                    -            0.160عائشه علي عبدالقادر مصطفى حمد7315598

            5.640            3.768عائشه موسى محمد البلبيسي7322540

            5.640                    -عبداالله يوسف ابراهيم الحصان7332416

            6.960            4.650عبدالحفيظ عبدالجواد خليل الصالحي7345717

          16.920          11.305عبدالحفيظ محمد سالم7352369

            2.400                    -عبدالحكيم عبد علي سالمه7362396

            1.080            0.722عبدالحميد ابراهيم الحاج نمر7376262

            0.720            0.481عبدالرحمن اسماعيل عبدالهادي غطاشه7385967

            0.240            0.160عبدالرحمن رياض حسين البيطار7395547

        112.920          75.445عبدالرحمن عبدهللا الرويح7402265

          11.280                    -عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عوض هللا7412238

          45.240          30.226عبدالرحمن مصطفى ابوسعده7422240

            4.560                    -عبدالرحيم احمد العبد العايش7432256

          11.280                    -عبدالرحيم رفيق ابوحجله7442260

            1.080            0.722عبدالرحيم صابر اسعد علي7455513

            0.240            0.160عبدالرحيم علي امين ابوزيد7465240

            5.640                    -عبدالرحيم فريد عبدالفتاح واخوانه7472261

            1.440                    -عبدالرزاق عبدالحميد احمد ابوحسان7485568

        112.920          75.445عبدالرزاق عبدهللا السايح7492363

            0.240            0.160عبدالرزاق فهمي عابدين7502362

                    -            0.241عبدالرؤوف موسى محمد عبده7515642

        677.880        452.912عبدالستار عبدالوهاب المؤمن7522398

            1.680                    -عبدالعزيز اسعد مصطفى7532300

          28.200          18.841عبدالعزيز عبدالكريم سليمان بلبيسي7542306

          33.840          22.610عبدالعزيز محمد ابراهيم7552299

                    -            1.924عبدالغني وليد عبدالغني عبدالهادي7562378

            6.120            4.089عبدالفتاح نزار عبدالفتاح البزاري7572318

            3.480                    -عبدالقادر حسين عبدهللا الشروف7585623

            0.480            0.321عبدالقادر صبحي عبدالقادر الحنطي7595527

            9.840            6.574عبداللطيف صالح عبداللطيف الحسيني7607125

          11.280            7.537عبداللطيف لطفي عبداللطيف حمدان7612286

            0.240                    -عبداللطيف يوسف محمود الغريسي7625787



            0.240                    -عبدهللا شهاب الدين احمد السبع7635843

          11.280            7.537عبدهللا صالح صالح البغدادي7647450

            0.480            0.321عبدهللا مازن يوسف الزبده7656813

            1.440            0.962عبدهللا محمد حسين7662210

          16.920          11.305عبدهللا محمد خريبط7672223

            1.440            0.962عبدهللا محمد صالح كعكي7686034

            0.240            0.160عبدهللا محمود علي الحامد7695132

            0.480            0.321عبدهللا يوسف حمدان7706745

            0.720            0.481عبدالمعطي احمد حسن نعمان7715746

          22.680          15.153عبدالمعطي عوده سعد القاسم7722334

            3.360            2.245عبدالنعيم عبدالهادي محمد ابونعمه7732404

          28.200          18.841عبدالهادي احمد يوسف الميلم7742347

          35.280          23.572عبدالهادي خضر صالح عبدالهادي7752345

            1.440            0.962عبدالوهاب احمد صالح كعكي7766025

            3.480                    -عبيده عزمي مصلح مهيار7775161

            1.080            0.722عبير عبدالقادر ابراهيم الترك7782641

            0.480            0.321عبير عدنان عباس ميرزا7795620

            0.240                    -عبير فريد سماره ابوبكر7805817

          31.920          21.327عدنان احمد ابوحسن7812653

            0.240            0.160عدنان احمد حسن محمد7825630

            0.240            0.160عدنان جمال علي الحارس7836311

        225.960        150.971عدنان حسن شاكر حماد7842650

            3.360                    -عدنان رسالن حامد الكسيح7852664

          22.680          15.153عدنان سليم علي القاضي7862651

          22.680          15.153عدنان صالح برقاوي7872652

          16.920          11.305عدنان عبدالفتاح محمود البزاري7882656

            0.120                    -عدنان علي ذياب سمرين7898187

          11.280            7.537عدنان نايف صالح7902661

            0.240            0.160عدوان هيثم عدوان الحسن7915220

            0.240            0.160عرين عبدالرحيم علي ابوزيد7925239

          33.840          22.610عز الدين حسن حسين خواجه7932433

            2.640            1.764عزات نجيب خليل الكور7942749

            0.240            0.160عزام ابراهيم فالح عقله7955937

            0.240            0.160عزام عبدالحميد المطلق اليوسف7966041

            0.360            0.241عزام نعمه دخل هللا شويحات7975191

          11.280            7.537عزيزه زوجه تركي يعقوب الخطيب7982723

            0.240                    -عزيزه عبدالرحيم اسماعيل7995829

            0.360            0.241عزيزه عبدالوهاب الحمصي8002722

          11.280            7.537عصام جميل توفيق ابراهيم8012521

                    -        236.518عصام حليم جريس سلفيتي8027830

            0.240            0.160عصام سمير عبدالحفيظ عيتاني8035625

          16.920          11.305عصام عبدالغني الحاج محمد8042523

            0.240            0.160عصام علي عيد الحوامده8052529

            2.280            1.523محمد سامح قمحاوي/ عصام يعقوب قموه8062522

            0.720            0.481عصام يوسف احمد المكاحله8075221

            0.240                    -عطاء فاروق يوسف ابوزياده8085802

            0.720            0.481عطاهللا صالح ابراهيم الحوامده8095940

          33.840          22.610عطاف احمد عبدالكريم جوده8102756



          22.680          15.153عطاف عبدالفتاح جبريل8112757

            0.240                    -عطاف عبداللطيف يوسف8125805

          45.240                    -عفاف محمد عادل حافظ8132575

            1.080            0.722عفاف منيب عبدالغني جردانه8142578

            8.280            5.532عفاف يوسف راشد المال8152581

            0.960            0.641عفيف علي احمد نيروخ8165962

          22.680          15.153عفيفه محمد علي خضر8172567

            2.880            1.924عال ابراهيم عطا عايش خليل8185561

            0.600                    -عال خليل اسماعيل الجبارين8195961

            2.280                    -عال عبدالرزاق استيتيه8202738

            0.480            0.321عال موفق عبداللطيف داوود8215417

          22.680          15.153عالء الدين صالح حريب8222586

            0.840            0.561عالء حسين محمد الموسى8235596

            1.080            0.722عالء عبدالحميد ابراهيم8246260

                    -            2.646عالء قتيبه عوني  الفاروقي8252589

            0.240            0.160علي ابراهيم علي فنون8265369

          16.920                    -علي احمد المشعلجي8272478

                    -            6.013علي اسحق محمد خليل عبداللطيف8285457

          11.280            7.537علي حميد بيومي8292479

            0.360            0.241علي صالح ابراهيم البيراوي8306615

                    -          60.372علي عدنان عبدالكريم دروزه8312483

            3.360            2.245علي محمد علي بدران8322484

          22.680                    -علي محمد نجيب جرار8332465

          11.280                    -علي محمود احمد خصاونه8342466

            0.720                    -علي مروان محمود خير8358181

            5.640            3.768علي مصطفى خاروفه8362474

          11.280            7.537عليا محمد ابوتايه8372630

                    -          37.683علياء حسان صبحي الحاج حسن8382636

          16.920          11.305عماد بسام قصراوي8392603

            0.480            0.321عماد جالل الياس عكاوي8406002

            0.480            0.321عماد جورج الخوري اسحق الكيله8415209

          22.680          15.153عماد حمد نمر عطيه واخوانه8422598

            1.680            1.123عماد خليل حريص الخطيب8432604

            0.240                    -عماد صدقي محمد الرزق8445813

                    -            1.443عماد عبدالرحمن عبدهللا صبري8456182

            2.280                    -عماد عبدالرزاق اشتيه8462599

          13.920            9.300عماد عبدهللا عيد ابوطويله8477438

            0.240            0.160عماد فهمي عبود الصوصو8485497

            0.240            0.160عماد محمد محمود سالمه8496119

            0.240            0.160عماد محمود جميل الساحلي8506855

            1.440            0.962عماد همام رشاد الشوا8515430

            0.360            0.241عمادالدين مطيع يوسف عوض8526383

            0.240            0.160عمار جمال علي الحارس8536313

            1.320            0.882عمار سعيد صالح الخضر8542610

            1.440            0.962عمار محمد يحيى امين الطاهر8555626

            1.080            0.722عمار وليد شوقي ابوزناد8562612

            0.960            0.641عمر ابراهيم عطا عايش8575560

            0.360            0.241عمر احمد محمد العالونه8585195



                    -            2.886عمر اسعد محمد هاشم8597155

            0.240            0.160عمر تيسير محمد نوبه8605446

                    -          59.731عمر زهير صالح الخوري8615033

                    -            0.481عمر سعد بدري خرفان8626765

            2.880            1.924عمر سعيد رمضان عبدالهادي8632506

          22.680          15.153عمر صبري ابراهيم خريم8642496

            0.240                    -عمر طارق محمود الحسن8655828

            2.760                    -عمر طاهر ابراهيم الحصري8668006

            0.480            0.321عمر عادل حسني النابلسي8675490

            0.720            0.481عمر عاطف فرحان حدادين8686682

                    -            0.160عمر عبدالعزيز محمد حمد8695599

            2.880            1.924عمر عيسى صليبا الصناع8705894

            0.960            0.641عمر غازي محمد سليم عواد8712512

            3.360            2.245عمر فوزي حمدي سبيناتي8722507

            0.720            0.481عمر محمد حسين الناطور8736364

            2.160            1.443عمر مروان محي الدين العسلي8745201

            0.240            0.160عمر نايل عايد حتامله8755665

            0.480            0.321عمران موسى شحاده البكيرات8765965

          22.680          15.153عمرو حسني مسوده8772497

            1.440            0.962عواد حسين محمد ابوالشيخ8786382

          60.000                    -عوده اسحق عوده دبابنه8798156

          11.280                    -عوده صبحي جبر8802702

            0.240            0.160عوض محمد عوض الهزايمه8816298

          11.280            7.537عوني عوض يوسف ابراهيم8822742

            1.440            0.962عوني نايل عوده المصري8835515

          28.200          18.841عيد زكي خلف الحديدي8842412

            0.240            0.160عيسى ابراهيم علي فنون8855366

            0.240            0.160عيسى جمال عيسى قاقيش8866614

            0.240                    -عيسى عبداللطيف يوسف الغريسي8875831

            0.240            0.160عيسى عقله مبدى قموه8886177

            0.720            0.481عيسى محمد عبدالقادر المرقطن8895744

            1.440            0.962عيسى ميخائيل خلف حداد8906092

          56.400          37.683عيسى يعقوب بشاره8912447

            1.440            0.962غاده احمد محمد الالدقي8925433

            0.360            0.241غاده انطون الياس كركجيان8936355

          11.280            7.537غاده جميل توفيق ابراهيم8942789

                    -            2.245غاده محمد شفيق ياسين8952792

            0.240            0.160غاده محمود خضر عطاهللا8965933

            0.600            0.401غاده نايف قدري اليوسف8972788

                    -          64.141غازي جالل غازي خوتات8987839

            1.440            0.962غازي حموده عبدربه شعالن8996064

                    -            0.962غالب خالد رشيد عبدالفتاح9005473

            0.720            0.481غالب صالح فريح ابوجابر9015931

          56.400                    -غالب عبدالحميد عبدالرحمن ناصر9022817

          33.840          22.610غالب نجيب راغب عبدهللا9032820

            0.720            0.481غانم زهدي صادق مهيار9046561

            0.240            0.160غدير سعيد مصطفى فينو9055212

            1.920                    -غدير عدنان حسين جبر9065879



                    -            7.537غدير عطاهللا سلمان حجازين9072822

            0.240                    -غريسي عبداللطيف يوسف الغريسي9085837

            0.240            0.160غسان بشاره نعمه النصراوي9096495

          11.280            7.537غسان جميل توفيق ابراهيم9102807

                    -            4.650غسان سالم داود حداد9117086

            0.480            0.321غسان صبري سليم برغوث9126932

            1.080            0.722غسان عبدالرحيم صابر علي9135510

            0.720            0.481غسان عبدهللا سالمه اليعقوب9146687

            2.880            1.924غسان فخري موسى المعاني9152805

            1.080            0.722غسان محمد رفيق اللحام9162808

          11.280            7.537غسان ناجي محمود ناجي ابودياك9172809

            1.440            0.962غياث محمد صالح كعكي9186033

            0.720            0.481غيث غسان عبدهللا اليعقوب9196688

            0.360            0.241غيداء سمير محمد جمال9206559

9213067FAWZI ADNAN ALDAJANI-                    11.280          

            5.640            3.768فاتن فكتور نصري موسى ابومنه9222874

          56.400          37.683فاتن فهد يوسف عبدالهادي9232873

            0.240                    -فادي زهير عايد صويص9243030

            0.600                    -فادي عاطف مصطفى البواب9256054

            0.240            0.160فادي نادي عبدالعزيز السحله9265257

            3.047            3.047فاديه شريف عارف نمر9277459

            2.280                    -فاديه فؤاد محمد علي ابوالروس9283159

                    -            2.245فاديه محمد رسالن الكسيح9293158

            1.440                    -فاديه محمد صالح العيسى9305667

            0.240            0.160فاديه موسى حنا الخوري9315496

            0.240            0.160فارس اديب حنا دبابنه9326793

            0.480            0.321فارس جرير عبدالحليم الحمود9335621

            0.360            0.241فارس عزام نعمه شويحات9345188

            0.360            0.241فارس مهند لطفي العطار9356373

            2.880            1.924فاروق ابراهيم يونس9362993

          22.680          15.153فاروق صبري ابراهيم خريم9372992

            2.760                    -فاروق طاهر ابراهيم الحصري9388009

          28.200          18.841فاروق عبدالغفار علي العوضي9392996

            0.960            0.641فاروق محمد سليم عواد9402991

            0.240                    -فاروق يوسف سعيد ابوزياده9415806

            2.280            1.523فاطمه احمد احمد العمراني9422834

            4.560            3.047فاطمه احمد صالح العتوم9432849

            1.440            0.962فاطمه احمد صالح كعكي9446023

            0.720            0.481فاطمه احمد قاسم دغلس9455339

            2.880                    -فاطمه اسماعيل عبدهللا الشروف9465718

            1.080            0.722فاطمه خليل احمد ابوراضي9472850

            0.480            0.321فاطمه سميح موسى بينو9486570

            5.612            5.612فاطمه عارف احمد نمر9497464

            0.720            0.481فاطمه عبدالرحمن محمود البطوش9502855

            0.600            0.401فاطمه عبدهللا احمد حمدان9512846

            0.240                    -فاطمه عبدهللا محمد العبد جوهر9525841

            5.640            3.768فاطمه عصام عبدالغني صادق عبدالهادي9532854

            0.120                    -فاطمه علي ذياب سمرين9548191



          11.280            7.537فاطمه فضل محمود ابوسعده9552833

          13.560                    -فاطمه كمال محمود امين9562840

            0.240                    -فاطمه محمود احمد النصر9575807

          11.280            7.537فاطمه ناجي محمود ابودياك9582837

            0.360            0.241فايز خضر سالم المراعبه9595982

            0.360            0.241فايز عبدالسالم فايز ابوعوض9605685

            0.240            0.160فايز محمود احمد السيد9616363

            0.240            0.160فايز يوسف مطلق الزعبي9625989

            1.920            1.283فايزه يوسف حسن عرار9637546

          25.440                    -فائده محمد اسعد محمد صالح9648150

          35.280                    -فائقه تيسير محمد نويدر9653143

          22.680          15.153فتحي امين سليم ابوطه9663055

            0.480            0.321فتحي ذيب سليمان صالح9676327

            5.640            3.768فتحي رشدي عبدالقادر ابونجمه9683054

          11.280            7.537فتحي عبد سليم9693047

          22.680                    -فتحيه حافظ سليم بركه9703060

          16.920                    -فتحيه فؤاد عيسى المصري9713061

            0.840            0.561فتحيه محمد سعيد الخطيب9723064

            0.480            0.321فتحيه محمد عيسى عابد9735370

            0.240            0.160فتحيه محمد مصطفى الخريسات9746661

                    -            2.325فتحيه مصطفى ابراهيم مناع9755301

            6.960            4.650فخرالدين صبحي محي الدين البارودي9765728

            7.440            4.971فخريه عبدالفتاح ابوحميدان9773196

            0.720                    -فدوى عيسى جبره مسعود9786515

            0.240            0.160فراس الياس يوسف العكشه9796211

            0.960            0.641فراس حسن حكمت شقديح9807012

            0.240            0.160فراس عمر فوزي ابوعيده9816292

            0.240            0.160فراس محمود علي فنون9825378

            0.720            0.481فرح مسلم وجيه بسيسو9836511

          46.560          31.108فرحان خليف الشبلي العنزي9843089

          16.920          11.305فرحان علي السكور9853091

          11.280            7.537فرنسيس جادهللا دعيق9863163

            0.720            0.481فريال رشيد عبدالخالق محسن9876477

            0.360            0.241فريال عبدالحليم محمد الحليق9886265

            1.440                    -فريال مصطفى محمود الحريري9896190

          56.400          37.683فريد سالمه خليل ابوزيد9903102

            0.240                    -فريد سماره عمر ابوبكر9915822

            1.440            0.962فريدالياس سعيد قعوار9923106

            1.200            0.705فريده ابراهيم عفانه النجار9937567

            3.480            2.325فريكليا انستاس اوجين قالليني9946509

          11.280            7.537فزاع شقير احمد9953182

            9.600            6.414فضيه ابراهيم ناصر عباسي9963129

          11.280            7.537فالح بخيت الغصين9973180

            0.720            0.481فلسطين سعيد صالح الخضر9983216

            9.840            6.574فليه محمد نبيل محمد جمال الدين الدجاني9997111

        112.920          75.445فهد سعد الحوال10003040

          56.400          37.683فهد يوسف عبدالهادي الميلم10013036

            0.360            0.241فهمي عبود سرافيم الصوصو10025486



            0.360            0.241فهمي فايز خليل ابوحويج10036352

            5.640            3.768فهمي يونس محمد حجازي10043027

            0.240                    -فهيمه محمد مصطفى الحسن10055811

          28.200          18.841فواز ظاهر خوري10063002

                    -            2.245فوزي حمدي محمد  سبيناتي10073072

            0.480            0.321فوزي سالم عيسى نينو10086214

            0.240            0.160فوزي عمر فوزي ابوعيده10096293

            0.480            0.321فوزي فايز داود االلفي10105988

          11.280            7.537فوزي محمد محمود البراك10113071

            6.120            4.089فوزي نزار عبدالفتاح البزاري10123074

            1.680            1.123فوزيه عبدالكريم المدني10132897

            1.920            1.283فوزيه يوسف حسن بلعاوي10147547

            0.360            0.241فؤاد ابراهيم عيسى زنانيري10156437

            1.440            0.962فؤاد احمد عمر دبيك10162857

            3.360            2.245فؤاد توفيق احمد الالذقاني10172864

            0.480            0.321فؤاد جورج موسى دحابره10186225

            4.320            2.886فيرا جورج بندلي حبش10196644

            1.440            0.962فيصل امجد غريب البكري10206944

            0.720            0.481فيصل باجس حسين قدسي10215624

                    -            2.646فيصل محمد راضي الخصاونه10227137

            4.320            2.886فيليب نسيم فيليب معلوف10236380

          16.920          11.305قاسم عزت قاسم الحزام10243212

                    -            2.646قتيبه عوني التاجي الفاروقي10253208

            0.720            0.481قحافه محمد عبدالحميد المحاسنه10266362

            0.240            0.160كاترين رشدي شنوده بسخرون10276844

            4.320            2.886كاترينا عواد ابراهيم المصاروه10283234

            0.840            0.561كارميال جبرائيل عقيل نفاع10293251

          16.920          11.305كامله عيسى حسن ابوحمد10303238

            1.440            0.962كرمه همام رشاد الشوا10315429

            0.720            0.481كريمان محمد محمود العاصي10325992

            9.960            6.655كريمان ممدوح شكيب عطعوط10337590

            0.480            0.321كفى عبدالرزاق عبدالمهدي الشمايله10345711

            0.720            0.481كمال سليمان محمد عاليه10356226

            0.240            0.160كمال عبداللطيف حسين10365771

            1.080            0.722كمال محمد سعيد الديري10373221

            1.440            0.962كميل فريد خلف مدانات10386342

            0.240            0.016كوثر راسم محمد سعيد ناجي10395448

            2.760            1.844كورينا جورج فؤاد دعدس10403232

            1.080            0.722كوكب مطيع حسن شعبان10413218

            0.240                    -الرا شهاب الدين احمد السبع10425842

          11.280                    -النا راجح فارس الحاج سعيد10433312

            0.840                    -النا نعيم جريس الطوال10448018

            8.280            5.532لبيبه يوسف راشد المال10453344

            4.080            2.726لطفي محمد حمدان الهويدي10467437

            0.480            0.321لطيفه ابراهيم حمدان فنون10475379

            0.240            0.160لطيفه اسماعيل محمد الدقروق10485766

            0.240            0.160لطيفه حمدان محمد زيتون10496154

          16.920          11.305لمعه سعود ملكاوي10503288



            0.480            0.321لمى سميح نجيب الخوري10515133

            5.640            3.768لمياء طارق محمد الدباغ10523326

            1.440            0.962لمياء محمد صالح كعكي10536029

                    -            9.300لمياء نجيب البخيت الدبابنه10546375

            0.240                    -لميس وليد محمد الحسن10555852

            0.480            0.321لويزا قاسم احمد حمدان10566328

            0.240            0.160لؤي هيثم لويس الضباعين10576781

            0.480            0.321ليان جورج داود اكجيان10586101

                    -            0.481ليان سعد بدري خرفان10596768

          11.280                    -ليث اكرم منيب الدجاني10603304

            0.480            0.321ليلى جميل اندراوس عكاوي10616929

            2.880            1.924ليلى حبيب ميخائيل حنا10623278

          56.400          37.683ليلى حسيب عبدالحفيظ بالن10633266

            0.720            0.481ليلى حسين كاظم الشمري10646512

        112.920          75.445ليلى سعد هللا الخضيري10653276

            0.240            0.160ليلى عبدالحميد زكي عثمان10665953

            0.240                    -ليلى عبدهللا مصطفى فينو10675215

            0.960            0.641ليلى ماجد عيسى عماري10685174

            0.720            0.481ليلى متري خليل هلسه10695605

            4.440                    -ليلى موسى محمد عليان10707976

            0.480            0.321لينا عادل حسني النابلسي10715492

          28.200          18.841لينا عبدالرحمن جميل عبدالرحمن10723316

            0.240            0.160لينا محمد يوسف صالحه10735476

            6.960            4.650لينا نجيب البخيت الدبابنه10746800

            6.480                    -ليندا عيسى عوده كرادشه10758084

          22.680          15.153ماجد ابراهيم الخرطبيل10763746

            0.720            0.481ماجد احمد علي الشيخ علي الرفاعي10775264

            0.240            0.160ماجد حامد احمد الكتوت10785477

            0.240            0.160ماجد عبدالكريم محمود حجاب10796641

            0.960            0.641ماجد عيسى فرح عماري10805173

            1.800                    -ماجد محمود علي خير10818176

            0.120            0.080ماجد وليد محمد الصابر10823748

            3.600                    -ماجده عبد علي سالمه10833752

            0.600            0.401ماجده ممدوح محمد حسن10843754

            1.800            1.203مارجورس جورج فؤاد دعدس10854032

            5.040            3.367مارك جورج فؤاد دعدس10864030

            0.720            0.481مارلين فايز ميخائيل الفار10876894

            0.240                    -مارلين مهيب فرحان هالل10886514

            2.880            1.924ماريا بنت عصام الصاحب10894005

                    -          18.841ماريا جبرييال سمير الياس خوري10904006

          11.280            7.537مازن اميل توما حدادين10913739

            0.720            0.481مازن بسام يحيى مرقه10925866

          90.360          60.372مازن تحسين ابوزينه10933732

            0.240            0.160مازن زخريا جريس عواد10946625

            2.760                    -مازن طاهر ابراهيم الحصري10958016

            1.800                    -مازن محمود علي خير10968175

          11.280            7.537مازن ناجي موسى شعبان10973735

            0.480            0.321مازن نعيم متري خوري10986927



          10.560                    -مازن يوسف سالم النبر10995177

            0.480            0.321مازن يوسف شعبان الزبده11006812

          11.280            7.537مالي جان سمكيان11014074

            2.280            1.523مامون جميل امين ابو خاطر11027471

            0.720            0.481ماهتاب عبدالكريم احمد ابونوار11035218

            0.240            0.160ماهر حامد احمد الكتوت11045479

            0.480            0.321ماهر سميح موسى بينو11056574

          28.800          19.242ماهر غطاس خليل الصراف11065079

            0.240            0.160ماهر مصطفى محمد الحسن11076280

          28.200          18.841مبارك احمد يوسف العبدالهادي11084076

          30.000          20.044متري اسكندر فرح نقل11094028

            0.240            0.160مجدولين صبحي عبدالفتاح العدوان11105394

            1.080            0.722مجدولين مطر عبدالحميد عبدالرحمن11116108

            0.480            0.321مجدي سميح نجيب الخوري11125135

            0.240            0.160مجدي عيسى يوسف عويس11136991

            0.240                    -محرز احمد الديب الغريسي11145801

          11.280            7.537محسن حسان حسين11154034

            0.240            0.160محمد ابراهيم اسماعيل باطه11165325

        112.920          75.445محمد ابراهيم النجران11173439

            0.240            0.160محمد ابراهيم علي فنون11185365

            0.240            0.160محمد ابراهيم محمد خليل11196269

            0.240            0.160محمد احمد حماد المفلح11205224

            1.440            0.962محمد احمد صالح كعكي11216027

            0.240            0.160محمد احمد فرحان الزير11225760

            0.240            0.160محمد احمد فهد جبير11236134

            0.720            0.481محمد احمد قاسم دغلس11245341

            0.720            0.481محمد اسماعيل خليل العمري11255704

                    -          10.423محمد اكرم محمد مهيار11265120

            0.240            0.160محمد تيسير محمد نوبه11275445

          19.560          13.069محمد جمعه محمد ابراهيم االحلس11287107

            3.480                    -محمد جمعه محمود ابوكف11295640

            2.880            1.924محمد جميل زكريا النتشه11303515

            0.120            0.080محمد جميل عبدهللا الدويك11317534

            5.640                    -محمد جهاد علي محمد الحسيني11323517

          16.920          11.305محمد حسن احمد ابراهيم القالف11333525

            5.640            3.768محمد حسن احمد يعقوب11343529

            0.480            0.321محمد حسين خالد القنانوه11356317

          56.400          37.683محمد خالد بشير الديماسي11363495

            0.720            0.481محمد خالد محمد سعادة11375521

            1.680                    -محمد خالد مصطفى سليق11386192

                    -            0.962محمد خليل عبدالدايم11395919

            0.480            0.321محمد خليل محمد خليل11405660

            0.240            0.160محمد خميس عمر غيث11415963

          22.680          15.153محمد خير ساري الرفاعي11423494

            0.480            0.321محمد داود مفلح العدوان11436106

            0.600            0.401محمد ربيع عمر جبر حسن ابولبده11443470

            0.720            0.481محمد رجا محمد يحيى صالح مرقه11455864

            3.360                    -محمد رسالن حامد الكسيح11463472



            1.440            0.962محمد رشاد اسحق رشاد خورشيد11475361

            0.720            0.481محمد رضا باسم رضا النجار11486146

          45.240          30.226محمد سالم ناصر السيد11493458

            0.360            0.241محمد سعيد خالد ابراهيم ريحاوي والشركه المتحده11507035

            0.240            0.160محمد سعيد مصطفى فينو11515211

            3.480            2.325محمد سعيد نوفان فواز عبيدات11525265

                    -          80.176محمد سالمه فارس سليمان النابلسي11537774

            0.600            0.401محمد سلطان نايف قدري اليوسف11543456

            0.240            0.160محمد سمير محمد الشعيبات11556606

            0.960            0.641محمد صالح علي المشني11566149

            2.880            1.924محمد طارق زكي قدوره11573600

            0.960            0.641محمد طه احمد المحارمه11586252

        120.120          80.256محمد ظافر محمد البديري11597204

            0.600            0.401محمد عبدالرزاق محمود زعرور11605745

            0.240                    -محمد عبداللطيف يوسف الغريسي11615835

          16.920          11.305محمد عبدهللا جاسم بدوي11623409

          30.000                    -محمد عرفات طعمه حسن السيوري11637969

            0.480            0.321محمد علي ابراهيم سليمان11646165

          56.400          37.683محمد علي بكر ارشيد11653398

            0.720            0.481محمد علي حسين ابوهزيم11666492

            0.240            0.160محمد علي عوض الجميلي11675127

            5.640            3.768محمد علي محمد نقرش11683387

          10.560            7.056محمد عليان ظافر عبدالحي يحيى مرقه11695535

            0.600                    -محمد عماد عبدالرحمن صبري11708117

          35.760        262.816محمد عمر ابراهيم قاسم القدسي11715054

            1.680            1.123محمد عمر خليل ابراهيم11723390

            0.240                    -محمد فاروق يوسف ابوزياده11735804

            0.240                    -محمد فريد سماره ابوبكر11745818

            0.360            0.241محمد فالح فالح الشطي11756712

            0.480                    -محمد فهد مهاوش الشمري11765291

            0.720            0.481محمد فوزي محمد حلمي المميز11775248

          11.280            7.537محمد كامل احمد ابوعريضه11783618

          22.680          15.153محمد لطفي احمد حجه11793545

            1.080                    -محمد ماجد صبري احمد الحامد11803363

            0.240            0.160محمد محمود احمد النصر11815755

          22.680          15.153محمد محمود احمد جوده11823379

            0.720            0.481محمد محمود داود جبريل11833377

          22.680          15.153محمد محمود علي11843376

            5.640            3.768محمد محمود علي المصري11853373

            1.440            0.962محمد محمود علي ربيع11865565

            0.240            0.160محمد محمود فايز حمدان11876723

            6.240            4.169محمد محمود محفوظ11883372

          11.280            7.537محمد محمود محمد مصطفى الكوبري11893381

            0.840            0.561محمد محمود موسى ابوخلف11905406

            5.640                    -محمد مرضي راشد المنيزل11913350

          18.000                    -محمد مفيد سعيد حسين خليل11928082

                    -            0.481محمد مناور جادهللا معتوق11936351

          11.280            7.537محمد منصور جميل11943356



          16.920          11.305محمد موسى حسن ابراهيم11953351

          45.240          30.226محمد نايف فياض قناديلو11963579

            0.240            0.160محمد نايل عايد حتامله11975663

            0.720            0.481محمد هاني محمد يحيى صالح مرقه11985870

            0.240                    -محمد وليد محمد الحسن11995849

            2.760            1.844محمد ياسر زكي عايش12007633

            5.640                    -محمد يوسف احمد طقاطق12013621

          22.680          15.153محمد يوسف عبدهللا كموني12023623

            1.440            2.726محمد يوسف محمد قواسمه12036215

            0.240            0.160محمد يونس عباس العزه12045983

            0.240            0.160محمود ابراهيم علي فنون12055368

            0.240            0.160محمود احمد ابراهيم النصر12065757

          11.280            7.537محمود احمد خليل غانم12073633

            2.280            1.523محمود جميل امين ابو خاطر12087469

            0.240            0.160محمود جميل داود الساحلي12096857

            0.960            0.641محمود داود مصطفى جبريل12103694

            0.240                    -محمود شريف عبدالحفيظ الحسن12115827

          56.400                    -محمود صالح ابراهيم الحوامده12123710

            8.400                    -محمود عبدالعزيز احمد القيسي12138219

            2.400                    -محمود عبداللطيف علي طه12145358

            0.480            0.321محمود عبدالمحسن عبدالقادر القواسمه12155217

            0.240            0.160محمود علي صالح يوسف12165349

            0.480            0.321محمود علي محمود فنون12175380

            6.600            4.410محمود كمال توفيق اوبخ12187033

            3.360                    -محمود كمال محمود امين12193712

                    -          94.928محمود محمد اسماعيل سمور12207623

          22.680          15.153محمود محمد مصطفى الكويري12213669

            0.720                    -محمود مروان محمود خير12228179

            5.640            3.768محمود يوسف محمد ابومحمود12233677

            0.240                    -مرام جريس عوده القسوس12248133

            0.360            0.241مرام حسام بديع العبوه12256202

            0.240            0.160مرام فريد خليل الحوراني12266302

            0.360            0.241مرام محمد رجا محمد يحيى مرقه12275861

          11.280            7.537مرزوق فالح مصلح ملحم العازمي12284044

            0.240            0.160مرضيه ابراهيم محمد الهنيدي12296103

            2.280            1.523مروان توفيق ابراهيم جاسر12303886

            2.280            1.523مروان جميل امين ابو خاطر12317470

            1.440            0.962مروان حسن اسماعيل زعبالوي12325577

          11.280                    -مروان داود علي الشعيبي12333889

            2.880            1.924مروان فخري موسى المعاني12343885

            6.960                    -مروان نورالدين محمد ابراهيم12356921

            0.720            0.481مروان يحيى صالح مرقه12365871

            0.360            0.241مريانا زوجة احمد محمد العالونه12375196

            1.080            0.722مريحيل احمد شتيوي الغنميين12384020

          28.200          18.841مريم احمد يوسف العبدالهادي12393855

            2.280            1.523مريم حسين دخل هللا12403860

            0.840            0.561مريم علي عطيه السيد12415329

            0.480            0.321مريم فرحان يوسف دحابره12426257



            0.960            0.641مريم قدسي سحوم قاقيش12437425

            3.480            2.325مريم محمد اسماعيل النابلسي12445907

                    -            3.768مريم محمد علي سليمان اللبون12453854

            1.440            0.962مزهره محمد عبدالحميد المحاسنه12466360

            0.480            0.321مزين عبدالقادر احمد الحديدي12476454

          27.840                    -مسلم عبدالقادر راغب شموط12486824

            1.440            0.962مسلم وجيه سليم بسيسو12496513

          28.200          18.841مشاري احمد يوسف عبدالهادي12504072

          11.280            7.537مشيل حنا االسعد12513908

            3.480            2.325مصطفى احمد محمد العبد هللا12523831

            0.240            0.160مصطفى جمال مصطفى سالم12535388

            0.600            0.401مصطفى خضر عبدالرحمن ناصيف12543842

          11.280            7.537مصطفى سعيد خليل12553829

            1.440                    -مصطفى عاهد عمر النوباني12563835

            0.240            0.160مصطفى علي عبدهللا ابوشلنفج12576519

          26.520          17.719مصطفى محمود يوسف12583843

            0.240                    -مصطفى وليد محمد الحسن12595848

            0.480            0.321مطر محمد مطر12605316

            2.160            1.443معاذ محمد عقله الرواشده12616371

            4.560            3.047معتز سامي عبدالهادي حمودة12625684

            2.640            1.764معتز نجيب خليل الكور12633976

            2.640            1.764معتصم نجيب خليل الكور12644079

            0.720                    -معروف شحادة صالح احمد12655249

            0.240            0.160معمر عبدالكريم محمود حجاب12666640

                    -            3.768معن عبدالعزيز عبد الكريم بلبيسي12673993

            1.920                    -معن محمود علي خير12688178

            4.920                    -مفيد عبدهللا عبدالرحمن السالم12695336

          22.680                    -مفيد مراد صالح اشتيه12703958

            0.720            0.481منار فؤاد ميخائيل قراعين12716689

          35.280          23.572مناف سعيد وهيب االفيوني12724090

                    -            0.962منال خالد رشيد عبدالفتاح12735469

            1.440            0.962منال عادل شحاده غوشه12746137

            5.640            3.768منال عبدالعزيز عبدالكريم بلبيسي12753879

                    -            1.123منال عزمي عيد غيث12763881

            5.640            3.768منتصر عبدالعزيز عبد الكريم البلبيسي12774001

            2.880            1.924منتهى فخري المعاني12783968

          11.280            7.537منذر فهد النبر12793869

            6.840            4.570منور كمال عبدهللا يعيش12804091

            0.480            0.321منى احمد اسماعيل النابلسي12815493

            0.240            0.160منى حامد احمد الكتوت12825478

                    -            1.523منى زكي محمد الطياح12837024

            1.440            0.962منى سليم وجيه بسيسو12845158

            0.480            0.321منى سميح موسى بينو12856571

            0.480            0.321منى صبري سليم برغوث12866930

            2.880            1.924منى علي حسين الطالب12873724

            0.480            0.321منى محمد خليل عبدالدايم12885922

            0.360            0.241منى محمد رجا محمد يحيى مرقه12895860

            0.480            0.321منى محمود خضر عطاهللا12905932



            0.960                    -منى محمود علي خير12918173

            0.240            0.160منى منيزل زاهي الرشدان12925666

          28.200          18.841مني احمد يوسف الميلم12933718

            0.240            0.160منير عبدالرحيم حسين تفاحه12946096

            0.840            0.561منيره عبد محمد علي المالزم12953793

          28.200          18.841منيره محمد سليمان جرار12963789

        112.920          75.445مها امين جميل يامين12973945

            0.720            0.481مها خالد محمد سعادة12985501

                    -            0.962مها داود الياس برغوث12996938

            0.480            0.321مها سميح موسى بينو13006573

            1.080                    -مها عارف جعاره13013927

            1.080            0.722مها عبدالرحيم صابر علي13025511

            0.240                    -مها عبداللطيف يوسف الغريسي13035832

            2.160            1.443مها علي رضا حسين قوالغاصي13046175

            6.960                    -مها عمر احمد الكردي13056920

          56.400          37.683مها فائق الكاتب13063943

          11.280                    -مها محمد كامل الفاصد13073929

            0.480            0.321مها محمد محمود داود13085526

            0.240            0.160مها هشام حمدان القره13097036

            2.880            1.924مها يوسف حسن البيطار13105736

            0.240            0.160مها يوسف مصطفى عوده13115966

          14.160            9.461مهدي اسماعيل يوسف النحاس13127545

                    -          11.225مهران كرابيت مانوك مصرليان13135751

            0.240            0.160مهند احمد فرحان الزير13145763

            0.720            0.481مهند احمد قاسم دغلس13155340

            0.840            0.561مهند علي عطيه السيد13165327

            3.360            2.245مهند علي محمد علي بدران13173798

            2.880            1.924مهند عيسى صليبا الصناع13185713

                    -            2.646مهند يونس محمود حمدان13197062

            0.840            0.561مهى احمد حسين العمري13206369

          20.160          13.470موريس عوض عيسى خوري13216365

          11.280            7.537موسى ابراهيم احمد المصري13223802

          11.280            7.537موسى حسن الحلو13233801

          22.680          15.153موسى خليل موسى يوسف مصلح13243804

            5.640            3.768موسى داود سليمان زغلول13253813

                    -            7.537موسى سالمه النبر13263803

                    -          13.069موسى عبدالفتاح محمد يونس13277037

            0.720            0.481موسى عبدالقادر احمد قباعه13286736

          22.680          15.153موسى علي عبدالفتاح عوض13293818

          11.280            7.537موسى فرحان سالمه الصرايره13303817

                    -          37.121موسى محمد سليم ابوزيد13316379

            0.960            0.641موسى محمد سليم عواد13323820

                    -          37.683موسى محمد محمودعليان13333809

            6.840            4.570موسى محمد موسى المغربي13343807

            2.640            1.764موسى نجيب خليل الكور13353822

            0.720            0.481موفق عبداللطيف علي داوود13365415

          33.840          22.610موفق محمد سليم سكر13374092

            1.680                    -مؤسسة السنابل الخضراء لاللبسه والتجاره13386193



            0.480            0.321مؤيد حسين خالد القنانوه13396316

            2.280            1.523مي حمدي ابوالسمن13403763

            0.480            0.321مي سميح موسى بينو13416575

            3.360            2.245مي فؤاد توفيق الالذقاني13423767

            1.440            0.962مي محمد هشام محمد حبايب13435627

            0.360                    -مي مروان محمود خير13448180

            4.560                    -مي موسى زكي االيوبي13458070

            0.480            0.321مي يعقوب يوسف سالم13466817

            0.480            0.321مياده محمود داود جبريل13473964

            0.480            0.321ميرفت اسماعيل خليل العمري13485709

            2.160            1.443ميسر طاهر عثمان قطيشات13496266

          22.680          15.153ميسر محمد سعيد الشرفا13503917

            2.760            1.844ميسره ياسر زكي عايش13517632

            4.320            2.886ميسن محمود محفوظ13524042

            0.480            0.321ميسون زهير سعدالدين المهايني13533953

            0.480            0.321ميسون سليم وجيه بسيسو13546004

            0.240                    -ميسون عبداللطيف يوسف الغريسي13555838

            5.640            3.768ميالده حنا شاهين13564062

            0.240            0.160مينا رشدي شنوده بسخرون13576846

            1.440            0.962نادر احمد اسعد ابوشيخه13586291

          11.280            7.537نادره سليمان محمد محمود دواغره13594153

            0.240            0.160نادي عبدالعزيز سالم السحله13605258

          11.280            7.537ناديا فؤاد سمسيان سانوسيان13614183

            0.960            0.641ناديا كامل فخري النشاشيبي13625703

            0.480            0.321ناديا كليس اندرواس حبيب13635134

                    -            2.245ناديا محمد رسالن الكسيح13644182

            1.080            0.722ناديه جريس الحوت13654186

            0.360            0.241ناديه جريس داود عيسى13666069

            6.960            4.650ناديه عادل احمد الدجاني13676742

            0.480                    -نازك محمد علي ابوهزيم13686456

          11.280            7.537نازك يعقوب دخل هللا كرادشه13694381

                    -          15.153ناصر فريح ناصر شطاره13704285

            0.240                    -ناصر محمد عبدالحليم خريسات13718031

            8.520                    -ناصر موسى زكي االيوبي13728071

            1.440            0.962نافذ ابراهيم عبدالقادر سرحان13736138

            6.960            4.650ناهده عبدالقادر شوماف الحسن13745993

            5.640            3.768ناهده لطفي عوده13754282

            1.680            1.123نايف محمد سليم الكوز13765386

                    -            0.080نائل جبران خلف حمارنه13776231

            0.240                    -نائل محمود شريف الحسن13785823

          11.280            7.537نائله الشيخ راضي عبدالرحيم الطاهر13794224

            5.640            3.768نائله رفيق الزاغه13804223

            1.440            0.962نائله سليمان حسين مصلي13816021

            0.360            0.241نائله عبدالرزاق عبداللطيف التكريتي13825307

          11.280            7.537نائله فخري عبدالمحسن الحسيني13834219

            0.240            0.160نائله محمد علي الرجال سعد13846246

          21.240          14.191نبيل ابراهيم امين جبر13854122

                    -            0.962نبيل جميل اندراوس عكاوي13866939



          22.680          15.153نبيل صبري ابراهيم خريم13874134

            5.640            3.768نبيل عبدالرؤوف الكيالني13884130

          11.280                    -نبيله جبرائيل عيسى الحمارنه13894144

          11.280            7.537نبيله جميل رشيد العشي13904145

            1.440            0.962نبيله موسى نصرهللا عازر13915975

                    -            0.481نبيه عبدالعزيز عبدهللا الخطيب13926067

          11.280            7.537نبيهه العبد خليل ابودرويش13934276

            1.440            0.962نجم نافذ ابراهيم سرحان13946139

          11.280            7.537نجيب عيد القطامي13954307

                    -            3.287نجيب محمد نجيب الحمود13966406

            0.600            0.401ندى محمد سليم عواد13974194

            5.640            3.768ندى موسى العايد13984198

                    -            0.160ندى نعيم عبدالمنعم عليان13995543

            2.280            1.523نديه قاسم عبدهللا14004395

        112.920          75.445نزار توفيق النجار14014166

                    -            2.245نسرين فؤاد توفيق الالذقاني14024293

            2.880            1.924نسرين موسى ذيب الصايغ14037093

            0.240            0.160نسرين نذير محمد سلطان14045546

            5.760                    -نسرين هاني سليم الحجازين14057950

            2.880            1.924نشات ايوب سمعان الهلسه14065749

            0.240                    -نصر محمود احمد النصر14075809

            0.480                    -سلوى علي قاسم عبدالقادر/ نضال  14086476

            1.080            0.722نضال خضر شكري14094239

            2.400                    -نضال طاهر ابراهيم الحصري14108014

            0.240            0.160نظير احمد قاسم سعد14116247

            1.320            0.882نعامه نجيب خليل الكور14124338

            4.320            2.886نعمات سالم سليمان ابوحنا14136012

                    -            5.612نعمان ابراهيم يوسف سمير14145434

            1.680            1.123نعمان عبد محمد علي المالزم14154359

            1.440            0.962نعمت نصري غانم14164269

            9.000            6.013نعمتي عبدالرزاق الكيالي14174263

            0.240            0.160نعمه حسن علي ابوالسمن14186840

            3.480            2.325نعمه عبدالجليل الهنيدي14194253

            9.480                    -نعمه محمد علي عليان14207972

          22.680          15.153نعمه هاشم عبدهللا حياصات14214254

            0.160            0.160نعيم عبدالمنعم خليل عليان14225541

            0.720            0.481نعيمه فريد لبيب عبود14236420

            0.480            0.321نفل جمعه حسين حواري14246007

            0.480            0.321نقوال عودة سليمان البقاعين14255563

          22.680          15.153نقوال يعقوب شماس14264350

            6.240            4.169نللي ابراهيم خليل حداد14274393

          28.200          18.841نلي بطرس يعقوب بركات14284392

          11.280            7.537نهاد جميل عبدالرحيم زهران14294329

            0.240                    -نهاد سفيان علي سمرين14308194

            0.720                    -نهايه امين عبدالقادر بيدس14315131

            5.640                    -نهايه نهى موسى خليل المعاني14324373

                    -            1.123نهله عزمي عيد غيث14334387

                    -            1.523نهى ابراهيم قسطه ضبيط14344243



            0.240            0.160نهى حامد احمد الكتوت14355481

          11.280            7.537نهى زوجه سليم خليل القسوس14364247

            3.600                    -نهى عبد علي سالمه14374245

            0.720                    -نهى مينا ابراهيم الصايغ14385948

                    -          26.298نهيل محمد احمد المكحل14397052

          11.280            7.537نواف محمد خضر سهيل14404315

            0.720            0.481نوال عبدالرحمن خلف محمود14414207

            5.640            3.768نوال عبده مصطفى يغمور14424203

            2.280            1.523نوال عوض مصطفى سالمه14434209

            0.600            0.401نوال محمد محمود بشير14445231

            0.240            0.160نور احمد فرحان الزير14455761

            0.720            0.481نور باسم رضا النجار14466145

            0.480            0.321نور مازن يوسف الزبده14476816

            0.720            0.481نورالهدى محمد خليل عبدالدايم14485921

          28.200          18.841نوره ابراهيم يوسف العبدالهادي14494295

            2.880            1.924نوره قاسم الشلبي عميره14504296

          11.280            7.537نوفل محمد عبدهللا نوفل14514320

            0.240            0.160نيفين نادي عبدالعزيز السحله14525259

          16.920          11.305هاشم صالح محمد نمر مناع14534480

            0.720            0.481هاشم عوده الفاضل الرحامنه14546784

            3.480            2.325هاشم محمد عبدالفتاح الحسن14555130

            0.360            0.241هاله حسام بديع العبوه14566200

            0.480            0.321هاله زهير سعدالدين المهايني14574467

            0.600            0.401هاله عمر جبر حسن ابولبده14584465

            0.240            0.160هاله فتحي ذيب سليمان14596325

            0.240                    -هاله محرز احمد الغريسي14605795

            0.720            0.481هاله محمد فريد خورشيد14615360

            4.560                    -هاله موسى زكي االيوبي14626940

                    -            0.321هاله نبيل جميل عكاوي14636936

            0.240            0.160هاني احمد فرحان الزير14645764

            0.360            0.241هاني احمد محمد العالونه14655193

          22.680          15.153هاني حمزه شيران محمد الطاهر14664436

          35.280          23.572هاني سعيد وهيب االفيوني14674438

            3.480            2.325هاني شحاده فرج فنوش14686128

            5.640            3.768هاني عبدالمنعم عوده القاسم14694437

            0.240            0.160هاني فتحي ذيب سليمان14706323

          22.680          15.153هاني مصطفى عياش مصطفى14714435

            3.480            2.325هاني نجيب جريس سعيد14726553

            5.640            3.768هانيه سعد خاشو14734446

            0.240            0.160هبا سعيد مصطفى فينو14745213

            0.720            0.481هبه خالد محمد سعادة14755500

            5.640            3.768هبه عبد زكي الحديدي14764504

            0.240            0.160هبه فيصل عبدالعزيز البنا14775126

          28.200          18.841هدى احمد يوسف العبدالهادي الميلم14784454

            1.440            0.962هدى اسحق رشاد خورشيد14795362

          11.280            7.537هدى جورج فارس ابراهيم14804453

            0.720            0.481هدى خالد محمد سعاده14815502

          11.280            7.537هدى صالح محمود برغوثي14827326



            0.240            0.160هدى لطفي محمد الديسي14835729

          11.280            7.537هدى يوسف علي الدبول14844452

            1.920                    -هديل عدنان حسين جبر14855880

            0.720            0.481هديل مروان حسن زعبالوي14865575

            0.720            0.481هزعه احمد محمد صالح14874567

            0.240            0.160هشام ابراهيم محمد خليل14886271

            1.440            0.962هشام احمد صالح كعكي14896024

            0.480            0.321هشام اسماعيل خليل العمري14905710

          22.680          15.153هشام سليمان الشيخ علي14914474

          16.920          11.305هشام صالح محمد مناع14924473

            0.240            0.160هشام فتحي ذيب سليمان14936324

            1.440            0.962هشام محمد امين عبدالمالك14946223

            2.880            1.924همام رشاد سعيد الشوا14955432

          28.200          18.841هنا ابراهيم يوسف العبدالهادي الميلم14964539

          11.280            7.537هنا سليمان ايوب14974537

            4.920            3.287هناء اسحق الشيخ خالد ابوخلف14986970

            0.360            0.241هناء سمير محمد جمال14996558

          54.480            0.962هناء علي رضا حسين قوالغاصي15005576

            6.240            4.169هنادا الياس حنا العالمات15014548

                    -            0.481هناده رافت جميل خرفان15026767

            0.240            0.160هنادي احمد فرحان الزير15035762

            2.280            1.523هنادي ياسر علي عبدهللا15044544

            5.040            3.367هند حنا شحاده صايج15054492

            0.840                    -هند ضياءالدين محي الدين المظفر15064497

            1.440                    -هند طاهر ابراهيم الحصري15078013

            4.560                    -هند موسى زكي االيوبي15088065

            0.720            0.481هيا بسام يحيى مرقه15095865

            0.240            0.160هيام جمال علي الحارس15106312

            4.560            3.047هيام عادل ميخائيل فرهود كرادشه15114510

            0.240            0.160هيثم احمد فرحان الزير15125758

            0.480            0.321هيثم اسماعيل خليل العمري15135707

            0.240            0.160هيثم عدوان بكر الحسن15145148

            0.240            0.160هيثم لويس جميل الضباعين15156783

            0.240            0.160هيفاء سعيد مصطفى فينو15165214

                    -            3.768هيفاء عازر ابراهيم عصفور15174523

            0.720            0.481هيفاء محمد عربي محمود سكر15185956

          12.000            8.018هيالنه عباس الياس فاخوري15194561

            0.720            0.481وائل امين احمد الغول15206630

            0.240            0.160وجدي يوسف ابراهيم الجالد15215412

            0.240                    -وجنات محمود هاشم يوسف15225845

            0.240                    -وجيه رباح محمد الغريسي15235792

            0.840            0.561وجيه علي احمد عثمان15245603

            0.720            0.481وجيهه جميل جريس دبابنه15256601

            1.080            0.722وجيهه خليل احمد ابوراضي15264601

          14.040            9.381وجيهه سليم فروانه15274604

            8.520            5.693وداد حسن داود صقر15284625

            3.480                    -وداد داود علي ابو كف15295639

          22.680          15.153ورثة المرحوم ايوب طالب محمد موسى1530384



          38.400          25.656ورثة المرحوم كامل محمد صالح الخطيب15313244

            0.720            0.481ورثة المرحوم محمد زكي محمد الطياح15327022

            0.480            0.321ورثة المرحومه سناء زكي محمد الطياح15337023

            5.040            3.367ورثة امنه عبدالجليل باستثناء نسرين وصفيه1534323

          37.080          24.774ورثة حمدهللا ابوالسمن باستثناء مفيدة واسراء1535951

            0.240            0.160ورثة عبدالمجيد نمر عبدالجواد االخضر15367119

            1.440            0.962المالزم; محمد علي;ورثه بهيجه عبد 1537595

          11.280            7.537ورده سابا بندي15384666

            0.600            0.401وصال ذيب بدر االزهري15395171

          11.280            7.537وصفيه فهمي علي حسن15404641

            2.880            1.924وصيفه عبداللطيف امين الهنيدي15414642

            3.480                    -وعد عزمي مصلح مهيار15425160

                    -            1.123وفاء عزمي عيد غيث15434610

          66.000                    -وفاء علي روبين القريني15444608

          18.000          12.026وفاء عيسى حسن ابوحمد15454612

                    -          27.180وفيق فؤاد سعيد الدقاق15466818

            5.640            3.768وفيقه عطاهللا خليل االمامي15474620

          16.920          11.305وفيقه يوسف ابراهيم سالم15484618

            3.360            2.245وبنك عمان لالستثمارات/وليد احمد محمد سعيد الرمحي15494575

            5.640                    -وليد جميل محمد شعبان15506851

        112.920          75.445وليد جوزيف خوري15514580

            1.680                    -وليد خالد مصطفى سليق15526191

                    -        100.220وليد سالم محمد المعاني15537467

                    -            1.844وليد فائق سعيد الدقاق15547850

            0.720            0.481وليد فوزي صبحي الجعفري15555317

            0.720            0.481وليد محمد خير عباس احمد15565165

            0.720            0.481وليد محمد عارف طه15576551

            0.240                    -وليد محمد مصطفى الحسن15585855

            0.240            0.160وليد محمود جميل الساحلي15596852

            1.080            0.722وليد نهاد ابراهيم هالل15604572

          10.200            6.815وليم نقوال جورج خلوصي15614660

          35.280          23.572وهيب سعيد وهيب االفيوني15624669

            0.600                    -وئام عماد عبدالرحمن صبري15638115

            0.840            0.561ياسر شحادة صالح احمد15645219

            0.480            0.321ياسر عثمان سالم علي15656178

          11.280            7.537ياسره نايف النوباني15664776

            0.240                    -ياسمين فريد سماره ابوبكر15675816

            0.720            0.481ياسمين مروان حسن زعبالوي15685574

            3.720            2.485ياسين احمد الدويك15694772

          14.040            9.381ياسين سليمان ياسين حبول15704771

            0.360            0.241يحيى فوزي محمد شكوكاني15715573

            0.360            0.241يحيى محمد رجا محمد يحيى مرقه15725862

            1.440            0.962يحيى محمد سعيد ناصر15736600

            8.280            5.532يزن رياض مبدى حسن15744753

            0.480            0.321يزن مازن نعيم خوري15756925

            5.640                    -يسرى صالح مصطفى التل15764742

          22.680          15.153يسرى محمد خليل ابوشاويش15774746

                    -            0.160يسرى محمد مصطفى الحسن15785756



          17.400                    -يعقوب جريس توفيق قبعين15796220

            0.720            0.481يعقوب سالم عبدهللا فاخوري15806113

          16.920          11.305يعقوب عبدالغني الحاج علي15814731

            0.240                    -يمامه عبداللطيف يوسف الغريسي15825834

          27.840          18.601يوسف احمد سليم السايس15835890

          28.200          18.841يوسف احمد يوسف عبدالهادي الميلم15844682

                    -            9.300يوسف اسماعيل يوسف النحاس15857543

                    -            0.481يوسف جاد عيسى شداد15865996

            2.880            1.924يوسف حسن محمد قنديل15874711

          10.560                    -يوسف سالم سليمان النبر15885175

            0.600            0.401يوسف سليمان العلي العيد15895186

            0.360            0.241يوسف سمير محمد جمال15906556

          11.280                    -يوسف صالح احمد طافش15914695

            2.760                    -يوسف طاهر ابراهيم الحصري15928005

            0.240                    -يوسف عبداللطيف يوسف الغريسي15935840

            0.120                    -يوسف علي ذياب سمرين15948190

          56.400          37.683يوسف فهد يوسف عبدالهادي15954696

          22.680          15.153يوسف محمد عبدالرزاق15964691

            0.240            0.160يونس عباس عبدالفتاح العزه15975986

10,248.941   13,103.356   
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