
الرصيد االجماليالرقم الوطنياالســـــمرقم االشتراكالمشترك

97310484436437.461خليف اقطيش خالد الفواعره185802013984001102

94010095716173.731سلمان سالم سليم ابو جنب149677013848230203

9741035383سليم سلمان سالم ابو جنب

9832056246هند سلمان سالم ابو جنب

9642025175فضه سلمان سالم ابو جنب

9832056245هندا سلمان سالم ابو جنب

9782037166وضحا سلمان سالم ابو جنب

9722033032تمام سلمان سالم ابوجنب

9651027978عبد هللا سلمان سالم ابوجنيب

9812056630فاطمه سلمان سالم ابو جنب

9761036351محمد سلمان سالم ابو جنب

91910030176062.36عطيه حسين سعود ابو سعد157932013876195100

9551021763احمد حماد عطيه السعود

9401012076مسلم حماد عطيه سعود

9671041656سليمان حماد عطيه السعود

95910236136056.743علي محمد علي بصبوص182621013976358300

93010035485630.595سعيد فليح مفلح المنصور167118013904226401

9782018171ابتسام سعيد فليح المنصور

9982008202هدى سعيد فليح المنصور

9751017440محمد سعيد فليح المنصور

9801017529باسم سعيد فليح المنصور

9812016310بسمه سعيد فليح المنصور

9692014101نواره سعيد فليح المنصور

2000839967غدير سعيد فليح المنصور

9991014311عبدهللا سعيد فليح المنصور

9932026477امل سعيد فليح المنصور

2000451206سليمان سعيد فليح المنصور

9951048260مفلح سعيد فليح المنصور

9872035281ايمان سعيد فليح المنصور

اسماء المشتركين الذين تم نشر اسمائهم بالجريده الرسميه ولم يلتزموا بالتسديد
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9901035146صالح سعيد فليح المنصور

9851012659علي سعيد فليح المنصور

9721017142سلمان سعيد فليح المنصور

9642011908فالحه سعيد فليح المنصور

9972010011امينه سعيد فليح المنصور

9662012647نجاح سعيد فليح المنصور

94910049795011.188ماجد عبد اللطيف مبارك مهيار169987013919372800

96610390764759.622عاكف خلف محمد الشديد155810013866129404

4691.917الورثهسليمان مريجل مرامله150104013851000500

9481013924متوفى/سليمان سلمان امريحيل المراحله

9901024021احمد سليمان سلمان المراحله

9911006541سلطان سليمان سلمان المراحله

9821055083علي سليمان سلمان المراحله

9942032936جيهان سليمان سلمان المراحله

9781054000صالح سليمان سلمان المراحله

9751048833محمد سليمان سلمان المراحله

9982063931جواهر سليمان سلمان المراحله

9842049701عليا سليمان سلمان المراحله

9802051278صباح سليمان سلمان المراحله

9521016457صالح سلمان مريحيل العزازمه

93810115504286.911محمود سليمان الخليف الزيود150482013854009200

9811053041ناجح محمود سليمان الزيود

9732044722نجاح محمود سليمان الزيود

9692038937عائشه محمود سليمان الزيود

9781052977حسن محمود سليمان الزيود

9871043716زياد محمود سليمان الزيود

9821053822بدر محمود سليمان الزيود

9842061050امان محمود سليمان الزيود

9742044665ميسون محمود سليمان الزيود

9711048010ضيف هللا محمود سليمان الزيود

9792051358ميسر محمود سليمان الزيود
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9761049538عطا هللا محمود سليمان الزيود

9921010751محمد محمود سليمان الزيود

95220149184278.096امنه احمد محمد ابو السعود143084013501194901

9751047830فيصل مسلم احمد سعود

9892024500خديجه مسلم احمد سعود

9801053341علي مسلم احمد سعود

9762046009ناديه مسلم احمد سعود

9792051308سهام مسلم احمد سعود

9822051421امال مسلم احمد سعود

9841049839نبيل مسلم احمد سعود

9861045873شحاده مسلم احمد سعود

9921040887حمزه مسلم احمد سعود

93010024974188.615قاسم مالطس قاسم الشديفات165845013903195800

9622007551زاهيه قاسم مالطس الشديفات

9702010590فاطمه قاسم مالطس الشديفات

9652008551علياء قاسم مالطس الشديفات

9771013653علي قاسم مالطس الشديفات

9602006533فوزه قاسم مالطس الشديفات

95810245613874.834محمود مجلي احمد القضاه168978013915269300

9832047645امنه محمود مجلي القضاه

9801053338محمد محمود مجلي القضاه

9901025315مجلي محمود مجلي القضاه

9842048297دعاء محمود مجلي القضاه

9881037347مصطفى محمود مجلي القضاه

9822051417ميساء محمود مجلي القضاه

9851048085عمر محمود مجلي القضاه

9872041159وفاء محمود مجلي القضاه

96410359363830.596جالل موسى سلمان ابودغيم145735013831062303

9912043071ايات جالل موسى ابودغيم

9892040709ديانا جالل موسى ابودغيم

9912043070مجد جالل موسى ابودغيم

9872046214هند جالل موسى ابودغيم

9971014315عدي جالل موسى ابودغيم

9932009703ايمان جالل موسى ابودغيم

9951025667محمد جالل موسى ابودغيم

9851051817قصي جالل موسى ابودغيم

96410345813819.529جريس اسعد جريس نخو150822013854028400

97510483773779.547عبد الحميد عواد فليح الخزام147630013833132205

93210021493694.657حسن احمد عليان الحراحشه168076013906242700

9702010607امل حسن احمد الحراحشه

9742011470عائشه حسن احمد الحراحشه

9681010455محمد حسن احمد الحراحشه

9792012463زهر حسن احمد الحراحشه
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9771013692احمد حسن احمد الحراحشه

9612013315جوزه حسن احمد الحراحشه

9632007856مريم حسن احمد الحراحشه

93310089053675.535صالح راجي عياده السرحان142460013501088100

9721048377فراس صالح راجي السرحان

9701045625خالد صالح راجي السرحان

9701045626ضيف هللا صالح راجي السرحان

9781054036موفق صالح راجي السرحان

9672038750فايزه صالح راجي السرحان

9762046902هناء صالح راجي السرحان

95510198093585.209احمد حمدان سليمان المشاقبه167137013904226902

95310035233419.286احمد مفضي خلف الشديفات166232013903211000

92810017773396.137ابراهيم صالح مقبل الشبيل168899013914266200

9751012483عبد الكريم ابراهيم صالح الشبيل

9761012668عبد الرزاق ابراهيم صالح الشبيل

9612005985نوال ابراهيم صالح الشبيل

9722011359منال ابراهيم صالح الشبيل

9651009251صالح ابراهيم صالح الشبيل

9711011710ناجح ابراهيم صالح الشبيل

96020301193393.156ندوه حسن محمد بني خالد182062013976347504

94310140993376.02قفطان فالح محمد الدويري172032013967055401

9752044926غاده قفطان فالح الدويري

9781052902فالح قفطان فالح الدويري

9812050608ايناس قفطان فالح الدويري

9691043601عمر قفطان فالح الدويري

9671038584احمد قفطان فالح الدويري

9852045427نوال قفطان فالح الدويري

9732044668جاكلين قفطان فالح الدويري

9792051292نانسي قفطان فالح الدويري

9761049462فادي قفطان فالح الدويري

9721047512عامر قفطان فالح الدويري

95310169683364.252محمد شحاده محمد الحديان185916013984005100

20001055783243.554عيده مشرف عناد العلي181624013976333401

92710016413228.641ارشيد علي هليل العظامات172175013967058300

9931021531احمد ارشيد علي العظامات

9732011505ماجده ارشيد علي العظامات

9981011498ابراهيم ارشيد علي العظامات

9872052959ذكريات ارشيد علي العظامات

9912002547رحمه ارشيد علي العظامات

9701011390محمد ارشيد علي العظامات

9762012027عبير ارشيد علي العظامات

9951030990محمود ارشيد علي العظامات

9692041941مرزوقه ارشيد علي العظامات
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9812011548رشا ارشيد علي العظامات

9892056652ايات ارشيد علي العظامات

95120155423199.116فتنه منصور محمود المحسن156293013866142201

96410105373195.302راتب عواد سليمان الشرعه146683013832102701

94510141903177.774صالح عبد هللا اشتيوي المرعي176049013970201100

9802050420وفاء صالح عبد هللا مرعي

9762046165فاطمه صالح عبد هللا المرعي

9741047761مأمون صالح عبد هللا المرعي

9772047858اسيه صالح عبد هللا المرعي

9721047650عمر صالح عبد هللا المرعي

9822051608هيفاء صالح عبد هللا مرعي

9861046133احمد صالح عبد هللا مرعي

9791053793محمد صالح عبد هللا مرعي

9801053538مصطفى صالح عبد هللا المرعي

9701045002عبد هللا صالح عبد هللا المرعي

96010287053136.742زياد حمدان سليمان مفلح166714013904217407

95710263993117.709صالح حمد مفضي خوالده164448013902162200

20004127783110.511سلمان سالم مريسيل عزازمه149131013847221103

96510165773042.394صبحي علي محمد الحسيني172660013971077702

93810117683030.604اقطيش خالد قويسم الفواعره185773013984000502

9712044564صباح اقطيش خالد الفواعره

9731048443خليف اقطيش خالد الفواعره

9851049627خالد اقطيش خالد الفواعره

9782052119مديحه اقطيش خالد الفواعره

9891032127خلدون اقطيش خالد الفواعره

98010536282979.103محمد محمود سالم عليمات169158013916275601

91510010942972.205عرسان قاسم الموسى بني خالد157517013870183203

9641011093قاسم عرسان قاسم بني خالد

97310121982961.619فرحان عطيه محمد الشرعه147019013832112201

97410505232956.947نايل عايد مهلهل العظامات171541013923031707

92810058102947.216سالمه فالح علي الخوالده142520013501095503

9862059526ريما سالمه فالح الخوالده

9842027640فضه سالمه فالح الخوالده

9732034938فطوم سالمه فالح الخوالده

9711036649عايد سالمه فالح الخوالده

9792038971تمام سالمه فالح الخوالده

9762035886فضا سالمه فالح الخوالده

9682031129فاطمه سالمه فالح الخوالده

96010284322903.096فيصل سليمان علي العودات150107013851000600

95410187532883.695عوده سالم شبلي عليمات182092013976348005

94910001192881.405محمد حسين قاسم عوده158770013882037911

9891022116وائل محمد حسين عوده

9681000538وليد محمد حسين عوده
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9821060523عبد الحميد محمد حسين عوده

9702000580فداء محمد حسين عوده

9841044451اسامه محمد حسين عوده

9761000595عماد محمد حسين عوده

9721000647عالء محمد حسين عوده

95610044162866.329شافي عوده خلف الشرعه148033013835152101

94720147452862.483نهله عبد الفتاح عبد الرحمن سالم146307013831090001

9802051645سماح احمد محمد سرطاوي

9821055521محمد احمد محمد سرطاوي

9772048949حنان احمد محمد سرطاوي

9771052793اياد احمد محمد سرطاوي

9842050198ايمان احمد محمد سرطاوي

95410187382792.261غازي هالل عبيد الخالدي141670013501001403

2000333777علي غازي هالل الخالدي

9981071083احمد غازي هالل الخالدي

2001512289خالد غازي هالل الخالدي

2001102262نواف غازي هالل الخالدي

2001467080طالل غازي هالل الخالدي

2001873492ممدوح غازي هالل الخالدي

2001875589محمد غازي هالل الخالدي

9922030841انتظار غازي هالل الخالدي

9971028714جمال غازي هالل الخالدي

98110541222771.951وصفي حسين شامان المزاوده148761013845211107

91310019432771.462عيد احمد محمد القيم144637013831024400

9651038103مصطفى عيد احمد القيم

9612028750نعيمه عيد احمد القيم

9482014583فاطمه عيد احمد القيم

93910075312761.944صالح الدين جميل ناجي عثمان164933013902173500

9751030775مهدي صالح الدين جميل عثمان

9682025325امل صالح الدين جميل عثمان

9722028457منال صالح الدين جميل عثمان

9702027103سندس صالح الدين جميل عثمان

9822028536اميره صالح الدين جميل عثمان

96910109462754.549فيحان ناصر محمد العيطان162887013900127226

9911026306ناصر فيحان ناصر العيطان

9932060242غيداء فيحان ناصر العيطان

9972065594شرف فيحان ناصر العيطان

2000944335بشر فيحان ناصر العيطان

9951043702مناف فيحان ناصر العيطان

2001648658ساره فيحان ناصر العيطان

96310337592710.283رضوان خلف مقبل الشديفات165682013903189202

94810065022677.642غازي علي محمود العقله149408013848228208

9852007207رنا غازي علي العقله
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9831020860محمود غازي علي العقله

9861037558خالد غازي علي العقله

9791027078محمد غازي علي العقله

9822023203رانيا غازي علي العقله

9801025563احمد غازي علي العقله

9952053476سهير غازي علي العقله

9931028647معاذ غازي علي العقله

98410511212667.64احمد سالم اسماعيل الخزاعله181399013976324300

96710390412659.847يوسف محمد مقبل الشديفات166293013903214103

93410077572638.444اسماعيل خليل عبد هللا ابو عشيبه169946013918297802

9692035043ايمان اسماعيل خليل ابو عشيبه

9722038686نهله اسماعيل خليل ابو عشيبه

9741041305يونس اسماعيل خليل ابو عشيبه

9651032492عمر اسماعيل خليل ابو عشيبه

93610113652619.492عبدهللا ضيف هللا فالح الخزاعله174815013969168700

9712044031عيده عبدهللا ضيف هللا الخزاعله

9682041164عليا عبدهللا ضيف هللا الخزاعله

2002043277علي عبدهللا ضيف هللا الخزاعله

94210131232605.673ناصر معيش باير مشاقبه160146013888064000

9862055196حنان ناصر معيش مشاقبه

9781052823معيش ناصر معيش مشاقبه

9841049702هايل ناصر معيش مشاقبه

9792051205ميسر ناصر معيش الرميس

9772047608يسرى ناصر معيش مشاقبه

9812050523رحمه ناصر معيش مشاقبه

9822051315شوفه ناصر معيش مشاقبه

9752044861سميه ناصر معيش الرميس

9891024991سامي ناصر معيش مشاقبه

2000214068نايل ناصر معيش مشاقبه

9831050583هاني ناصر معيش مشاقبه

9641034700راتب ناصر معيش الرميس

9802050138صالحه ناصر معيش الرميس

9822051314نعمه ناصر معيش مشاقبه

9662038728نوره ناصر معيش الرميس

9781052824علي ناصر معيش مشاقبه

9862043412فوزه ناصر معيش الرميس

99510330642575.482محمد مفلح منيزل العنزي344582

95410039102549.26عبد الرحمن عويد حامد الشديفات166133013903206600

97220506552523.756فاطمه سليمان سالم النميالت149582013848229518

96710402042506.375علي محمد راشد الخزاعله169775013917297001

95520189362503.443جميله حمدان الحمد الشديفات175382013970183244

95010151572493.463مفلح عناد البشير الصخور145049013831045000

94210115612488.1عواد سالم سلمان الشرع149410013848228210
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9882031885مريم عواد سالم الشرع

9941043364يوسف عواد سالم الشرع

9791046763محمد عواد سالم الشرع

2000147347سالم عواد سالم الشرع

9992044889يسرى عواد سالم الشرع

9951049726سليمان عواد سالم الشرع

9712038401غنيمه عواد سالم الشرع

9852033040مها عواد سالم الشرع

9891026889عبد اللة عواد سالم الشرع

9692035915صبحيه عواد سالم الشرع

9842036891نوره عواد سالم الشرع

9922056019عائشه عواد سالم الشرع

2000285695زينب عواد سالم الشرع

2001438537فاطمه عواد سالم الشرع

94620140582487.352صيته احمد ارشيد احمد168653013909260301

9801053243علي ارشيد حامد العموش

9841049717عبد هللا ارشيد حامد العموش

9762045955ابتسام ارشيد حامد العموش

9741047560حامد ارشيد حامد العموش

9792051220بسمه ارشيد حامد العموش

9822051326ياسمين ارشيد حامد العموش

9851047981صدام ارشيد حامد العموش

96210333682485.919عبد هللا محمد غصاب الشرعه146626013832101903

97610169942448.392معتز سعيد عبد الكريم القدح144186013831009803

95110117162441.771محمد شحاده محمد ابراهيم149550013848229405

96310108642436.082خالد علي نويران الخالدي142976013501169601

97010140292416.05جهاد يوسف فارس البزور146181013831083206

95610216832389.947الفي منيزل مشرف الصبيحات145128013831047904

9812050619لميس الفي منيزل الصبيحات

9871043533معاذ الفي منيزل الصبيحات

9831050688بكر الفي منيزل الصبيحات

9911004672ايوب الفي منيزل الصبيحات

9961010792عبد الرحمن الفي منيزل الصبيحات

9892024489اسالم الفي منيزل الصبيحات

9931042767نوح الفي منيزل الصبيحات

95510217392384.523سالم علي سالمه سعد149735013848230601

94910125692356.833فرج ناصر فرج العزازمه149689013848230215

20000368512354.482نضال عدنان احمد الجبارين155193013865109708

93810117682353.958اقطيش خالد قويسم الفواعره185771013984000500

9851049627خالد اقطيش خالد الفواعره

9712044564صباح اقطيش خالد الفواعره

9731048443خليف اقطيش خالد الفواعره

9782052119مديحه اقطيش خالد الفواعره
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9891032127خلدون اقطيش خالد الفواعره

96120288282352.703رفعه هليل مصيبح الهيله148758013845211103

92010048222351.766محمد عبطان مدغم الخزاعله184377013976375500

9842048099سوسن محمد عبطان الخزاعله

9752044811يامنه محمد عبطان الخزاعله

9802057546فاطمه محمد عبطان الخزاعله

9881036986هاني محمد عبطان الخزاعله

9662038708تفاحه محمد عبطان الخزاعله

9681041935احمد محمد عبطان الخزاعله

9771051329علي محمد عبطان الخزاعله

9701044791حميد محمد عبطان الخزاعله

91810011092351.581حسين مفضي عمر سليم143060013501188800

9631008271علي حسين مفضي سليم

9681010440متوفى/ مصطفى حسين مفضي سليم 

9921052169حسين مصطفى حسين سليم

9952029068مغفره مصطفى حسين سليم

20006738242341.633عيسى عايد يعقوب الور159874013886057109

9631030642حسان عيسى عايد الور

9602027142انعام عيسى عايد الور

9571020426ثابت عيسى عايد الور

9621030449باسل عيسى عايد الور

9472013518عايده عيسى عايد الور

9481014258عايد عيسى العايد الور

95310156702336.076اسامه خليل هندى الخوالده164608013902165013

94410035442330.73احمد فرج سليم الحسبان181378013976323100

95710249932330.694محمود احمد العايد المطلق161552013895095000

94520160382323.204وضحه بادي عجيل الخالدي170806013922012603

9831052168احمد سعود حمود الخالدي

9851049586علي سعود حمود الخالدي

9751048967فواز سعود حمود الخالدي

9792052482ورده سعود حمود الخالدي

9732045657عنود سعود حمود الخالدي

9812051887حنان سعود حمود الخالدي

9671040173قاسم سعود حمود الخالدي

9631033908محمد سعود حمود الخالدي

9702049218فاطمه سعود حمود الخالدي

9771052599حميدي سعود حمود الخالدي

97910365552319.853عبد هللا نجيب طاهر الحسن158697013882035703

94010131782318.888طالب راجي مفلح الخزاعله181769013976339400

9671038792ياسر طالب راجي الخزاعله

9762046355اميسر طالب راجي الخزاعله

9831051156احمد طالب راجي الخزاعله

9742044908يسرى طالب راجي الخزاعله
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9691045401تيسير طالب راجي الخزاعله

9822051827عليا طالب راجي الخزاعله

9871044273المعتز باهلل طالب راجي الخزاعله

9712044001عيده طالب راجي الخزاعله

97310485042300.66علي عليان حسين السالم146670013832102511

96710388282285.556عبد هللا احمد جابر العليمات169141013916274702

9931021591لورنس عبد هللا احمد العليمات

2002541605ساره عبد هللا احمد العليمات

2001324572نور عبد هللا احمد العليمات

9981001932مؤيد عبد هللا احمد العليمات

9991012748نورس عبد هللا احمد العليمات

94310141462273.796حسين حافظ محمد النعيمي146036013831076200

9792051519ختام حسين حافظ النعيمي

9851048308فاضل حسين حافظ النعيمي

9801053583فيصل حسين حافظ النعيمي

9701045033عبدالرحمن حسين حافظ النعيمي

9742044773نهال حسين حافظ العابد

9811053212يحيى حسين حافظ النعيمي

9782051077امنه حسين حافظ النعيمي

9831050944يوسف حسين حافظ النعيمي

9681042130جهاد حسين حافظ النعيمي

9892027373عطاهللا حسين حافظ النعيمي

9871044007حافظ حسين حافظ النعيمي

9722045098خالديه حسين حافظ النعيمي

9752045102لمياء حسين حافظ النعيمي

97310472232259.63احمد حسن سليمان العموش178523013973278142

96710367562258.548فياض محمد فياض اليونس158897013882040403

94210131632258.121محمود محمد حسن خريوش148723013845210503

2001382922جواد محمود محمد خريوش

9741047696فراس محمود محمد خريوش

9721047602رائد محمود محمد خريوش

9981065286رأفت محمود محمد خريوش

9782050973لمياء محمود محمد خريوش

9811053083احمد محمود محمد خريوش

2000674265فؤاد محمود محمد خريوش

9701044962محمد محمود محمد خريوش

9671038658عماد محمود محمد خريوش

9762046091لؤيزه محمود محمد خريوش

9681042075مهند محمود محمد خريوش

2001868681شوق محمود محمد خريوش

97310150822245.313رائد مناع ذياب الدحيم156332013866143408

94810131012243.108عبد احمد محمد سرحان169417013917280500

9871021443محمد عبد احمد سرحان
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9891014014عدى عبد احمد سرحان

9912015781والء عبد احمد سرحان

9782048869ختام عبد احمد سرحان

2001586902شهد عبد احمد سرحان

2001138352هبه هللا عبد احمد سرحان

2000235103امل عبد احمد سرحان

9841044729معاذ عبد احمد سرحان

9822048200ميساء عبد احمد سرحان

9732042927ايمان عبد احمد سرحان

9801050934يحيى عبد احمد سرحان

9851042192مراد عبد احمد سرحان

95810247172223.843حسين صالح العبيد الدالبيح162963013900128304

97010154482219.305ابراهيم محمد خلف الخوالده160277013889094500

96310135552215.963محمد مسلم عوده العزازمه149714013848230403

9911009231عمر ابراهيم سلمان البريقي

9891029500محمد ابراهيم سلمان البريقي

9851048699عبد هللا ابراهيم سلمان البريقي

9821054350نضال ابراهيم سلمان البريقي

9771051942جهاد ابراهيم سلمان البريقي

9802035241فلحه عونان ادليمان الخلف

9921051130علي ابراهيم سلمان البريقي

2001184202مصطفى ابراهيم سلمان البريقي

9932039406هيا ابراهيم سلمان البريقي

9962004037هبه ابراهيم سلمان البريقي

2000383112براءه ابراهيم سلمان البريقي

2002902355الهام ابراهيم سلمان البريقي

2000108113علياء ابراهيم سلمان البريقي

9901007983عزات ابراهيم سلمان البريقي

2002355201سلمان ابراهيم سلمان البريقي

9842048953امنه ابراهيم سلمان البريقي

2001922601عونان ابراهيم سلمان البريقي

2001998122هنيه ابراهيم سلمان البريقي

9932002440حنين ابراهيم سلمان البريقي

9862044278جليله ابراهيم سلمان البريقي

9672038394منوى علي محمد ابو عبدون

97410485031500.002عبد هللا محمد عوض المغربي171997013967053702

96910108781499.517عوده شاهر الساهي الحراحشه185456013983016905

96320313931498.599ابتسام محمد عبد المولى جرادات148598013844207603

2001074298احالم عواد مطر الحماد

2000219248مروان عواد مطر الحماد

2001273257اريام عواد مطر الحماد

2000219254مرام عواد مطر الحماد

9901057487محمد مسلم مطير المزاوده
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9921016684عبد الرحمن مسلم مطير المزاوده

9891056564عبدهللا مسلم مطير المزاوده

95810251801497.338نايف راضي نهار الفضلي147636013833132501

95710246821494.916محمد حمد منيزل الشديفات166184013903208600

2001110529عامر محمد حمد الشديفات

2000178075ابرار محمد حمد الشديفات

9952011325انوار محمد حمد الشديفات

9891026374عمر محمد حمد الشديفات

9922026608سماح محمد حمد الشديفات

9992013514ابتهال محمد حمد الشديفات

96910109171493.847طارق مصطفى عوض شديفات165262013903172401

96910442321493.717غالب هالل خليفه الشرعه148729013845210509

95610183021489.23خليف حسين يعقوب خوالده164000013902153900

96210368081488.404طالب صياح راجي الحرافشه158005013877196003

97510484401486.098عطا هللا محمد سليمان الحقيل152378013858009604

97020455141485.833خلفه علي حسين المزاوده148537013844206701

96010301681484.626سلمان احمد سليمان بصبوص173724013969147200

92110027351483.651عقيل مريحيل سليمان المشاقبه159594013885051600

9711036916سالمه عقيل مريحيل المشاقبه

9661031115تيسير عقيل مريحيل المشاقبه

9741037639حسن عقيل مريحيل المشاقبه

9741037638حسين عقيل مريحيل المشاقبه

9832031743انتصار عقيل مريحيل المشاقبه

9781041123عايد عقيل مريحيل المشاقبه

9571027119ناصر عقيل مريحيل المشاقبه

9812055918رحمه عقيل مريحيل المشاقبه

9711036915سليمان عقيل مريحيل المشاقبه

9651029712دخل هللا عقيل مريحيل المشاقبه

9621025638نصر هللا عقيل مريحيل المشاقبه

9761038856علي عقيل مريحيل المشاقبه

92110034001483.641صلبي دهيمان محمد شمر172111013967056900

9862045182مها صلبي دهيمان شمر

9852046795بشاير صلبي دهيمان شمر

98310368291482.283محمد اسحق توفيق الساعي145120013831047304

94410035441482.027احمد فرج سليم الحسبان182858013976362105

96310350811482.01خالد عواد عوده المساعيد171358013923026706

95910236791481.468محمود خلف قاسم المساعيد175269013970179400

9932001678منار محمود خلف المساعيد

9911000021احمد محمود خلف المساعيد

9662040823تمام عطا هللا ابراهيم الدويري

95210033921480.01عواد محمد عجاج البدارين149059013847219102

9841060259بكر عواد محمد البدارين

9901041643منتصر عواد محمد البدارين
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9821011707محمود عواد محمد البدارين

9881059764عثمان عواد محمد البدارين

9991058979معتصم عواد محمد البدارين

9881059765مشهور عواد محمد البدارين

9801012049احمد عواد محمد البدارين

9762011680فاطمه عواد محمد البدارين

9961019444محمد عواد محمد البدارين

9782012788رانيه عواد محمد البدارين

96510396391479.483خالد احمد علي حسن160879013891076003

97410313391479.329خالد سليمان علي سعد150004013848234402

93010101001477.701سالم محمد موسى البريقي144679013831027500

9711046733جميل سالم محمد البريقي

9581024828عبد الوهاب سالم محمد البريقي

9742045306مريم سالم محمد البريقي

9642037067عائشه سالم محمد البريقي

94410044221477.21جالل مرعي حسن الظليفي155899013866134504

96710388321475.285وليد عيد محمد عليمات181525013976330200

98010543071474.497رافع دخيل السمير الطالب150729013854022001

95410158241472.467ابراهيم خلف بخيت المصاليخ145709013831062200

96310352761472.003محمد سليمان السعيد الخوالده163309013902133200

95310169391471.145علي ناصر فالح الحوامده160420013890067509

9841049591مؤيد علي ناصر الحوامده

2000315492عمر علي ناصر الحوامده

9932051103غدير علي ناصر الحوامده

9761049334احسان علي ناصر الحوامده

9781052760ناصر علي ناصر الحوامده

9791053447محمد علي ناصر الحوامده

9902007592عبير علي ناصر الحوامده

9811052807يوسف علي ناصر الحوامده

9751047701جهاد علي ناصر الحوامده

9861045667شريف علي ناصر الحوامده

9821053539اياد علي ناصر الحوامده

9861045668اشرف علي ناصر الحوامده

97310123531469.013عواد احمد جويعد العليمات160106013888062601

95510116211468.9سامي طاهر موسى موسى141999013501036101

94110122171465.937علي عبد شريف سليمان146137013831080800

9761049474شريف علي عبد سليمان

9691043610ابراهيم علي عبد سليمان

94620140971465.322امينه محمد قاسم نصيرات171753013967045600

96710388391464.303منصور ذيب حامد ابو حجيله162927013900127303

97410473521464.055تركي عواد ارحيبه ابوالهيال141713013501004606

97110461341463.257عبد الرزاق كريم اسماعيل العنزي150148013851001509

96110079881463.135هاني سالم علي الخزام156432013866147100
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1462.368الورثهمفلح مغافسى عساف143148013501210400

9351010930محمد مفلح مغامس عساف

9361011456حامد مفلح مغامس المزاوده

97510125121461.087ابراهيم عوده سويلم الشرعه147058013832113700

97120441581461.082فاطمه حمد هللا محمد الحوامده162839013900127146

93810026201458.804صبيح سالم صبيح بالونه149839013848231801

9731010844ابراهيم صبيح سالم البلوي

2001014705ايمان صبيح سالم بالونه

9771011936موسى صبيح سالم بالونه

9691009635سليمان صبيح سالم البلوي

9752010250فتحيه صبيح سالم بالونه

9712009661ميسر صبيح سالم بالونه

9831007104محمد صبيح سالم بالونه

95110103311458.656نجيب طاهر موسى الحسن142020013501039601

9791036555عبد هللا نجيب طاهر الحسن

9932033828زينب نجيب طاهر الحسن

9842051339كوثر نجيب طاهر الحسن

9871047670عمر نجيب طاهر الحسن

9911009285تميم نجيب طاهر الحسن

9822031879سميحه نجيب طاهر الحسن

96110284141457.255فالح فرحان مزعل السرحان154692013863097604

95720190911454.9خوله خليل محمد عرار146039013831076203

9822058970ريم احمد عبد اللطيف اعرج

9771056161رامي احمد عبد اللطيف اعرج

9861026818محمد احمد عبد اللطيف اعرج

9792044879رانيه احمد عبد اللطيف اعرج

9811045102مالك احمد عبد اللطيف اعرج

9892038255نور احمد عبد اللطيف اعرج

9932043540رنده احمد عبد اللطيف اعرج

97510489371454.272امجد رضوان حامد بني خالد145807013831064805

94010133731452.723نزال هالل عبد هللا بني خالد144263013831011200

92210040541451.337عوده الهليل الرويضان الخوالده164575013902164000

9792052056فاطمه عوده الهليل الخوالده

9701045409سالم عوده الهليل الخوالده

9771052180عبدالفتاح عوده الهليل الخوالده

9722045554اضحيه عوده الهليل الخوالده

9741048259سليمان عوده الهليل الخوالده

9682041387عيده عوده الهليل الخوالده

9631033722يوسف عوده الهليل الخوالده

92910019411450.616حمد احمد سعيد الحسن148508013844205803

9751012699عمر حمد احمد الحسن

9702010675مريم حمد احمد الحسن

9651009385متوفي/ ابراهيم حمد احمد الحسن
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2000379695جالل ابراهيم حمد الحسن

9931056386عماد ابراهيم حمد الحسن

9981009696انس ابراهيم حمد الحسن

2000804761بتول ابراهيم حمد الحسن

9991064719احمد ابراهيم حمد الحسن

97010113311449.056وليد عبد الكريم عيد الحراحشه168332013906251303

94710111391447.502ابراهيم حسن حسين ابو رياش149448013848228500

9782039857منيره ابراهيم حسن ابو رياش

9741037808مروان ابراهيم حسن ابو رياش

9801040096عادل ابراهيم حسن ابو رياش

9851025792عمر ابراهيم حسن ابو رياش

9762036347اميره ابراهيم حسن ابو رياش

9831033807احمد ابراهيم حسن ابو رياش

9701036115محمد ابراهيم حسن ابو رياش

9721038078سليمان ابراهيم حسن ابو رياش

9882004038زينب ابراهيم حسن ابو رياش

94010031521447.145صياح احمد مشعل الشرعه146671013832102512

94010132901445.784مصطفى محمود سليم خطاطبه146255013831086700

9761050249صابر مصطفى محمود خطاطبه

9821054867ابراهيم مصطفى محمود خطاطبه

9711047071مقبل مصطفى محمود خطاطبه

9782051785نسرين مصطفى محمود خطاطبه

9752045659لبنى مصطفى محمود خطاطبه

9732045372بتول مصطفى محمود خطاطبه

9681042812فراس مصطفى محمود خطاطبه

9661037816عالء الدين مصطفى محمود خطاطبه

9631032154حسام مصطفى محمود خطاطبه

96810420181443.281خالد فهاد سليمان العظامات144409013831013415

93710102461442.45مفلح سعد سليمان المشاقبه159474013885048620

9732045290هدى مفلح سعد المشاقبه

9811053858اسماعيل مفلح سعد المشاقبه

9781053726محمد مفلح سعد المشاقبه

9851058343جهاد مفلح سعد المشاقبه

9751048577خالد مفلح سعد المشاقبه

9661039424عبد الهادي مفلح سعد المشاقبه

9711046656موسى مفلح سعد المشاقبه

9691044098ابراهيم مفلح سعد المشاقبه

95610217591439.966سليمان محمد حسين المشاقبه160041013888060800

94010133661438.535احمد فاعور راشد سالم160459013890067800

9891031406اسالم احمد فاعور سالم

9761053234عاطف احمد فاعور سالم

9722045860نايفه احمد فاعور سالم

9781054089محمد احمد فاعور سالم
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9832048985سعاد احمد فاعور سالم

9662040891زهر احمد فاعور سالم

9742045492يسرى احمد فاعور سالم

9681042709نايف احمد فاعور سالم

95210164411438.409خليفه هالل خليفه الشرعه148812013845213100

9951036448فارس خليفه هالل الشرعه

9741048440هايل خليفه هالل الشرعه

9832048847نسرين خليفه هالل الشرعه

9881040386مهدي خليفه هالل الشرعه

9902032713نعمه خليفه هالل الشرعه

9772048562ناديا خليفه هالل الشرعه

محمد خليفه هالل الشرعه

92510015961437.559حسين راشد الحسين ابو عليم181855013976343200

9641008476محمود حسين راشد ابو عليم

9611006520ناصر حسين راشد ابو عليم

9521003478متوفي/ احمد حسين راشد ابو عليم

9842057279فاتن احمد حسين ابو عليم

9932001660روان احمد حسين ابو عليم

9882055793غاده احمد حسين ابو عليم

9901049955حمزه احمد حسين ابو عليم

9951012181جعفر احمد حسين ابو عليم

9861058657سلطان احمد حسين ابو عليم

9831008989هاشم احمد حسين ابو عليم

9691010958ابراهيم حسين راشد ابو عليم

91810040801436.679قاسم شحاده قاسم الشرعه148670013845209600

9651038195متوفى/  محمد قاسم شحاده الشرعه

9901010427علي محمد قاسم الشرعه

9971044228عامر محمد قاسم الشرعه

9951043304قاسم محمد قاسم الشرعه

9921051638عبد هللا محمد قاسم الشرعه

9881040393تامر محمد قاسم الشرعه

96310344651436.21عيد محمود عيد الخوالده164968013902175202

9972059363مروه عيد محمود الخوالده

9871048163هاشم عيد محمود الخوالده

2001144532وسن عيد محمود الخوالده

9922029842مرام عيد محمود الخوالده

9881045687محمد عيد محمود الخوالده

93910029201435.606سماح عيد عذيمان الحرحشي168298013906250500

9671009625غالب سماح عيد الحرحشي

9722011460مريم سماح عيد الحرحشي

9942035109فدوى سماح عيد الحرحشي

9772012542منال سماح عيد الحرحشي

9842057095ضحا سماح عيد الحرحشي
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2000201972ساره سماح عيد الحرحشي

9811012082ابراهيم سماح عيد الحرحشي

9861058427احمد سماح عيد الحرحشي

9872054758مشاعل سماح عيد الحرحشي

9932001743تقوى سماح عيد الحرحشي

2000651519مها سماح عيد الحرحشي

9792012458هندا سماح عيد الحرحشي

9902053999نوره سماح عيد الحرحشي

9851057688محمد سماح عيد الحرحشي

9951041069فارس سماح عيد الحرحشي

9742011466هند سماح عيد الحرحشي

9691010933ركان سماح عيد الحرحشي

2000201967رسميه سماح عيد الحرحشي

95910170161435.25حمدان محمود محمد دقه143220013501226300

9891002338شادي حمدان محمود دقه

9972001422يارا حمدان محمود دقه

9942027957دياال حمدان محمود دقه

96710385501434.718عايد سعد بخيت المشاقبه167139013904226904

93710025011432.411خير هللا سليم علي بصبوص180894013976031800

9752011832مها خير هللا سليم بصبوص

9801012456عبد هللا خير هللا سليم بصبوص

9651009396خالد خير هللا سليم بصبوص

9671009692ابراهيم خير هللا سليم بصبوص

9642008041سميره خير هللا سليم بصبوص

9721012330محمد خير هللا سليم بصبوص

9831009011يوسف خير هللا سليم بصبوص

96110270671432.221حسن فالح سمرين المشاقبه167474013904231701

9852045755جمال حسن فالح المشاقبه

2000815087محمد حسن فالح المشاقبه

9982049734اروى حسن فالح المشاقبه

9892027413سناء حسن فالح المشاقبه

2000843502زيد حسن فالح المشاقبه

9911048725جعفر حسن فالح المشاقبه

2000041606رند حسن فالح المشاقبه

9972011391صفاء حسن فالح المشاقبه

2000518231سندس حسن فالح المشاقبه

9871044080جمال حسن فالح المشاقبه

9951073470سمرين حسن فالح المشاقبه

96210338321431.282غازي عوده عويد المقيبل341502013862065903

90510015221431.031سليم نزال السالمه السلمان168569013908256100

9541018830محمد سليم نزال الزيود

97220441331430.031ناريمان تيسير سالم الفاضل177870013972276114

93610113911426.705خليل سالم فرج السعيدين147655013833133700
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9671038893حسن خليل سالم السعيدين

97510481601426.641احمد هويان محمد بني خالد179095013973280304

93510106611425.457علي رحال كساب حوامده184379013976375801

9672037904خوله علي رحال حوامده

9651037452خالد علي رحال حوامده

9701044634محمد علي رحال حوامده

9662038587خلود علي رحال حوامده

9682040708امل علي رحال حوامده

9801052946فيصل علي رحال حوامده

9722044644نبال علي رحال حوامده

9782050537روال علي رحال حوامده

9832047231ليلى علي رحال حوامده

9742044321منار علي رحال حوامده

95110034291423.353نعيم مقبل الحطاب شديفات165781013903192500

94020096701418.228عائشه اسعد فرج نمر149747013848230702

9701034947بشار اديب نايف ذياب

9371007974اديب نايف حسين ذياب

93510027181417.679حمدان عبد هللا مفلح الرشود165986013903201401

9721012240يحيى حمدان عبد هللا الرشود

9591023535عبد السالم حمدان عبد هللا الرشود

9651009321عبد الحكيم حمدان عبد هللا الرشود

9831058830وائل حمدان عبد هللا الرشود

9621008175عوني حمدان عبد هللا الرشود

9701011318نصر حمدان عبد هللا الرشود

9731012286محمد حمدان عبد هللا الرشود

9791013140لؤي حمدان عبد هللا الرشود

96010288191417.115عاطف عبد الكريم سليمان الشديفات166415013903219000

96910435251416.464يوسف محمد علي ابو مليح144952013831042205

96910156551415.395ياسين محمد هندى ابو هديب164627013902165032

96810421331413.012صالح نمر مضحي الصبيحات145910013831068803

95110059401411.55سليمان حسن سليمان الزغول184110013976375206

9912023188تسنيم سليمان حسن الزغول

2001506635مالك سليمان حسن الزغول

9751020291وسام سليمان حسن الزغول

9731019908ايهاب سليمان حسن الزغول

9882058361اشراق سليمان حسن الزغول

9762019106نورما سليمان حسن الزغول

9811019937حسن سليمان حسن الزغول

9791021606يحيى سليمان حسن الزغول

2001782201يوسف سليمان حسن الزغول

92710067121411.066حمد عبد هللا احمد الخوالده170128013919377704

9761049765عايد حمد عبد هللا الخوالده

9672042606فضا حمد عبد هللا الخوالده
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9711046318موسى حمد عبد هللا الخوالده

9652032480عيده حمد عبد هللا الخوالده

95910263441410.729نواف سالم خالد الخزعلي180434013975292802

97010455181409.755عماد احمد زايد المشاقبه158591013881034600

95310173381408.604فالح مفلح مغامس المزاوده148820013845213202

9782051896ايمان فالح مفلح المزاوده

9932019912فاطمه فالح مفلح المزاوده

9751048765رعد فالح مفلح المزاوده

9982055226فرح فالح مفلح المزاوده

9841051173احمد فالح مفلح المزاوده

9802051215امنه فالح مفلح المزاوده

9792052279منى فالح مفلح المزاوده

9891049695حسين فالح مفلح المزاوده

9921019731عبد الرحمن فالح مفلح المزاوده

9821055009محمد فالح مفلح المزاوده

9881040385خالد فالح مفلح المزاوده

9832048843مريم فالح مفلح المزاوده

9902036696روان فالح مفلح المزاوده

95010151141408.058محمد عواد شهاب السرحان172206013967059200

9882035105نغم محمد عواد السرحان

9791053473شهاب محمد عواد السرحان

9932011207هيا محمد عواد السرحان

9592024650امينه ابراهيم فارس نمراغا

94010132211406.321سرور احمد جليل السليمان177462013972265201

97010448351405.587احمد قاسم رزق هللا مشاقبه159734013885054213

93910109641405.507محمد الشيخ عبد هللا عبد المجيد النوباني145458013831056601

9812044474شيرين محمد الشيخ عبد هللا النوباني

9682036066زينب محمد الشيخ عبد هللا النوباني

9802044735امونه محمد الشيخ عبد هللا النوباني

9771046976عالء الدين محمد الشيخ عبد هللا النوباني

9742040760عبير محمد الشيخ عبد هللا النوباني

9831042724احمد محمد الشيخ عبد هللا النوباني

92510064731404.014صالح عبيد غافل الدالبيح162798013900127105

9852046050يسرى صالح عبيد الدالبيح

9762046421عايشه صالح عبيد الدالبيح

9741048032علي صالح عبيد الدالبيح

9671038841محمد صالح عبيد الدالبيح

9762046422خديجه صالح عبيد الدالبيح

9821054316خالد صالح عبيد الدالبيح

9881038898احمد صالح عبيد الدالبيح

9712044059زها صالح عبيد الدالبيح

9771051911نايف صالح عبيد الدالبيح

9721047891عواد صالح عبيد الدالبيح
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96510092951403.053محمد سالم دويله الحراحشه185407013983015301

96910435691400.139طراد حميدي قطيش الفواعره185933013984007804

92710066671399.874سالمه محيسن خلف الخزاعله169497013917284000

9701044770جهاد سالمه محيسن الخزاعله

9801053156مرعي سالمه محيسن الخزاعله

9691043510صالح سالمه محيسن الخزاعله

9672042332عزيزه سالمه محيسن الخزاعله

9721047383مسلم سالمه محيسن الخزاعله

9742044482اميره سالمه محيسن الخزاعله

9782050720تركيه سالمه محيسن الخزاعله

97610494051398.887عايد محمد السمرين الجويعد166996013904223916

94810138181398.543حمدان عواد حمدان الشويعر171295013923024101

96010286291398.275مفلح حامد حمد الخالدي157001013868167005

95920230611397.69ليلى محمد احمد منصور141977013501033802

92910024471395.235حامد مفلح رسالن الحديد157065013868169000

94010132001393.282احمد محمد فهد العليمات169148013916275000

9731047813مصطفى احمد محمد العليمات

9712044051فضه احمد محمد العليمات

9752045303زينه احمد محمد العليمات

9792051757اخالص احمد محمد العليمات

9671038830محمد احمد محمد العليمات

93210047781393.062نصر صابر محمد بسيوني146127013831079700

9611015020هاني نصر صابر بسيوني

9701024953جهاد نصر صابر بسيوني

9682021541خوله نصر صابر بسيوني

9661021950نضال نصر صابر بسيوني

91810043021390.781مظهور رزق موسى شديفات168426013907253900

9631033424ياسر مظهور رزق شديفات

9602029754فاتن مظهور رزق شديفات

96510092881389.83حمد محمد ثلجي الزبون185265013983011302

96220352801389.54احكام محمود عوض الزعبي169697013917293000

97410482571388.932عايد خلف حسين الخوالده162318013898113312

94510074751388.47سلمان عياد محمد البطين146118013831078800

9732025344خوله سلمان عياد البطين

9772027174ريا سلمان عياد البطين

9882014311سعاد سلمان عياد البطين

9781029656محمد سلمان عياد البطين

9811043812محمود سلمان عياد البطين

9832021808هناء سلمان عياد البطين

9802026612زينب سلمان عياد البطين

9831023166احمد سلمان عياد البطين

9861024813سعد سلمان عياد البطين

9801028118ابراهيم سلمان عياد البطين
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95410052741388.403محمد فهد مفلح بني خالد157210013868174300

9822015296نوال محمد فهد بني خالد

9791017089انور محمد فهد بني خالد

9891059579عبد الرحمن محمد فهد بني خالد

2001388778عبد السالم محمد فهد بني خالد

9891059581عبد الحكيم محمد فهد بني خالد

9772016142فريال محمد فهد بني خالد

2000943003ايه محمد فهد بني خالد

9841059860نضال محمد فهد بني خالد

9861057573انس محمد فهد بني خالد

9891059580عبد االله محمد فهد بني خالد

9802015362نور محمد فهد بني خالد

9592028079زهازين سعيد كساب العقده

9692012870امل عبدهللا منصور القاضي

96510091341387.462محمد غصاب حمد الحديان149350013847226907

1387.265الورثهموسى سالمه حامد165759013903191600

9471014649شفيق موسى سالمه الشديفات

9572004778تفاحه موسى سالمه الشديفات

9392010512صيته موسى سالمه الشديفات

9442012905تركيه موسى سالمه حامد

93810123701386.593محمد شالش نهار بني خالد144335013831012400

9892029212فايزه محمد شالش بني خالد

9852046608سناء محمد شالش بني خالد

9752045663شفاء محمد شالش بني خالد

9681042539قاسم محمد شالش بني خالد

9781053830يوسف محمد شالش بني خالد

94410152031385.958مفلح فارس حسين زبيد148517013844206400

9872043310جمانه مفلح فارس زبيد

9892030542ماري مفلح فارس زبيد

9831052297راكان مفلح فارس زبيد

9752046051وطفا مفلح فارس زبيد

9811054469احمد مفلح فارس زبيد

9851049712مناور مفلح فارس زبيد

9681042796صالح مفلح فارس المزاوده

9801059049محمد مفلح فارس زبيد

9731048501عبد العزيز مفلح فارس زبيد

9771052703عبد الكريم مفلح فارس زبيد

95510156221385.487نايف خلف بخيت الشرعبي146247013831086301

9911057241محمد نايف خلف الشرعبي

9841029778انور نايف خلف الشرعبي

9802038337نور نايف خلف الشرعبي

9882031614روان نايف خلف الشرعبي

9782040376نريمان نايف خلف الشرعبي
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9861039903موسى نايف خلف الشرعبي

9832032388نادين نايف خلف الشرعبي

9972009108ايات نايف خلف الشرعبي

2000288141شاهناز نايف خلف الشرعبي

96610176701385.463عبد هللا عويد فليح العلكومي167389013904230704

96010301951382.232لطفي عبداللطيف احمد حامد179142013973280608

2001492101معاذ لطفي عبداللطيف حامد

2001492098مهند لطفي عبداللطيف حامد

2000309961امجد لطفي عبداللطيف حامد

2000309971محمد لطفي عبداللطيف حامد

9901024878ايمن لطفي عبداللطيف حامد

9882047158سماح لطفي عبداللطيف حامد

2000309957ياسمين لطفي عبداللطيف حامد

2000309969عبد اللطيف لطفي عبداللطيف حامد

92010050111379.093محمد مفلح السحوم النمران158718013882036500

9731048464خليفه محمد مفلح النمران

9801054748احمد محمد مفلح النمران

9841051469سليم محمد مفلح النمران

9631033834خلف محمد مفلح النمران

9782054519وفيقه محمد مفلح النمران

9751049022فايز محمد مفلح النمران

97510486011378.712فايز سالمه عوض الشرعه147103013832115502

97510486011378.221فايز سالمه عوض الشرعه171228013923022500

94010133631378.176رزق نويران محمد العليمات169078013916272601

9841051318احمد رزق نويران العليمات

9691044315حسين رزق نويران العليمات

9801054612محمد رزق نويران العليمات

9771052540فيصل رزق نويران العليمات

9751048911سالم رزق نويران العليمات

9821055159ناصر رزق نويران العليمات

92010049141377.151محمد سليمان عباس القاضي147355013833121900

9751048376عمر محمد سليمان القاضي

9731047902علي محمد سليمان القاضي

9662039082تمام محمد سليمان القضاه

9581024919سالمه محمد سليمان القاضي

9711046491خالد محمد سليمان القاضي

9691043982ابراهيم محمد سليمان القاضي

9761049963احمد محمد سليمان القاضي

9791054190عبد هللا محمد سليمان القاضي

97310480511375.86فوزي عبدالحافظ راشد الخوالده161840013896099441

95210164421373.94علي سماره حميدي المزاوده148650013845208301

97610503411373.278هاني علي سماره المزاوده148760013845211106

96210334591371.598احمد عوض سعد الخزاعله169291013917275702
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97310483571370.154جميل عبد هللا محمد ابو شندي143853013831001906

96220218091368.902كفايه محمد محمود النوافله180165013974288258

98010123731368.326قاسم ناصر محمد العيطان185585013983022209

1367.289الورثهمبارك العقار147294013833120900

9411012364متوفى/ غصاب مبارك عوض العقار

9731048137حسن غصاب مبارك العقار

9791054520محمد غصاب مبارك العقار

9752045652وجدان غصاب مبارك العقار

9832048682جمانه غصاب مبارك العقار

9861047341مبارك غصاب مبارك العقار

9771052289ايمن غصاب مبارك العقار

9812051567جيهان غصاب مبارك العقار

93210085241366.605عواد احمد العبد هللا الخوالده161973013896104101

9762046331فاطمه عواد احمد الخوالده

9741047941يونس عواد احمد الخوالده

9801053738محمد عواد احمد الخوالده

9681042225نواف عواد احمد الخوالده

9782051250نايفه عواد احمد الخوالده

93710101561365.201حسين مسلم عواد العرقان158442013881028000

93210084761363.105عبد هللا سالم سويلم العزازمه144622013831023201

9801053371حسين عبد هللا سالم العزازمه

9782050905وجدان عبد هللا سالم العزازمه

9841049876سالم عبد هللا سالم العزازمه

9861045920رضوان عبد هللا سالم العزازمه

9732044693يسرى عبد هللا سالم العزازمه

9651037674عياد عبد هللا سالم العزازمه

9712044624ساره عبد هللا سالم العزازمه

9682037674تمام عبد هللا سالم العزازمه

93510107331362.254حميد سليمان قويسم الفواعره185825013984001406

9811052910سلطان حميد سليمان الفواعره

9651037615محمد حميد سليمان الفواعره

9741047568هاني حميد سليمان الفواعره

9671038560دحام حميد سليمان الفواعره

9721047469جهاد حميد سليمان الفواعره

9852045371ختمه حميد سليمان الفواعره

9702043141مجيده حميد سليمان الفواعره

9622035234فرجه حميد سليمان الفواعره

9792051239ابتهال حميد سليمان الفواعره

9761049426سامي حميد سليمان الفواعره

9832047574هنا حميد سليمان الفواعره

9641034708سلمان حميد سليمان الفواعره

9881037193خالد حميد سليمان الفواعره

96110271521361.329سعيد محمد عزيز عليمات166853013904220700
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95710272341360.117فالح مطر عوض الزبيدي148554013844206905

95710249021359.967خلف عطيه محمد الشرعه146679013832102603

91910029891359.926عقله مفلح السليمان الشرمان161659013895097000

9682040963اضحيه عقله مفلح الشرمان

9631033436رزق عقله مفلح الخوالده

9651037712محمد عقله مفلح الشرمان

9641034773تيسير عقله مفلح الخوالده

94910092691358.655اسماعيل جميل كريم الخوالده163368013902134303

9762035890خلود اسماعيل جميل خوالده

9841028757محمد اسماعيل جميل الخوالده

9802037315رحمه اسماعيل جميل الخوالده

9742034991عائده اسماعيل جميل خوالده

9792038975منال اسماعيل جميل الخوالده

9892035861سالم اسماعيل جميل الخوالده

9832031515علياء اسماعيل جميل الخوالده

9712034090نجاح اسماعيل جميل الخوالده

94310040901358.407عايد محمد الحميد الشتيوي157433013869180707

9832011060دالل عايد محمد الشتيوي

9812056287حنان عايد محمد الشتيوي

9702012927ضحيه عايد محمد الشتيوي

9771016563محمد عايد محمد الشتيوي

9791016171ياسر عايد محمد الشتيوي

9671011828خالد عايد محمد الشتيوي

9842057847ابتسام عايد محمد الشتيوي

9851058534انس عايد محمد الشتيوي

9731014916احمد عايد محمد الشتيوي

9752014206تركيه عايد محمد الشتيوي

95010150811357.048يوسف حامد عبيد الخوالده161780013896098600

96710384501356.085عبد هللا محمود محمد بني خالد157846013874192602

96210337851355.001احمد فالح حمدان الخوالده163551013902139903

97010146081354.397عاطف محمد حسن بني خالد157110013868170202

93910120591354.392حسن اكريم مجلي الخوالده164422013902161500

9781053975جريد حسن اكريم الخوالده

9822052562نوره حسن اكريم الخوالده

9671039141عبيد هللا حسن اكريم الخوالده

9762046838نواره حسن اكريم الخوالده

9651038215فيصل حسن اكريم الخوالده

96010287461354.015فاروق عادل عبد الرحمن الصليبي171751013967045504

97510484371353.458باسل عوض خلف الحقيل152529013858013703

97210483251352.563ابراهيم خلف فالح الخوالده164596013902165001

96020304551352.023عريفه سلطان يوسف الخالدي148521013844206404

95310173961351.51حامد حمدان سليمه الفواعره185876013984003902

96610195041350.806محمد فرج هليل الخوالده165054013902178000
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94110097151347.817فرحان حميدى طافش المشاقبه166703013904217307

9632026141مريم فرحان حميدي المشاقبه

9701036198ناصر فرحان حميدى المشاقبه

9961048691عبدهللا فرحان حميدى المشاقبه

9862013281خوله فرحان حميدى المشاقبه

9872023806ساميه فرحان حميدى المشاقبه

9772037844سهام فرحان حميدى المشاقبه

9892026454نعمه فرحان حميدى المشاقبه

9752035636رحمه فرحان حميدى المشاقبه

9911003246احمد فرحان حميدى المشاقبه

9721038214يوسف فرحان حميدى المشاقبه

9641027444عوض فرحان حميدي المشاقبه

9801040243سامي فرحان حميدى المشاقبه

9681033942محمد فرحان حميدي المشاقبه

9931024982عمر فرحان حميدى المشاقبه

2001146938اروى فرحان حميدى المشاقبه

93810040311347.018عوده مرزوق محمد المشاقبه166756013904217601

92810022001346.97حمد نايف ملحم الخريشا158058013878197700

9822014161اسماء حمد نايف الخريشا

9802056234ساميه حمد نايف الخريشا

9621009851فهد حمد نايف الخريشا

9771016390خالد حمد نايف الخريشا

9841061627فواز حمد نايف الخريشا

9681012643جمال حمد نايف الخريشا

9741014849احمد حمد نايف الخريشا

9761015307صالح حمد نايف الخريشا

9711014226محمد حمد نايف الخريشا

9711014225عطا هللا حمد نايف الخريشا

95510234431346.224صالح ضحوي صبيعه جربوع165026013902177300

95610217821344.318موسى محمد مزعل الدالبيح173796013969150601

97310477691343.835احمد معاشي فالح السكران154545013862091402

94010131691343.289صبيح سلوم علي الخالدي171301013923024401

9782051237الروح صبيح سلوم الخالدي

9841050300بدر صبيح سلوم الخالدي

9861046447خالد صبيح سلوم الخالدي

9762046320رفعه صبيح سلوم الخالدي

9731047735عاطف صبيح سلوم الخالدي

9711046341عطا هللا صبيح سلوم الخالدي

9802051671هيا صبيح سلوم الخالدي

94320125371342.797انتصار جودت رباح حسان149522013848229101

9581020782محمد عبد الرحمن رباح رباح

9621028916تيسير عبد الرحمن رباح حسان

9661034585احمد عبد الرحمن رباح رباح
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9711040164حسين مفيد حسين النادى

9762039786امل مفيد حسين النادى

9671034357موسى عبد الرحمن رباح رباح

9642030783حنان عبد الرحمن رباح رباح

9711041080خليل عبد الرحمن رباح رباح

97010454191342.31نايف عبدالعزيز محمد القاضي157113013868170205

96110150161341.993جمال عبد الرحمن يوسف عبد150047013848235602

9871049503خالد جمال عبد الرحمن عبد

9922024252روان جمال عبد الرحمن عبد

9912017332ريما جمال عبد الرحمن عبد

9881047528وليد جمال عبد الرحمن عبد

85010742011341.892نواف عبد الحليم السعد المومني173551013969135500

9581024894بسام نواف عبد الحليم المومني

9671039199طارق نواف عبد الحليم المومني

9611027318عبد الحليم نواف عبد الحليم المومني

9632036580ميسون نواف عبد الحليم المومني

92710016131339.855عبد هديب النصير خزاعله185131013983005900

9842056967سجى عبد هديب خزاعله

9752011657عبله عبد هديب خزاعله

9642007944خديجه عبد هديب خزاعله

9732011375عدال عبد هديب خزاعله

9622007509مريم عبد هديب خزاعله

9812011382تمام عبد هديب خزاعله

9782012985اسماء عبد هديب خزاعله

9692045462فاطمه عبد هديب خزاعله

9671009575هديب عبد هديب خزاعله

97010456681339.312موسى حمد علي السالمه160297013890007004

2000320741علي موسى حمد السالمه

2001617837يزن موسى حمد السالمه

2000840007عاصم موسى حمد السالمه

2000018557روال موسى حمد السالمه

9981019430حمزه موسى حمد السالمه

92610015141338.119طحان سويلم المفلح العبد الرحيم168252013906248300

9651009329محمد طحان سويلم العبد الرحيم

9701011322ابراهيم طحان سويلم العبد الرحيم

94010130021337.171صايل قاسم الشهاب الزيود181510013976329600

9842047821عبير صايل قاسم الزيود

9761049170علي صايل قاسم الزيود

9721047241محمد صايل قاسم الزيود

9631033259كامل صايل قاسم الزيود

9802049877عذراء صايل قاسم الزيود

9742044331هند صايل قاسم الزيود

9692047467ميسون صايل قاسم الزيود



الرصيد االجماليالرقم الوطنياالســـــمرقم االشتراكالمشترك

9942044601غدير صايل قاسم الزيود

9822050989فاتن صايل قاسم الزيود

9861045390ابراهيم صايل قاسم الزيود

97120480901336.548رنا محمد جمال حامد العاسمي179523013973282009

97910546301336.051ابراهيم خلف مرجي المزاوده148792013845212506

98210589191336.039احمد صالح عواد العزازمه144904013831039902

94010131411335.823عايد سمرين احمد المشاقبه166875013904221400

97510170531335.743محمود قاسم مصطفى العليمات181757013976338600

95910050491335.618فيصل رجا حسن ارشيدات146037013831076201

94510027601335.154صالح محمود صالح ابو هزاع145200013831051103

9722045404نصره صالح محمود ابو هزاع

9681008663غسان صالح محمود ابو هزاع

9701009353بسام صالح محمود ابو هزاع

9881043957محمد صالح محمود ابو هزاع

9781011170رضا صالح محمود ابو هزاع

9812009091احالم صالح محمود ابو هزاع

9752009596انتصار صالح محمود ابو هزاع

9852008722الهام صالح محمود ابو هزاع

9761010539رياض صالح محمود ابو هزاع

9831006531ابراهيم صالح محمود ابو هزاع

94410046241333.452عاطف سعود فارس القاضي157049013868168600

9691014108ماهر عاطف سعود القاضي

9832057863مزنه عاطف سعود القاضي

9962063704روز عاطف سعود القاضي

9881063063سعود عاطف سعود القاضي

9852058561فتنه عاطف سعود القاضي

9751016072ياسر عاطف سعود القاضي

9782016739وزيره عاطف سعود القاضي

9811016160زاهر عاطف سعود القاضي

9921019683سويحا عاطف سعود القاضي

9712013986اميره عاطف سعود القاضي

9731015776نادر عاطف سعود القاضي

95710051321330.907احمد حسين محارب الحراحشه185502013983019302

95820262291329.213هيله فجر محمد الخالدي170796013922012503

93910018701326.095عيسى سليم عبد هللا المومني174083013969158315

95410186191324.332علي رزق مطلق ابو سماقه158314013881024300

95910200691323.708تيسير عبد ربه عوده المساعيد145426013831055901

95610217581323.349احمد نزال عيد المشاقبه160122013888063400

92710068041322.997جابر موسى صالح البوال157530013870183405

9712044490اسماء جابر موسى البوال

9642037188صبحه جابر موسى البوال

9681042721محمد جابر موسى البوال

9682041632حمده جابر موسى البوال
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92310044131322.543سالم دلقم جابر الحرافشه142570013501102300

9671038935هيثم سالم دلقم الحرافشه

9611027181خالد سالم دلقم الحرافشه

9652039199هنيه سالم دلقم الحرافشه

9601030048متوفى/ اشتيوي سالم دلقم الحرافشه

9912033066حنان اشتيوي سالم الحرافشه

9941037919سالم اشتيوي سالم الحرافشه

9932051630ايات اشتيوي سالم الحرافشه

9971058546احمد اشتيوي سالم الحرافشه

2000257780محمد اشتيوي سالم الحرافشه

96310338701322.41عبد الكريم عياط حمدان السرحان153669013862056703

97410478591321.872محمد علي نومان نمران165985013903201400

93910131541320.048توفيق طالق مطلق الخوالده163987013902153200

9792051357بسمه توفيق طالق الخوالده

9952040819خديجه توفيق طالق الخوالده

9981026227عبد هللا توفيق طالق الخوالده

9752044983هدى توفيق طالق الخوالده

9902011402مريم توفيق طالق الخوالده

9682040929زينب توفيق طالق الخوالده

9931021149عيسى توفيق طالق الخوالده

9832047722يسرى توفيق طالق الخوالده

9912051452عائشه توفيق طالق الخوالده

96010279891319.893خلف سليمان غافل الخوالده163803013902148505

96210100931316.375عطا هللا معيذف عيطان بني خالد156287013866141902

2000991304احمد عطا هللا معيذف بني خالد

2000718912محمد عطا هللا معيذف بني خالد

9962006856يارا عطا هللا معيذف بني خالد

2001925120غنى عطا هللا معيذف بني خالد

9992012860ديما عطا هللا معيذف بني خالد

2000148943ناصر عطا هللا معيذف بني خالد

95910238991315.909علي سليمان احمد الخوالده159848013886056907

94310143231315.838عطيه احمد بنيه سالمه181805013976340700

97810135311314.841علي سالم دويله الحراحشه185411013983015600

95210034751313.666جميل سليمان خليف الحسبان178637013973278256

94010130671313.182ممدوح حمدان السليمه الفواعره185763013984000100

9901001809نشأت ممدوح حمدان الفواعره

9872041038فايزه ممدوح حمدان الفواعره

9751047773حابس ممدوح حمدان الفواعره

9822051343رنده ممدوح حمدان الفواعره

9771051389علي ممدوح حمدان الفواعره

9911044438فايز ممدوح حمدان الفواعره

9942024961عاليه ممدوح حمدان الفواعره

9841049738احمد ممدوح حمدان الفواعره
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9852045367مهن ممدوح حمدان الفواعره

9752044891ممدوحه ممدوح حمدان الفواعره

95610168571312.852عويد خالد مفضي العنزي177895013972276139

96610414111311.21محمد حموان ساير البدارين149129013847221101

94510141471307.582احمد رجا محمد الخزاعله169495013917283800

95520138041307.103منيره محمود ابراهيم وهبه143264013501232909

92810072741305.173حسين عساف منيزل شريده154354013862084000

9762046898عاليه حسين عساف شريده

9782052002فايزه حسين عساف شريده

9751048861فايز حسين عساف السرحان

9722045817زين حسين عساف شريده

9731048294فواز حسين عساف شريده

94710147021304.657جمال منصور مرزوق موسى165453013903178500

95710248951304.352غاندي فليح حمد الطالفحه154555013862091705

98010539741303.912خالد مسلم منصور المزاوده148499013844205502

92410015401302.959حسين علي حسين العزي157640013873186000

9491003519حسن حسين علي العزي

9511015968محمد حسين علي العزي

9491003522نزال حسين علي العزي

98010537571302.509حمزه فهد كساب العظامات175287013970180402

94210133721302.416علي اوشيل علي الشمري176457013971214400

9822052665علياء علي اوشيل الشمري

9912010278هديل علي اوشيل الشمري

9761050465حاكم علي اوشيل الشمري

9682044292خيريه علي اوشيل الشمري

9771052531طارق علي اوشيل الشمري

9832048970هيام علي اوشيل الشمري

9741048558وصفي علي اوشيل الشمري

9942034683انوار علي اوشيل الشمري

9882038486تمام علي اوشيل الشمري

9922030865تغريد علي اوشيل الشمري

9852046905ختام علي اوشيل الشمري

9781054072صخر علي اوشيل الشمري

98510578941302.072منجد مفلح مطر بني خالد155976013866135202

92010013111301.618قاسم محمد فريج الشرعه146931013832107800

9752011644حنان قاسم محمد الشرعه

9682009461ثليجه قاسم محمد الشرعه

9582026187سلوى قاسم محمد الشرعه

9621033366متوفى/ حسين قاسم محمد الشرعه

9862055253الهام حسين قاسم الشرعه

9891024623ايمن حسين قاسم الشرعه

90510005811301.538حسين علي حمود القبه157033013868168200

9591007206محمد حسين علي القبه
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9621010704احمد حسين علي القبه

9632010491عليا حسين علي القبه

9701014603حسن حسين علي القبه

9721015780خالد حسين علي القبه

9652011435ريه حسين علي القبه

9571006995علي حسين علي القبه

9681013591عادل حسين علي القبه

9822015302ايمان حسين علي القبه

9751016079عدنان حسين علي القبه

1300.519نادي بلعماالرياضي164754013902169203

95610043611300.281خلف عليان جدوع الحموان149181013847222401

9822011043فاطمه خلف عليان الحموان

9892056673رغدا خلف عليان الحموان

9862056504اسماء خلف عليان الحموان

9812011190زينب خلف عليان الحموان

9951065330احمد خلف عليان الحموان

9922004548رندا خلف عليان الحموان

9841059970عبد هللا خلف عليان الحموان

9912032559روعه خلف عليان الحموان

97310483361299.266جهاد محسن عواد العمر160952013891079101

96910450431298.849حسن سليمان غافل الخوالده165097013902179903

94510143991298.171خلف حسيان منصور السرحان153888013862065901

99810077701297.858ظاهر حمد منكف البالي338582013862063400

97310122281296.946هالل محمود عوده حراحشه185746013983028702

94810041881296.777محمد حسن خالد بني خالد157108013868170200

95310172661296.571ناصر فهد مفلح السرحان154469013862089400

95610211421294.792عوده عقله مفلح الخوالده161621013895096200

9941013213عامر عوده عقله الخوالده

9841047510بالل عوده عقله الشرمان

9852043142اماني عوده عقله الشرمان

9922059912تهاني عوده عقله الخوالده

9921033083ايمن عوده عقله الخوالده

9822049583هنادي عوده عقله الشرمان

9871038178حسن عوده عقله الخوالده

9801051842مهند عوده عقله الخوالده

9961003971ثامر عوده عقله الخوالده

95410054071294.356عباس محمد جزاع البوال157533013871183501

1294.033الورثهندى ذياب  زعل146593013832101000

9441015182محمد ندى ذياب بني خالد

9341008938870.952نصار ذيب مجلي المرشد164764013902169602

9752045792شومه نصار ذيب المرشد

9761050380محمود نصار ذيب المرشد

9671039145محمد نصار ذيب المرشد
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9721048324احمد نصار ذيب المرشد

9911056526عبد هللا نصار ذيب المرشد

9712044406شوفه نصار ذيب المرشد

9832048869وفاء نصار ذيب المرشد

9472014650عيده سعود عليان الخوالده

9711046453870.02عارف محمد حمدان العليان167409013904231100

9321009213869.456فرج هليل رويضان الخوالده164574013902163900

9171003069869.361سليمان راشد سالم المشاقبه173617013969140100

9521004370868.958محمد محسن ملوح الخزام156451013866147900

9942037441براءه محمد محسن الخزام

9831012051ايمن محمد محسن الخزام

9782016077كفاح محمد محسن الخزام

9961051402ماجد محمد محسن الخزام

9872055622رشا محمد محسن الخزام

9811015401فراس محمد محسن الخزام

9911046032احمد محمد محسن الخزام

9892056143اسيل محمد محسن الخزام

9852055669ميرفت محمد محسن الخزام

9702050144868.347امنه مفلح خلف الخزاعله185066013983004222

9251006563867.754عقيل حمدان مطلق السرحان153643013862056500

9761050434براهيم عقيل حمدان السرحان

9741048540عبد هللا عقيل حمدان السرحان

9701045629ناصر عقيل حمدان السرحان

9661039568سليمان عقيل حمدان السرحان

9681043815خالد عقيل حمدان السرحان

9531003538867.637محمد توفيق صالح مشاقبه167299013904230303

9551021496867.419هاني محمد عبد هللا الزعبي176071013970201806

9692042430867.374خزنه علي شامان بني خالد146361013831091802

9581024826866.781ضيف هللا خميس محمد عاشور143849013831001902

9621033643866.576احمد رضوان باير محمد185090013983004901

9941013426866.326ثروت عاطف مفلح بني خالد155964013866134801

9601028803864.723علي نوفان بخيتان خزاعلة158655013882034603

9851049404رائد علي نوفان خزاعله

9951030932مؤيد علي نوفان خزاعله

2002236954مفلح علي نوفان خزاعله

9901037693محمد علي نوفان خزاعله

9861047586نوفان علي نوفان خزاعله

9882038388صباح علي نوفان خزاعله

2000370781ناصر علي نوفان خزاعله

2001287800مراد علي نوفان خزاعله

9921033745احمد علي نوفان خزاعله

9682041539عيده محمد باير خوالده

9241000672864.144محمد مبارك حمدان الخزاعله169381013917279301



الرصيد االجماليالرقم الوطنياالســـــمرقم االشتراكالمشترك

9712005008جليله محمد مبارك الخزاعله

9811004322احمد محمد مبارك الخزاعله

9861016982خالد محمد مبارك الخزاعله

9881011837عمر محمد مبارك الخزاعله

9792005260ختام محمد مبارك الخزاعله

9842029423هيام محمد مبارك الخزاعله

9762005277مرام محمد مبارك الخزاعله

863.889غسان محمود صالح175396013970183258

9961049559ايهم غسان محمود الصغيرين

2000546843الين غسان محمود الصغيرين

2002351420احمد غسان محمود الصغيرين

9931047167862.624فواز شريف فواز نصيرات149441013848228404

9601006769862.202عبد الكريم فالح محسن155335013865114101

2000522019شرف عبد الكريم فالح المنيزل

9982020128سحر عبد الكريم فالح المنيزل

9962052098سماح عبد الكريم فالح المنيزل

9901052468محمد عبد الكريم فالح المنيزل

9931022999علي عبد الكريم فالح المنيزل

9911015198احمد عبد الكريم فالح المنيزل

9241004976861.822رزق خيرهللا خليفه169836013918292805

9722045270يده خير هللا خليفه خزاعله

9671038814محمد خير هللا خليفه خزاعله

9701045180علي خير هللا خليفه خزاعله

9451014177860.988علي مرشود عوده المشاقبه183016013976363800

9862043722حنان علي مرشود المشاقبه

9722045026ناديه علي مرشود المشاقبه

9752045018عفاف علي مرشود المشاقبه

9841049992حسين علي مرشود المشاقبه

9771051564فارس علي مرشود المشاقبه

9731047525عماد علي مرشود المشاقبه

9802050362فاتن علي مرشود المشاقبه

9781017518860.58عبد هللا مجلي حامد الحميد157031013868168002

9481013947859.875رزق ساهي السهو السالم160572013890071000

9651039398859.104فهد عليان ضافي الشرعان154826013863100702

9661039320857.47حمدان خلف قاسم الشنابله175271013970179402

9581021400856.919محمد فرج منيزل الخوالده164683013902167306

9671038952856.553زياد خليف حمدان مشاقبه166976013904223802

9622033345856.157عمره محمد مفلح الخوالده163369013902134304

9581006798855.591علي سالم محمد تليالن157260013869176500

9932011259زينب علي سالم السليم

9911000415جعفر علي سالم السليم

2001526271رحال علي سالم السليم

2000265691محمد علي سالم السليم
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9981061550خالد علي سالم السليم

9961008692زهير علي سالم السليم

9781052955854.936قاسم علي صايل ابو سماقه158595013881034901

9661002372854.46جمعه حسين عوده الحسين165904013903198007

9811053908854.039سامي حماده سليمان المشاقبه170078013919376202

9681042667853.822طالل عقيل عايد السميران154008013862068701

9641036497853.713محمود ضيف هللا خضر الزعيم153908013862066501

9721012175853.357جعفر علي عوض الزبون185316013983012702

9931055872852.549احمد محمد خطار الشرعان154779013863100100

9621033869851.206محمد عوض خليفه148672013845209602

2000422647عبد الرحمن محمد عوض المزاوده

9902039852والء محمد عوض المزاوده

9881040392عالء محمد عوض المزاوده

9862045173اماني محمد عوض المزاوده

9932000685منار محمد عوض المزاوده

9961007320عمر محمد عوض المزاوده

9982058659ازهار محمد عوض المزاوده

9831059257هاشم محمد عوض المزاوده

9622035842حسنه محمد مربد الشرعه

9861061895850.874زايد رافع غالب القاضي157176013868173301

9551018172850.61ابراهيم سليمان سليم النويري149682013848230208

9291007034848.047سليمان حسين مرزوق الخاليله168850013912265501

9731051387مخلد سليمان حسين الخاليله

9681039166صالح سليمان حسين الخاليله

9731044203خالد سليمان حسين الخاليله

9701041902عواد سليمان حسين الخاليله

9692037699فضيه سليمان حسين الخاليله

9691043963847.567ركان شيبان سالم المشاقبه177904013972276148

9361002657847.309صياح علوان محمد الغزالين146703013832103009

9721012154محمد صياح علوان الغزالين

9692009815وضحه صياح علوان الغزالين

9782012961فرجه صياح علوان الغزالين

9711011729فارس صياح علوان الغزالين

9632036411حميده صياح علوان محمد

9802011442كريمه صياح علوان الغزالين

9751012501ملحم صياح علوان الغزالين

9662008644فاطمه صياح علوان الغزالين

9572020527847.147شيخه احمد حسن الشريط182775013976361118

9571025074845.955محمد احمد عايد الخوالده161893013896100401

9661039285845.719محمد احمد سمرين الزيود144314013831012202

9451014357845.362علي سليمان شتيوي الخوالده161610013895095800

9861047178محمد علي سليمان الخوالده

9832048529ايمان علي سليمان الخوالده
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9811053849فراس علي سليمان الخوالده

9801054222سليمان علي سليمان الخوالده

9782051667عائده علي سليمان الخوالده

9892054510أمل علي سليمان الخوالده

9852046452منال علي سليمان الخوالده

9712046690840.941فاطمه محمد ضبعان بني خالد156065013866138101

9301005063840.796عبد هللا/فالح سالمه عثمان163346013902134002

9671019602عادل فالح سالمه الخوالده

9641017916محمد فالح سالمه الخوالده

9771026029عبد هللا فالح سالمه الخوالده

9811023946خالد فالح سالمه الخوالده

9561010102عاطف فالح سالمه الخوالده

9721024001احمد فالح سالمه الخوالده

9752022478عواطف فالح سالمه الخوالده

9651038190840.677حمد زعل فياض الدحيالن149884013848232302

9461003296839مطر خلف محسن مشاقبه167699013904234405

9711011869هاشم مطر خلف مشاقبه

9732011483جميله مطر خلف مشاقبه

9751012670هشام مطر خلف مشاقبه

9871060975خلف مطر خلف مشاقبه

9821012089شاكر مطر خلف مشاقبه

9781013670شاهر مطر خلف مشاقبه

9611026974836.62محمد حمدان عناد خزاعله169477013917283605

9711046329836.436رزق هللا زيد محمد العموش159973013886059904

9781053275836.402ياسر محمد مليح الخوالده163251013902131501

9461008558835.676مصطفى احمد مصطفى السالم145221013831051703

9821029426بالل مصطفى احمد السالم

9782031195اسماء مصطفى احمد السالم

9741029960اسامه مصطفى احمد السالم

9832024116رجاء مصطفى احمد السالم

9771032256محمد مصطفى احمد السالم

9722027905تهاني مصطفى احمد السالم

9811029915نور الدين مصطفى احمد السالم

9111000534834.185حماد محمد منيزل160086013888061600

9581024209احمد حماد محمد المشاقبه

9692040689عمره حماد محمد المشاقبه

9632035905عيده حماد محمد المشاقبه

9611027065متوفي/محمد حماد محمد المشاقبه

9841050157حماد محمد حماد المشاقبه

2001664948عون محمد حماد المشاقبه

9862043972ايمان محمد حماد المشاقبه

2000053926العنود محمد حماد المشاقبه

2000743958سجود محمد حماد المشاقبه
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2002361632رشا محمد حماد المشاقبه

2000203821معاذ محمد حماد المشاقبه

9691043831834.022ضيف هللا عبد العزيز عواد الخوالده164106013902155305

9791022594832.155سطام محمد مبارك الخوالده164002013902154001

9641034620831.663محمد حمد عناد القاضي156972013868166202

9851049134830.752رزق هللا عقله الشرمان161638013895096413

9601028871829.025غصن خليف عيد الشرفات176160013970204803

9481004503828.497صالح احمد عايد خليفة161765013896098303

9851001188محمد صالح احمد الخوالده

9721017149هيثم صالح احمد الخوالده

9801017538احمد صالح احمد الخوالده

9861016627منذر صالح احمد الخوالده

9822016226هيام صالح احمد الخوالده

9742016069هيفاء صالح احمد الخوالده

9761017765ايمن صالح احمد الخوالده

9782018179ايمان صالح احمد الخوالده

9512004836عائشه سليمان حماد الخوالده

9831051196828.265فؤاد تيسير قبالن الشديفات165863013903196700

9611027000828.22نايل هيال حسين بني خالد155832013866130900

9461003294827.768محمد علي راشد عليمات182519013976353602

9651040065826.949ذيب حمدان ذياب الدكاك148646013844209101

9671038584826.408احمد قفطان فالح الدويري178126013973277736

9911026726826.374محمد احمد محمد القضاه157139013868170901

9601028638825.995محمد فرج محمد موسى185444013983016603

9552020616825.172يسرى سالمه الساكت المشاقبه167274013904229806

9711016638824.938سالم عبيدهللا سالم الخوالده164973013902175207

9231004385822.351فارس عليان حسين الخوالده164424013902161602

9651037821متعب فارس عليان الخوالده

9622035725شوفه فارس عليان الخوالده

9751048136حسين فارس عليان الخوالده

9762046292منيه فارس عليان الخوالده

9491012485علي فارس عليان الخوالده

9822051752كفا فارس عليان الخوالده

9802050560ايمان فارس عليان الخوالده

9782051197منى فارس عليان خوالده

2002617159820.006عبد الرحمن عواد عليان الشرفات163222013902130905

9911011268819.858محمد عقيل محمد الدويري150487013854009500

9421005627819.622سعود سلمان جبر المشاقبة167472013904231621

9771025184سعود سلمان المشاقبه

9691021423سميح سعود سلمان المشاقبه

9941061756بدر سعود سلمان المشاقبه

9831019077حمزه سعود سلمان المشاقبه

9851007870حازم سعود سلمان المشاقبه
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9902060493فاتن سعود سلمان المشاقبه

9911059242ثامر سعود سلمان المشاقبه

9981021437حسن سعود سلمان المشاقبه

9681020447فايز سعود سلمان المشاقبه

9822021510سحر سعود سلمان المشاقبه

9751023561علي سعود سلمان المشاقبه

9731023236سامح سعود سلمان المشاقبه

9891028646فهد سعود سلمان المشاقبه

9862017662صفاء سعود سلمان المشاقبه

9792023854ايمان سعود سلمان المشاقبه

9882059984فريال سعود سلمان المشاقبه

9431003385819.542عواد فالح حسين مشاقبه167683013904234004

9692043694817.192اميره خلف عواد الخوالده163183013902130708

9561021843816.794حميدان علي العريمط الزيود174779013969167522

9261006090814.125سالمه منوخ على142216013501061500

9591023776هايل سالمه منوخ المسافر

9681042759محمد سالمه منوخ المسافر

9831052189ناصر سالمه منوخ المسافر

9531017267كايد سالمه منوخ السرحان

9662039099نجاح سالمه منوخ المسافر

9772048776هالله سالمه منوخ المسافر

9721048490محمود سالمه منوخ المسافر

9801054705خالد سالمه منوخ المسافر

9761050506814.096فالح صياح ارشيد الصبيحات144091013831008002

9711047492812.231اسامه علي محمود الخوالده162516013898121206

9741016326812.115بسام حميد مطر الدحيم156066013866138102

9671018933811.947طالب احمد سالم عوده167435013904231411

9951017398المنتصرباهلل طالب احمد عوده

9991046779نصرهللا طالب احمد عوده

9901019754طارق طالب احمد عوده

9962057409هبه طالب احمد عوده

2000229305المعتصم باهلل طالب احمد عوده

9932043133مرام طالب احمد عوده

9912034463ريم طالب احمد عوده

2000819843زين العابدين طالب احمد عوده

9441015038811.176محمد ونس محمد المشاقبه167266013904229701

9792051805سهام محمد ونس المشاقبه

9982064513شروق محمد ونس المشاقبه

9831051341صالح محمد ونس المشاقبه

9851048715فواز محمد ونس المشاقبه

9791054133عبد الفتاح محمد ونس المشاقبه

9781053474عبد الرحمن محمد ونس المشاقبه

9891029528شافي محمد ونس المشاقبه
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9822051989نفل محمد ونس المشاقبه

9922058436براءه محمد ونس المشاقبه

9871044442عبد السالم محمد ونس المشاقبه

9751048343عبد هللا محمد ونس المشاقبه

9952039600ضحى محمد ونس المشاقبه

9901039494عاطف محمد ونس المشاقبه

9712044079ابتسام محمد ونس المشاقبه

9722045354عطاف محمد ونس المشاقبه

9692016872810.552رسميه انيس محمد حمد183513013976374286

9791053661809.183خالد عيد عبد القادر الجرايده168873013914265107

9731044249808.611ماهر فالح بخيت الخاليله168823013912264605

9691010704808.593عبدهللا سالم نزال184400013976375917

9961031233مهند عبد هللا سالم بني صخر

9951031001محمد عبد هللا سالم بني صخر

2001062335سلسبيل عبد هللا سالم بني صخر

2002152626مجد عبد هللا سالم بني صخر

9991023576مؤيد عبد هللا سالم بني صخر

9581024546808.057محمود سالم الحسن الخزاعله169307013917276204

9361011406808.753عليان عيسى فياض الخزاعله177598013972272700

9862044479نوال عليان عيسى الخزاعله

9881039284خالد عليان عيسى الخزاعله

9841050725احمد عليان عيسى الخزاعله

9601003430يوسف عليان عيسى الخزاعله

9772048316فوزيه عليان عيسى الخزاعله

9801054091محمد عليان عيسى الخزاعله

9552004390تركيه عليان عيسى الخزاعله

9822052151ايمان عليان عيسى الخزاعله

9741014858807.183احمد عوض صبح العزي157622013873185701

9591023522804.63احمد خليفه فرج الجرايده159385013884051200

9861042412803.627حمزه محمد اجريد الخوالده164461013902162307

9451004381803.737حميدان سالمه ناصر الجبور156551013866152001

9811016592ابراهيم حميدان سالمه الجبور

9852051374عبير حميدان سالمه الجبور

9682012810اروى حميدان سالمه الجبور

9721016196راتب حميدان سالمه الجبور

9661040421جمعه حميدان سالمه الخالدي

9752015342امنه حميدان سالمه الجبور

9772016562منى حميدان سالمه الجبور

9861055675يوسف حميدان سالمه الجبور

9781017974محمد حميدان سالمه الجبور

9831013428علي حميدان سالمه الجبور

9401010152803.172محمد سلمان حمد المقبل162618013898126003

2000620257برهان محمد سلمان المقبل
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9841028756مامون محمد سلمان المقبل

9901057221سلمان محمد سلمان المقبل

9821037443هشام محمد سلمان المقبل

9851025381معروف محمد سلمان المقبل

9631026001هاشم محمد سلمان المقبل

9661030881ايمن محمد سلمان المقبل

9951039184صفوان محمد سلمان المقبل

9701035677عرفات محمد سلمان المقبل

9811038099محمود محمد سلمان المقبل

9922057871دعاء محمد سلمان المقبل

9941036772عثمان محمد سلمان المقبل

9781040797نايف محمد سلمان المقبل

9802037313ايمان محمد سلمان المقبل

9781041609803.132يوسف محمد سميحان المشاقبه159807013885512002

9671038936803.112ضيف هللا شافي احمد السرحان152542013858014004

9721012234802.391يونس خالد عليان العمر165398013903176002

9912031764802.347منى علي خليفه بني خالد170490013922006829

9471014543802.188خميس راشد سليمان الخزاعله169608013917288407

9651009267801.982محمد ارحيل جبر الشرعه146673013832102514

9551021838801.743عبد الرحمن محمود مجلي الشديفات166167013903208200

9451014357802.102علي سليمان شتيوي الخوالده161510013895094513

9811053849فراس علي سليمان الخوالده

9801054222سليمان علي سليمان الخوالده

9782051667عائده علي سليمان الخوالده

9892054510أمل علي سليمان الخوالده

9852046452منال علي سليمان الخوالده

9861047178محمد علي سليمان الخوالده

9832048529ايمان علي سليمان الخوالده

2000665768798.685منيره احمد حسين بني خالد178145013973277755

9641011086798.091ربحي محمد كريم القاضي157011013868167201

9441003472797.209منيف مفلح مطر البدارين149159013847221805

9351008541797.877عايد جريد سلمان الخوالده159866013886057101

9842027948منوه عايد جريد الخوالده

9861037580حسين عايد جريد الخوالده

9752035473ربيعه عايد جريد الخوالده

9771040712حسن عايد جريد الخوالده

9742035389بسمه عايد جريد الخوالده

9671030889محمد عايد جريد الخوالده

9692032145فاطمه عايد جريد الخوالده

9691034935جريد عايد جريد الخوالده

9731037788محمود عايد جريد الخوالده

9712034460بسمه عايد جريد الخوالده

9802037738ابتسام عايد جريد الخوالده
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9811038538رياض عايد جريد الخوالده

9802048915بديعه عايد جريد الخوالده

9721038041احمد عايد جريد الخوالده

9681042205796.604فارس عليان محمد الخوالده164970013902175204

9961018711796.179احمد منصور ابراهيم خوالده164063013902154702

9751048138796.162نضال كامل ابراهيم خوالده164821013902171601

9761050236795.731سلطان احمد جدعان اعليوي146522013832002415

9761049451795.434فوزي فرحان طالق المشاقبه159539013885049905

9891046156794.177مروان ابراهيم نزال العثمان145470013831056902

9842047910792.389ميرفت خليل موسى بني خالد155462013865118012

9621008181792.215ناصر ذيب رباع حراحشه168403013906253302

9601030472791.924رضوان خالد مبارك ابو عليم182931013976362351

9751048266788.541عيد سالم محمد عليمات169115013916273903

9541007731787.231حافظ حسين حمد الرباعنه149503013848228801

9531017270785.557بادي رجا سويلم الشرعه147092013832115003

9651038334785.485.خالد مليح مرعي حسن155842013866131500

9962006556هناء خالد مليح الظليفي

9971059954زيد خالد مليح الظليفي

9912016692هيا خالد مليح الظليفي

9921051640زياد خالد مليح الظليفي

9941018013زايد خالد مليح الظليفي

9712013377عليا حسين مرعي سليمان

9421013252784.486عواد هالل مسلم الحوامده181639013976334503

9732045086فضيه عواد هالل الحوامده

9761049928جالل عواد هالل الحوامده

9752045364نايفه عواد هالل الحوامده

9831051349محمد عواد هالل الحوامده

9701045258هالل عواد هالل الحوامده

9812051191عيده عواد هالل الحوامده

9831051350خالد عواد هالل الحوامده

9792056644فضا عواد هالل الحوامده

9892028025خلود عواد هالل الحوامده

9301009914783.321نزال مطلق عبد الحق160509013890069301

9951042795راشد نزال مطلق حسين

9731047345نواف نزال مطلق حسين

9671038531ابراهيم نزال مطلق حسين

9922026364اروى نزال مطلق حسين

9941041016عماد نزال مطلق حسين

9911059025فيصل نزال مطلق حسين

9971054844هشام نزال مطلق حسين

2000603347روان نزال مطلق حسين

9701044795نايف نزال مطلق حسين

9641034688حمد نزال مطلق حسين
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9651038279783.103عواد عوض عناد الصبيحات145156013831048514

9471015563782.74ارحيل حمد ناصر الخالدي156514013866151000

2000073044عبد هللا ارحيل حمد الخالدي

9851055888ابراهيم ارحيل حمد الخالدي

9842055336امل ارحيل حمد الخالدي

9911058157عمر ارحيل حمد الخالدي

9872052506نجوى ارحيل حمد الخالدي

9892052574مريم ارحيل حمد الخالدي

9782054710ردينه ارحيل حمد الخالدي

9821059019احمد ارحيل حمد الخالدي

9672042562بثينه ارحيل حمد الخالدي

9952040034انوار ارحيل حمد الخالدي

9801057665محمد ارحيل حمد الخالدي

9951032865عبد الهادي ارحيل حمد الخالدي

9932052513ايناس ارحيل حمد الخالدي

9691043930782.096يحيى نوفان علي عليمات181946013976347000

9771013698781.046خلدون سليمان محمد الحراحشه167891013906240704

9421003096780.702مصلح نزال عيد المشاقبه166952013904223247

9762011986فوزيه مصلح نزال المشاقبه

9801012398خالد مصلح نزال المشاقبه

9962030307فاطمه مصلح نزال المشاقبه

9892055154عايشه مصلح نزال المشاقبه

9902015612ختام مصلح نزال المشاقبه

9851060171توفيق مصلح نزال المشاقبه

9872054738هدى مصلح نزال المشاقبه

9771013723علي مصلح نزال المشاقبه

9711011849توفيق مصلح نزال المشاقبه

9741012382هاني مصلح نزال المشاقبه

9811012110عيد مصلح نزال المشاقبه

9921058243فالح مصلح نزال المشاقبه

9831058444قاسم مصلح نزال المشاقبه

9441014900780.571عواد سعد فرج المشاقبه166708013904217401

9811052993780.28جمال فهد عليان الخزاعله169367013917278700

9781013650780.12علي عليان فرحان المشاقبه160009013888060304

9471004627780.066عدنان طعمه سلمان سواقد167539013904232200

9731012189780.022حسن ارحيل جبر الشرعه146675013832102524

9841049867780.103بالل بخيت مفلح العطين145414013831055606

9341008331779.204عبد الرحمن مقبل الدوجان الخوالده149944013848233101

9752045963777.33عليه بديوي خطيب الحرافشه154740013863099008

9612028558774.241شومه محمد خليف الزبون182390013976351550

9471015479776.751عبد هللا عرابي احمد جرار171697013967043000

9521016221773.592محمد ناصر غصاب السردي175968013970197300

9841050263طالل محمد ناصر السردي
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9851048449عدنان محمد ناصر السردي

9821054133فيصل محمد ناصر السردي

9821012066773.482نادر عواد سليمان المشاقبه167705013904234411

9591000488772.877حامد صبحي حامد الشيخ خليل169874013918293803

9561023593772.837محمود عذاب المسعف المشاقبه167586013904232813

9631007034772.523خالد محمد محمود الوديان176971013971242400

9561021684772.109عايد عواد خليف الصبيحات145248013831052200

9511015775771.626سالم عبد مبارك السرحان152481013858011902

9721051675768.699ياسر خليف سالم الخوالده162282013897114900

9631010852768.373رياض محمد كريم القاضي157156013868172001

9441003544767.437احمد فرج سليم الحسبان165309013903173206

9691021017766.33بكر محمد حسين الخوالده164302013902159006

9721047236765.696مصطفى اسماعيل سالم الحراحشه183136013976366603

9421013345766.033عبد الكريم عقله محمد شديفات165688013903189502

9971041584عبد هللا عبد الكريم عقله شديفات

9821055049بدر عبد الكريم عقله شديفات

9851049419انور عبد الكريم عقله شديفات

9731048252خالد عبد الكريم عقله شديفات

9861047604ابراهيم عبد الكريم عقله شديفات

9761050375موفق عبد الكريم عقله شديفات

9711046847فيصل عبد الكريم عقله شديفات

9781053971محمد عبد الكريم عقله شديفات

9882038402فدوى عبد الكريم عقله شديفات

9911028098علي عبد الكريم عقله شديفات

9801054510حمزه عبد الكريم عقله شديفات

9992014807اسيل عبد الكريم عقله شديفات

9952053376بلقيس عبد الكريم عقله شديفات

9921051523غازي عبد الكريم عقله شديفات

2000964785احمد عبد الكريم عقله شديفات

9341002121765.506رضوان عواد مزعل الحراحشه168049013906241800

9762011962فدوى رضوان عواد الحراحشه

2000137876ماجده رضوان عواد الحراحشه

9811012086هاشم رضوان عواد الحراحشه

9652008570اديبه رضوان عواد الحراحشه

9691010939احمد رضوان عواد الحراحشه

9721012250يوسف رضوان عواد الحراحشه

9601006802محمد رضوان عواد الحراحشه

9662008701ساره رضوان عواد الحراحشه

9751047910764.901عاكف ظاهر دبوس الشمري172369013967064000

9641033722763.981ابراهيم فيصل سليمان البطاينه176112013970203302

9601028747763.696احمد محمود زامل الفحيلي177648013972273905

9811049212763.402زكريا خليفه مفلح الخوالده164804013902171204

9721014938762.395راتب فالح فليح السليم157288013869177604
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9651037714761.723حسن احمد مريحيل الخوالده164603013902165008

9231001484758.18طه منصور فارس القاضي157200013868173902

9631010855نواف طه منصور القاضي

9541005279عارف طه منصور القاضي

9591025451خالد طه منصور القاضي

9652041353فاطمه طه منصور القاضي

9792051585757.634هدى محمد حمدان العليمات166821013904219900

9601029797756.962سليمان حسين محمد عرابي176008013970198904

9521016153836.311شتيوي عايد فليح السرحان152899013859027402

9621025585841.399صالح يوسف غافل الخوالده165096013902179902

9731037598524.941عبد هللا يوسف غافل الخوالده165095013902179901

9681042274525.191صالح نزال خليفه الحراحشه185498013983019201

9521016361524.374احمد مفلح هواش المشاقبه159548013885050300

9551021719844.207سالم راشد محمد الشديفات165920013903198700

9721048180829.027تيسير سلمان سالم المرابي167678013904233800

9681010445829.59هايل توفيق عوده الشديفات165901013903198004

9571003032825.647عادل علي ظاهر بني ياسين182060013976347502

9421005627819.622سعود سلمان جبر المشاقبه167472013904231621

9862017662صفاء سعود سلمان المشاقبه

9851007870حازم سعود سلمان المشاقبه

9792023854ايمان سعود سلمان المشاقبه

9911059242ثامر سعود سلمان المشاقبه

9981021437حسن سعود سلمان المشاقبه

9681020447فايز سعود سلمان المشاقبه

9822021510سحر سعود سلمان المشاقبه

9731023236سامح سعود سلمان المشاقبه

9771025184هاني سعود سلمان المشاقبه

9691021423سميح سعود سلمان المشاقبه

9882059984فريال سعود سلمان المشاقبه

9902060493فاتن سعود سلمان المشاقبه

9941061756بدر سعود سلمان المشاقبه

9891028646فهد سعود سلمان المشاقبه

9831019077حمزه سعود سلمان المشاقبه

9751023561علي سعود سلمان المشاقبه

9811012358819.577حسن محيل عيطان السرحان153338013860046604

9711021314810.376هزاع محمد موسى هزاع145717013831062208

9621033363805.515احمد فهد علوان محمد150917013854032719

9681022424802.968جهاد احمد فواز العزام158193013879202502

9501003284795.631عبدهللا نجيب محمود الكركي154705013863097700

9671038506795.257علي عيسى علي الخطيب176946013971240901

9632007874792.507عريفه فالح سالم مشاقبه144476013831015901

9741037639791.876حسن عقيل مريحيل المشاقبه159600013885051606

9651038842791.797محمد عوض عوده مشاقبه167424013904231304
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9511010615791.692نايف عوض حسن الترابين149655013848230106

2000213149متوفي/سعود نايف عوض الترابين

9861016720عوض نايف عوض الترابين

9892057228غدير نايف عوض الترابين

9882014570عبير نايف عوض الترابين

9941004319محمد نايف عوض الترابين

9981013177محمود نايف عوض الترابين

9901042881فوزي نايف عوض الترابين

9871041688فايز نايف عوض الترابين

9871025634احمد نايف عوض الترابين

9922037489هديل نايف عوض الترابين

9952062842هنادي نايف عوض الترابين

9661040370775.991عمر علي سليمان الجبور182235013976351219

9631035262767.275عبد الكريم نايف مفلح الخوالده165137013902189906

9611024824766.913احمد حميد محمد السعود157872013874193103

9671038647765.299حسام الدين اسماعيل داوود بيعه148986013847218004

9741047801763.892خليل سبتي خليل الصبيحات144888013831039207

9491012844762.967خليف حسين علي المشاقبه167486013904231713

9842050619ايمان خليف حسين المشاقبه

9741049069عبدالكريم خليف حسين المشاقبه

9801055336سعد خليف حسين المشاقبه

9771053117عبدالرحيم خليف حسين المشاقبه

9892036661عطاف خليف حسين المشاقبه

9791055450عبدالحافظ خليف حسين المشاقبه

9762047427حفيظه خليف حسين المشاقبه

9522015390ستيره حطاب محمد المشاقبه

9421014571762.526خليل حسن محمد الوهداني169648013917290503

9902004577ايات خليل حسن الوهداني

9741044060احمد خليل حسن الوهداني

9781048534علي خليل حسن الوهداني

9762042538امل خليل حسن الوهداني

9792046839منال خليل حسن الوهداني

9871010443عماد خليل حسن الوهداني

9832040647لينا خليل حسن الوهداني

9711042769محمد خليل حسن الوهداني

9812045124ايمان خليل حسن الوهداني

9851036965عالء خليل حسن الوهداني

9591023899758.217علي سليمان احمد الخوالده164597013902165002

9511015539757.441محمد احمد سالمه السعود184090013976375004

9431014329755.144عبد هللا سالم مطاوع السرحان154423013862087102

9732045555لود عبد هللا سالم السرحان

9672038751حمده عبد هللا سالم السرحان

9741048539وصفي عبد هللا سالم السرحان
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9641035183محمد عبد هللا سالم السرحان

9801054585عبد االله عبد هللا سالم السرحان

9761050433فرحان عبد هللا سالم السرحان

9781054040سالم عبد هللا سالم السرحان

9542017097مظله سليمان مطاوع السرحان

9811054054752.612سعود علي منصور الشرفات175453013970183315

9501015095751.044ابراهيم يوسف زايد المشاقبه177863013972276107

9812050414منار ابراهيم يوسف عقله

9841049526احمد ابراهيم يوسف المشاقبه

9801053115يوسف ابراهيم يوسف المشاقبه

9871043243محمد ابراهيم يوسف المشاقبه

9822051178اماني ابراهيم يوسف عقله

9771051280نضال ابراهيم يوسف عقله

9872040882هبه ابراهيم يوسف عقله

9781052704رامي ابراهيم يوسف عقله

9562019269عائشه رزق هللا بشير عقله

9691043701747.345صالح حسين علي البدارين149030013847218501

9641037105746.459موسى ارحيل خلف الخالدي157831013874192200

9731048260744.922عبد الحليم محمد دهمان الخوالده164480013902162509

9811053761741.901احمد علي فندي العظامات175408013970183270

9822052818740.557رجاء عواد محمد الشديفات165299013903173106

9451003311738.152مفلح عقله عبد النبي حمدون185620013983022701

9561004427737.097عزت علي غازي البري155229013865110301

9792052515737.077حربه عايش عياش الخالدي174253013969158485

9761039142735.812محفوظ محمد عبد هللا العموش167370013904230641

9681041915736.071صبري محمد سمر العموش141884013501024302

9722046885735.493عيده محمد مغير المشاقبه167580013904232807

9591006362734.651عمر خلف مالوى الدعجه149230013847223808

9832049115733.554امل بخيت سالمه الخزاعله183833013976374606

732.88متوفيهرشيده راشد محمود149435013848228301

9721014939732.571محمد سفاح الفي سليم157341013869178901

9651037656732.337سالم احمد سالم الخزاعله169368013917278701

9491012485731.488علي فارس عليان الخوالده164226013902157500

9652029206731.265هيام محمد عيسى الرشدان157193013868173811

9861030714731.255فؤاد نايف سالم الصبحين149483013848228620

9491007210729.602محفوظ احمد ناصر جالد158803013882038701

9821029067محمود محفوظ احمد جالد

9792030363سالفه محفوظ احمد جالد

9771031770محمد محفوظ احمد جالد

9901056415مصطفى محفوظ احمد جالد

9761030381احمد محفوظ احمد الجالد

9852054253ايمان محفوظ احمد جالد

9521003395728.7سالمه فهد اعمير البدارين149277013847225400
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9751051133728.534عبدهللا عزام غالب القاضي157187013868173805

9371008222727.554سعود فليح مفلح المنصور167119013904226402

9641030103727.232محمد راشد فالح المشاقبه166572013904216307

9561005528727.896فرحان محمد عوض السنيد157785013874190900

9951039503سنيد فرحان محمد السنيد

9852054706فاطمه فرحان محمد السنيد

9811015079عصام فرحان محمد السنيد

9781016499هيثم فرحان محمد السنيد

9832054768مها فرحان محمد السنيد

9881057657يزيد فرحان محمد السنيد

9872054410اميره فرحان محمد السنيد

9902048568شروق فرحان محمد السنيد

9421004403726.468خليل سليمان سالم الجبارين149561013848229416

9712015754نجاح خليل سليمان الجبارين

9771019374سامي خليل سليمان الجبارين

9791019102محمد خليل سليمان الجبارين

9831014560ابراهيم خليل سليمان الجبارين

9861007243اسامه خليل سليمان الجبارين

9721017669فريد خليل سليمان الجبارين

9731017711نادر خليل سليمان الجبارين

9502011270725.142نجاح احمد نهار خوالده165110013902188402

9641008463724.568عبد المجيد ناصر نهار الشديفات165802013903194001

9481004141723.957فتحي علي مبارك يوسف144753013831031501

9482014457723.413حسنيه حسين ابراهيم محارب173982013969156419

9631028985721.733محمد حميدان سلمان الخاليله167743013904235602

9682046437721.279غيثاء علي ادريس ادريس145117013831047301

9421013199720.773عواد علي محمد المشاقبه166641013904217008

9751015270717.592رياض قسيم نهار السليم157406013869180104

9872041782716.752ابتسام عوض علي بني خالد170839013922013017

9371002487715.74خلف حمدان نغيمش مشاقبه166872013904221304

9701011355عمر خلف حمدان مشاقبه

9721012278علي خلف حمدان مشاقبه

9821012070احمد خلف حمدان مشاقبه

9752011780مريم خلف حمدان مشاقبه

9921021575ايوب خلف حمدان مشاقبه

9772053081فاطمه خلف حمدان مشاقبه

9862058223رحمه خلف حمدان مشاقبه

9842059310خديجه خلف حمدان مشاقبه

9891061573عبد المهدي خلف حمدان مشاقبه

9641034655713.587فواز فرحان مبارك المشاقبه159646013885053102

9971011838احمد عبد الجليل مسلم ابو حامد

9872041886اماني عبد الجليل مسلم ابو حامد

9892027898لطيفه عبد الجليل مسلم ابو حامد
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9911037618صالح عبد الجليل مسلم ابو حامد

9942040008منى عبد الجليل مسلم ابو حامد

9531017148712.41عبد الجليل مسلم نهار ابو حامد181569013976332202

9431014257712.2خليفه مبارك السالم بصبوص183012013976363505

9941027464محمد خليفه مبارك بصبوص

9922062952خلود خليفه مبارك بصبوص

9811053733فراس خليفه مبارك بصبوص

9881039268علي خليفه مبارك بصبوص

9801054068خالد خليفه مبارك بصبوص

9831051492عمر خليفه مبارك بصبوص

9341007638712.189فرحان منور رزق هللا السهواني150817013854028205

9632036064رابعه فرحان منور السهاونه

9731040480جمال فرحان منور السهواني

9582027438لينده فرحان منور السهواني

9541002634بشاره فرحان منور سهاونه

9641036510712.126خالد اعقيل الطالب الزبون185650013983024200

9641036348710.803احمد عوده سالم عليمات182768013976361111

9761049769709.607عواد محمد رشيد الخوالده164007013902154201

9721047768705.72بدر عبد العزيز عواد الخوالده164105013902155304

9681042205703.557فارس عليان محمد الخوالده164110013902155309

9842057509703.406امل هليل علي الخالدي172802013968086906

9751015260703.249بسام حسن خلف السليم158271013879205701

9751048351703.115خالد عبد الكريم محمد العليمات166966013904223305

9811031803701.737يوسف عوده سالم العزازمه149861013848232003

9761049502701.542ناصر محمد اسماعيل ابو شندي144619013831023003

9792011671716.712رانيه محمد عبد هللا ابو شندي150033013848235208

9772008653613.602عفاف محمد عليان ابو شندى342041

9611027112834.6علي سليمان سلمان العزازمه182242013976351226

9652038616564.594ساميه محمود حسين الخزاعله169812013917477803

9731047398542.187علي مجلي الخلف الخزاعله169463013917283002

9421013129581.767محمد خضر فهد الخزاعله169607013917288406

9901033696يوسف محمد خضر الخزاعله

9762045974نهاء محمد خضر الخزاعله

9892024466ابتسام محمد خضر الخزاعله

9972015191غرام محمد خضر الخزاعله

9812050576سوسن محمد خضر الخزاعله

9791053561احمد محمد خضر الخزاعله

9851048031عبد هللا محمد خضر الخزاعله

9872041109رهام محمد خضر الخزاعله

9691043579509.555ماجد محمد راشد الخزاعله169199013917272901

9671038859648.464ساير عايد خالد الخزاعله177735013972275004

2001308657646.602دالل معجل حمدان االجرب176919013971239901

9551021701646.476خلف حسين يعقوب الخوالده170063013919375700
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9672010972646.06ختام احمد مرعي مخادمه181541013976331100

9781053139645.957فايز هالل منور الحربي144362013831012508

9561023011645.244حسين محمد هويدي الشرعه147169013832117300

9921063247احمد حسين محمد الشرعه

9962008946عهد حسين محمد الشرعه

9902040217وعد حسين محمد الشرعه

9841054212محمد حسين محمد الشرعه

9441015203646.836مفلح فارس حسين زبيد148525013844206408

9892030542ماري مفلح فارس زبيد

9872043310جمانه مفلح فارس زبيد

9752046051وطفا مفلح فارس زبيد

9681042796صالح مفلح فارس المزاوده

2000231317مها مفلح فارس المزاوده

9831052297راكان مفلح فارس زبيد

9731048501عبد العزيز مفلح فارس زبيد

9771052703عبد الكريم مفلح فارس زبيد

9851049712مناور مفلح فارس زبيد

9801059049محمد مفلح فارس زبيد

9811054469احمد مفلح فارس زبيد

9691043673504.375علي عقله سالمه المساعيد182400013976351700

9601031532732.962احمد سليمان سلمان سالمه168099013906243605

9321008584582.21سليمان مسلم سالمه العمارات146424013831094502

9612023699فاطمه سليمان مسلم المحمدين

9751048669محمود سليمان مسلم العمارات

9781053833حمدان سليمان مسلم العمارات

9692042269مريم سليمان مسلم المحميدين

9721048218علي سليمان مسلم العمارات

9802051105حنان سليمان مسلم العمارات

9641035292587.257فارس هايل سالمه الشديفات166003013903202402

9301002568676.419محمد سالمه نهار السرحان153174013859039100

9781013474682.855محمد سعد سعيد الخزاعله181501013976329203

9711046020648.777عيد محمود سالم خزاعله169642013917290201

9542016942701.286عريفه حامد السالم ابو هوال182653013976359503

9691043742700.592نواف نزال مضحي بني خالد145258013831052302

9701045613698.226عايد حامد متعب الشرعه182455013976352004

9751048338698.77ايمن عبد هللا محمد العليمات167170013904227500

9611006474698.488طراد عواد نايل الحرافشه157971013877195602

9571026258697.538سليم خلف عواد الجرايده177775013972275415

9851049694696.877اسامه خير هللا موسى العودة هللا165269013903172408

9601008324697.05نواف حسين خميس الدندن157563013872184201

9711043825696.427احمد فالح علي الخوالده163949013902152202

9812046015رائده يحيى خلف الخوالده

9631012263694.699خليل سلمان سليم البريقي145497013831057602
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9381011727695.29محمود جليل سليمان المشاقبه177529013972269100

9721048390663.963موفق عوده عيد بني خالد170608013922008704

9281007346663.192خلف زعل مزعل السرحان143090013501196001

9701011108663.037قدر عليان مفلح الزامل149155013847221801

9701009353662.654بسام صالح محمود ابو هزاع145490013831057403

9701044883662.292ابراهيم سالم خلف المساعيد144101013831008104

9681042203658.892احمد حمد عقله الخوالده163413013902135803

9741031026656.443اسماعيل ماجد محمد ابو طوق169215013917273403

9351002718655.537حمدان عبد هللا مفلح الرشود165987013903201402

9941014598655.422صالح منصور ابراهيم خوالده164066013902154705

9801040055654.532ابراهيم محمد مفلح الخوالده164857013902171732

9841050391653.472رافت فالح ناصر الخالدي156019013866136201

9221004070652.99محمد شحاده قاسم المزاوده148782013845212200

9551021765متوفي/عوض محمد شحاده المزاوده

9921048602محمد عوض محمد المزاوده

9902023016فاطمه عوض محمد المزاوده

9871045380عماد عوض محمد المزاوده

9771052410يحيى عوض محمد المزاوده

9731048228فالح عوض محمد المزاوده

9831051940خالد عوض محمد المزاوده

9792052283حنان عوض محمد المزاوده

9812051683منال عوض محمد المزاوده

9401013323متوفي/خالد محمد شحاده المزاوده

9932011098براءه خالد محمد المزاوده

9961053670شحاده خالد محمد المزاوده

9851049392محمد خالد محمد المزاوده

9812051681هنا خالد محمد المزاوده

9722045722كريمه خالد محمد المزاوده

9652039258نوال خالد محمد المزاوده

9651037998652.396عبد هللا غصاب محمد ابو عليم175571013970186404

9671009649651.507علي محمد فليح المشاقبه167296013904230217

9141001301651.462فرج فريج حسين الصبحيين144696013831028400

9671042128متوفي/احمد فرج فريج الصبحيين

9911050747عالء احمد فرج الصبحيين

9931065416عماد احمد فرج الصبحيين

9961068023امجد احمد فرج الصبحيين

2001130822عبد الرحمن احمد فرج الصبحيين

9942061496انتصار احمد فرج الصبحيين

9982031499نسرين احمد فرج الصبحيين

9711021409متوفي/خالد فرج فريج الصبحين

9982055308حنان خالد فرج الصبحين

2000199873فارس خالد فرج الصبحين

2002441573فايز خالد فرج الصبحين
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2002105474بيان خالد فرج الصبحين

2001826011بشرى خالد فرج الصبحين

9732020443حاكمه فرج فريج الصبحيين

9621036929سليمان فرج فريج الصبحين

9692019582نايفه فرج فريج الصبحيين

9741047712651.049رائد صالح خلف الزيود177618013972273104

9731015096649.841عمر خميس عواد الدحيم156092013866138902

9601028816569.249مشهور متروك راشد الشديفات165593013903184901

9621034868569.085عيد فرج منيزل الخوالده163782013902148002

9601028453568.557هايل ارشيد حامد العموش173932013969155400

9981063264اكرم هايل ارشيد العموش

9941015660كرم هايل ارشيد العموش

2001449246ساره هايل ارشيد العموش

9922054001رند هايل ارشيد العموش

9671038795568.464عبد هللا هالل مفلح العظامات175905013970195916

9691043430568.189نجم برد شحاده العنزي171599013967040401

9731048361567.262عمران عامر سليمان ابو عامر145925013831069501

9401012498567.257كامل عوده حسن ابو زيتون149704013848230308

9471014470566.934حسين فرج منيزل الخوالده164684013902167307

9811021036566.632مهند علي مفلح الخوالده164441013902161905

9481009214861.213سليم سليمان عوده العتايقه175774013970191700

9771051477798.697علي عواد سالمه الطرمان146523013831104001

9941037789797.234انس خلف رشيد العوده هللا168933013914267901

9591023783796.004محمود محمد مفضي ابو جراد177264013972257905

9641035117792.676عرفات حسن عساف القوامه154597013862093600

9632007874792.507عريفه فالح سالم مشاقبه144476013831015901

9711012085790.537عبد الفتاح حسين داوود طلوزي149947013848233104

9672003762790.382بسمه عبد الحميد عبد هللا ابو صالح178365013973277984

9772007536789.676رغدا عبد القادر محمد سالمه182275013976351259

9711005022787.412عبد هللا هليل مصيبيح المزاوده148762013845211108

9621033321787.01فؤاد محمد عيسى مشرقي162896013973127104

9511015750786.254عوض ناصر الرشود المزاوده171386013923027112

9822052039ركيه عوض ناصر المزاوده

9842049009عبير عوض ناصر المزاوده

9861046719علي عوض ناصر المزاوده

9912004319وعد عوض ناصر المزاوده

9921057308يوسف عوض ناصر المزاوده

9742045062امونه عوض ناصر المزاوده

9772048198ازدهار عوض ناصر المزاوده

9961019674احمد عوض ناصر المزاوده

9801053971محمد عوض ناصر المزاوده

9881038979خالد عوض ناصر المزاوده

9752045399يسرى عوض ناصر المزاوده
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9692040257783.815يسرى احمد ارشيد الجوهر180515013975293308

9981036766محمد جميل فالح عموش

9932057023عبير جميل فالح عموش

9971013002ريم جميل فالح عموش

9681033709جميل فالح عبد القادر عموش

9691043930782.096يحيى نوفان علي عليمات181946013976347000

9811015164782.042مروان عليان سليمان الهرش157275013869177205

9281002056781.767اسعد علي سعيد السهلي177519013972268801

9651010604متوفي/محمد اسعد علي السهلي

9922002271ايمان محمد اسعد السهلي

2000570980ندى محمد اسعد السهلي

9992035066شرين محمد اسعد السهلي

9901001982فراس محمد اسعد السهلي

9942023954ناريمان محمد اسعد السهلي

9741014045مروان اسعد علي السهلي

9681011889علي اسعد علي السهلي

9661011077متوفي/ياسر اسعد علي السهلي

2000249538حمد ياسر اسعد السهلي

9962062627روزانا ياسر اسعد السهلي

9971071779طارق ياسر اسعد السهلي

9932063271روال ياسر اسعد السهلي

9711013403متوفي/زاهر اسعد علي السهلي

2000468860هاد زاهر اسعد السهلي

2001541120شهد زاهر اسعد السهلي

2002977734يوسف زاهر اسعد السهلي

9691011170781.678صالح طرقي متعب الخشمان152979013859031102

9701045730780.392جهاد محمد عواد الحباب153805013862062208

9541019040779.357سليمان نهار سويلم الشديفات166412013903218700

9641036353778.567حسين علي السمرين حوامده170182013920313601

9551017662772.363خلف مضعان سليم الخوالده163375013902134500

9881058790769.917احمد خالد حسين الفاعوري175901013970195912

9482007973769.564نوال احمد سالم الخوالده173280013969117400

9451003314769.49نايف خلف مكازي اخورشيده184964013983001901

9792012379رحاب نايف خلف اخورشيده

9762011885روزا نايف خلف اخورشيده

9741012273نمر نايف خلف اخو ارشيده

9861058183ليث نايف خلف اخورشيده

9921051645مراد نايف خلف اخوارشيده

9811011994فهد نايف خلف اخورشيده

9961006442محمد نايف خلف اخو ارشيده

9591024671760.509علي خليفه علي الخوالده163805013902148507

9441016690768.3سامي محمد عبد الرحيم ايوب158828013882039304

9391011867767.794محمد دخيل سليمان الخزاعله169247013917274100



الرصيد االجماليالرقم الوطنياالســـــمرقم االشتراكالمشترك

9862043324يوسف محمد دخيل الخزاعله

9712043626اردنيه محمد دخيل الخزاعله

9642040143لينا محمد دخيل الخزاعله

9682045412هيام محمد دخيل الخزاعله

9831050496جمال محمد دخيل الخزاعله

9782050728رشا محمد دخيل الخزاعله

9802050071رنا محمد دخيل الخزاعله

9832047469نجوى محمد دخيل الخزاعله

9661038947احمد محمد دخيل الخزاعله

9732044562سوزان محمد دخيل الخزاعله

9762045885نعيمه محمد دخيل الخزاعله

9681043707767.757علي مطلق سليمان ابو سمره146819013832105109

9071000751764.508نمور محمد شتيوى الرومي145635013831060600

9641035324759.622فارس نواف عثمان الطحان172309013967061604

9381011641757.529محمد شنوان ضرغام السرحان153314013859046400

9721047998وصفي محمد شنوان السرحان

9642030998عشيا محمد شنوان درغام

9582022232اضحيه محمد شنوان ضرغام

9781053554عبد هللا محمد شنوان السرحان

9712042470مليحه محمد شنوان السرحان

9671038916علي محمد شنوان السرحان

9841050628هيثم محمد شنوان السرحان

9791054222عيد محمد شنوان السرحان

9721047999ضيف هللا محمد شنوان السرحان

9762046531وصفيه محمد شنوان السرحان

9861046765حمزه محمد شنوان السرحان

9591023686عطا هللا محمد شنوان السرحان

9821054452ايمن محمد شنوان السرحان

9882037126اماني محمد شنوان السرحان

9291007534756.396علي صالح عميش السميران173169013968111200

9791054631755.845خالد محمد حسين المزاوده148807013845213005

9761049568752.737تيسير محمد فنش الخوالده163791013902148104

9791054627752.446سعد حسين علي المزاوده148808013845213006

9822052157750.81هنا حسين ارشيد المزاوده147376013833122310

9721047596749.642محمود خلف علي خوالده164880013902171755

9511016009741.739محمد رشيد احمد الخوالده163196013902130811

9832059350739.27اماني محمد سالم الفالح181642013976334506

9741047688734.817جسيم محمد عناد الخوالده161671013895097209

9682041039733.551رحمه احمد سلمان ابوسميحان149027013847218308

9481013815731.959عايد محمد عرمان العظامات143433013501281510

9692041934732.037معيوفه خليف محمد بني خالد170835013922013013

9391000391728.285محمود حسن احمد العوبلي182063013976347505

9661001051فواز محمود حسن العوبلي
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9721001283ماهر محمود حسن العوبلي

9901055106احمد محمود حسن العوبلي

9841015979محمد محمود حسن العوبلي

9782001359ميران محمود حسن العوبلي

9701001171نضال محمود حسن العوبلي

9751001304فراس محمود حسن العوبلي

9682001051منال محمود حسن العوبلي

9892055781ايات محمود حسن العوبلي

726.02محمد عاطف علي الزعارفه149679013848230205

9801054367محمد عاطف علي الزغارنه

2003184050عب محمد عاطف الزغارنه

2002557316انس محمد عاطف الزغارنه

2002076349هبة محمد عاطف الزغارنه

2001741530عاطف محمد عاطف الزغارنه

2004236083اسماء محمد عاطف الزغارنه

2001394344خزامه محمد عاطف الزغارنه

9792039572تغريد سالم ابراهيم االصلع

9521010442729.692سليمان حسين سالم ابو سبيله146389013831093802

9821060188722.543سويلم فهد سالم المساعيد143157013501212101

9671039316722.259خالد شحده حماد ابو عجاج150052013848235607

9421003098721.992خليف حمدان النغيمش مشاقبه166868013904221300

9932058545عطاف خليف حمدان مشاقبه

9971025433محمد خليف حمدان مشاقبه

9711011858فؤاد خليف حمدان مشاقبه

9882054900امل خليف حمدان مشاقبه

9941064111زكريا خليف حمدان مشاقبه

9781057226صبري خليف حمدان مشاقبه

9801012409راضي خليف حمدان مشاقبه

9952035557نوال خليف حمدان مشاقبه

9691010976عمر خليف حمدان مشاقبه

9831058011عطا خليف حمدان مشاقبه

9822011407منال خليف حمدان مشاقبه

9761012817عماد خليف حمدان مشاقبه

9741012390فواز خليف حمدان مشاقبه

9671038952زياد خليف حمدان مشاقبه

9531012239720.59عويد سليم مصطفى الخوالده161925013896102101

9361011501717.405سلمان فياض السحوم الخزاعله158732013882036900

9691013170716.176عبد هللا خالد عوض العزي157681013873186604

9381011597716.1احمد مضعان سليم خوالده161899013896100600

9771051769رضوان احمد مظعان خوالده

9812050965ايمان احمد مظعان خوالده

9722045188هيا احمد مضعان خوالده

2000561963ميسم احمد مضعان خوالده
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9832056197نعمات احمد مظعان خوالده

9682040404شومه احمد مضعان الخوالده

9991044738وسيم احمد مضعان خوالده

9732050466رضوه احمد مضعان خوالده

2001110880حسام احمد مضعان خوالده

9961061326نسيم احمد مضعان خوالده

9792051642مها احمد مضعان خوالده

9751048145يوسف احمد مظعان خوالده

9871044166سامح احمد مضعان خوالده

9881038662محمد احمد مضعان خوالده

9351010784714.544فالح رشراش حلو الصبيحات145273013831052700

9762051250سنا فالح رشراش الصبيحات

9892027378ياليت فالح رشراش الصبيحات

9941042323عاهد فالح رشراش الصبيحات

9811053219حمزه فالح رشراش الصبيحات

2001417527عبدالرحمن فالح رشراش الصبيحات

9772047896دنياء فالح رشراش الصبيحات

9861046292محمد فالح رشراش الصبيحات

9912041685رحمه فالح رشراش الصبيحات

9742048617سينا فالح رشراش الصبيحات

2000894465مجاسر فالح رشراش الصبيحات

9882036518معالي فالح رشراش الصبيحات

9791053838فارس فالح رشراش الصبيحات

9721047682فراس فالح رشراش الصبيحات

9872041621معاهد فالح رشراش الصبيحات

9901025312صدام فالح رشراش الصبيحات

9832047898عاصفه فالح رشراش الصبيحات

9451014360713.445علي منيزل عداد السرحان153984013862068509

9631008333713.054عدنان محمد احمد حماشا174218013969158450

9511015909712.863سلمان بخيت العلي ابو عليم169131013916274009

9741022946710.825عاطف احمد عيد الخوالده164051013896154614

9751012644710.211ياسين خلف سليمان الحسبان161348013893089803

2003264421محمد ياسين خلف الحسبان

2002951959نورمان ياسين خلف الحسبان

2002617342بيسان ياسين خلف الحسبان

2001370115زيد ياسين خلف الحسبان

2001156541يزيد ياسين خلف الحسبان

9762045829صباح قبالن حمدان الخوالده

9561021834708.263محمد محمود زامل الفحيلي180639013975294115

9641037752706.102نواف ابراهيم كساب الرشود166195013903209200

9431013116703.412عناد خلف العسل النعيمات145483013831057204

9721014935700.592احمد مفلح احمد رواشده158204013879202802

9711046217700.402جاسر محمود رجا شمري145436013831056105
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9681042640700.245ايمن عطيه احمد سالمه149116013847220703

9681005126690.382محمد عبد العزيز خلف الخزاعله180459013975292905

9621033363689.89احمد فهد علوان محمد150913013854032715

9431014317689.804محمد نزال غيث الخزاعله158672013882035401

9461014258689.332قسيم عيد المزعل المشاقبه167583013904232810

9862043960سوسن قسيم عيد المشاقبه

9841050143حمزه قسيم عيد المشاقبه

9821054055عادل قسيم عيد المشاقبه

9702043366عائشه قسيم عيد المشاقبه

9711046268فراس قسيم عيد المشاقبه

9761049717فيصل قسيم عيد المشاقبه

9741047865فارس قسيم عيد المشاقبه

9791053886عمر قسيم عيد المشاقبه

9781053200محمد قسيم عيد المشاقبه

9721049530689.036عواد علي حسين المزاوده148540013844206704

9621033460688.743محمد قاسم سالم الخزاعله183656013976374429

9811053919687.533اكرم محمد المسلم العليمات182059013976347501

9731048230687.147مازن عايد نواش الخزاعله158928013883039422

9651038096686.983عدنان مزهر العلي الخزاعله169409013917280304

9902039854اماني عدنان مزهر الخزاعله

9982015408عروب عدنان مزهر الخزاعله

9921022114محمد عدنان مزهر الخزاعله

9931022958احمد عدنان مزهر الخزاعله

2000639558خالد عدنان مزهر الخزاعله

9891030690هشام عدنان مزهر الخزاعله

9622035737مريم فرحان عبيد خزاعله

9532017232686.677قنديله ضاحي سلطان العطايا144459013831015304

9721015778684.297سالمه فزاع خلف الطرمان156162013866140017

9552019291683.153امنه مرزوق زايد عقله177923013972276207

9461014183682.162موسى سويلم بخيت العليمات166980013904223806

9732045547682.089نعمه احمد سليمان السرحان154583013862092605

9771051823682.013سالمه مفضي حسين بني عطيه145348013831054202

9731012331681.717تيسير احمد فرج الحسبان174385013969158617

9541019003680.798رضا هزاع مبارك الدعيج153922013862066800

9541018696680.732خضر حسن محمد المشاقبه166728013904217421

9611028518679.193فرحان فيصل سليمان البطاينه177513013970268301

9622007711678.732حميده ارحيل غصاب السرحان152742013859022501

9741048324678.194فارس محمد ناصر الشديفات165804013903194003

9672038280677.847لطيفه علي فالح الخوالده163333013902133815

9681012937677.387حسين محمد عقيل الخالدي155610013866122103

9571005160677.38عواد عبد هللا علي شديفات165552013903182505

9901047922677.357مسعف خالد سمير بني خالد171109013922021018

9451014435676.845فالح عواد مطرود بني خالد170978013922015802
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9781054054محمد فالح عواد بني خالد

9732045568زينب فالح عواد بني خالد

9751048882علي فالح عواد بني خالد

9861047699بالل فالح عواد بني خالد

9691044294خالد فالح عواد بني خالد

9831052068عواد فالح عواد بني خالد

9802051334امل فالح عواد بني خالد

9662038967جهاد فالح عواد بني خالد

9712044459خالديه فالح عواد بني خالد

9462014309شوفه عقاب موسى بني خالد

9751047596673.384الليث عايد قفطان القاضي157180013868173601

9581024489672.662طه مفلح سالم الخوالده162557013898122703

9661005977672.45يونس رزق علي خطايبه179045013973280111

9761012776671.797عبد هللا علي نويفع الشديفات166277013903213303

2000472948عبد هللا علي الشديفات

2002160084ليث عبد هللا علي الشديفات

2000050810انوار عبد هللا علي الشديفات

2001147903محمد عبد هللا علي الشديفات

2002955863عرب عبد هللا علي الشديفات

2002475048جنى عبد هللا علي الشديفات

9832055385عبير محمد هالل الشديفات

9732044916670.32صباح سعود فنش الخوالده163436013902136202

9531017182669.952عبد الرحمن بخيت العايد الخاليله168797013912264011

9712043997669.893ليلى حسين جبر المشاقبه162736013972127302

9811054118668.912سليمان محمد موسى المزاوده148698013845210001

9912049954668.378محمد خالد عليان خزاعله181068013976306302

9461014195668.727محمود فرحان عبيد الخزاعله169384013917279400

9841049784صالح محمود فرحان الخزاعله

9761049445محمد محمود فرحان الخزاعله

9831050648يوسف محمود فرحان الخزاعله

9701044864رمزي محمود فرحان الخزاعله

9792051267نور محمود فرحان الخزاعله

9712043705مريم محمود فرحان الخزاعله

9731047402ضيف هللا محمود فرحان الخزاعله

9771051412سليمان محمود فرحان الخزاعله

9781052879يونس محمود فرحان الخزاعله

9512014401نايفه غازي سعود الخزاعله

9712044571629.132تمره حطاب احمد بني خالد171099013922021008

9781053124596.102محمد بشير عواد بني خالد145129013831047905

9722015108561.215مريم الياس عوض بني خالد155627013866122602

9502015536853.542غثوه سمير احمد بني خالد171101013922021010

9671011976751.326علي حمد مسعد بني خالد156475013866149001

9661012980694.219احمد هليل مطير بني خالد157541013871183706
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9481014768516.346محمد رداد مطر بني خالد155561013866120503

9581027910734.13محمد شاتي هالل المزاوده148642013844209000

2000779672رقيه محمد شاتي المزاوده

2001270050ساره محمد شاتي المزاوده

9891063700شاهر محمد شاتي المزاوده

2001019603اروى محمد شاتي المزاوده

2001753312يامن محمد شاتي المزاوده

9782051457حسناء عوده محمد الخريشا

9711046132731.033خلدون ناصر محمد الخوالده164308013902159101

9641010549614.263فزاع خضر فزاع الخالدى155656013866124104

9681042055543.737محمد موسى نزال الخالدي155765013866128002

9822059184736.374دالل احمد عبدلي الخالدي170382013922005203

9621035229734.322عبدهللا محمد عسكر الخالدي156297013866142301

9821011878593.672حمزه محمود علي العموش168918013914266801

9751012484587.993خالد محمود علي العموش168872013914265106

9761049150568.359باسم عبد المحسن حسن العزه180947013976298001

9691044313638.159خالد سالم رفيفه العموش182388013976351504

9722044933699.662ندى محمد مسلم كريشان149491013848228628

9551018123677.866احمد محمد مسلم كريشان146408013831094100

9632036044653.114بسمه عواد الحسن الشديفات165192013903171511

9601028752617.084خالد نويفع فالح الشديفات166076013903204606

9772012509597.626ردينه حامد خلف الشديفات165351013903173902

9722045965570.487نجاح هالل رشيد الشديفات165834013903195204

9691010862616.044فارع هايل جبر الشرعه146669013832102510

9531003520682.588سليمان راشد محمد الشديفات174162013969158394

9351002719641.846توفيق عوده المطلق الشديفات166374013903216603

9652008559ليلى توفيق عوده الشديفات

9791013141عوده توفيق عوده الشديفات

9662008695فاطمه توفيق عوده الشديفات

9632007851غازيه توفيق عوده الشديفات

9711011810حسن توفيق عوده الشديفات

9772012539حميده توفيق عوده الشديفات

9681010445هايل توفيق عوده الشديفات

9601028515هاني توفيق عوده الشديفات

9812055686نهله توفيق عوده الشديفات

9402003089عزيزه مفلح عليان علي

9511003432633.502حسن موسى مالطس الشديفات166256013903212202

9902031370حليمه حسن موسى الشديفات

9882061706ياسمين حسن موسى الشديفات

9991005243حمزه حسن موسى الشديفات

9802053091سميره حسن موسى الشديفات

9862060596احالم حسن موسى الشديفات

9921048595خالد حسن موسى الشديفات
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9972029995نرمين حسن موسى الشديفات

9841063528احمد حسن موسى الشديفات

9762011942منيره حسن موسى الشديفات

9782013064نبيله حسن موسى الشديفات

9821012011محمد حسن موسى الشديفات

9582005664سميحه حسين علي الشديفات

9861047975623.94موفق احمد سالم الشديفات166395013903217705

9841051504616.772خالد احمد سالم الشديفات166396013903217706

9781013589594.811محمد توفيق موسى الشديفات165230013884171908

9601028515583.862هاني توفيق عوده الشديفات165903013903198006

9571005160566.542عواد عبد هللا علي شديفات179652013969282167

9501003311505.747امين سليمان مفلح الشديفات165297013903173104

9601028515506.107هاني توفيق عوده الشديفات166378013903216607

9672008714750.869نهى محمد منزل الشديفات174235013969158467

9201004947745.552سعد مفلح عبيد الخوالده163474013902137705

9761050127مفلح سعد مفلح الخوالده

9792052052حمده سعد مفلح الخوالده

9661039375699.327فايز خليف ناصر الشرعه176830013970236404

9551021867547.525سليمان خلف حمدان عليمات182125013976348202

9611006520598.087ناصر حسين راشد ابو عليم174942013969170020

9711046027596.005سليمان دخل هللا سليمان الخزاعله169611013917288503

9861057691592.703زهير حمد قاسم بني خالد155889013866134000

9531003487595.989حسين شهاب حمد الشرعه146895013832106902

9632039665596.225اعتدال ابراهيم جمعه عثمان148939013846216803

9781053333592.217زيد جميل صالح مستريحي175424013970183286

9502016127591.938هند عوده نصار ابو هليل149914013848232610

9821054516591.751موفق تيسير شاهر محمد165422013903176901

9671038832590.97وليد عيد محمد عليمات181522013976330100

9831057957589.528محمد سليم زعيم الشرعه146643013832102411

9601030045588.426علي خطار علي الشرعان154757013863099504

9801056579585.311خالد عبدهللا محمد المساعيد157984013877195905

9651038194800.288فالح عيد شحاده المزاوده148678013845209703

2001520186نصر فالح عيد المزاوده

9922047809سماح فالح عيد المزاوده

9892029687مي فالح عيد المزاوده

2000648239سامح فالح عيد المزاوده

2001042101يوسف فالح عيد المزاوده

9982048272فرح فالح عيد المزاوده

2000171912محمد فالح عيد المزاوده

2001311886سهام فالح عيد المزاوده

2000057433شفاء فالح عيد المزاوده

9962025407زينب فالح عيد المزاوده

9871045386اشرف فالح عيد المزاوده
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9901043303علي فالح عيد المزاوده

2000415199منذر فالح عيد المزاوده

9982035131نداء فالح عيد المزاوده

2001767265عبد هللا فالح عيد المزاوده

9702043826امل محمد موسى المزاوده

9752045751نايفه سالم شحاده المزاوده

9311007843733.78عيد شحاده قاسم المزاوده148675013845209700

9701045549حسين عيد شحاده المزاوده

9732045458رضوه عيد شحاده المزاوده

9762046812سهام عيد شحاده المزاوده

2000406377741.411امين عطيه حماد ابو عجاج158644013882034302

9561009814741.184عامر موسى صالح ابو هزاع145440013831056203

9911018205امين عامر موسى ابو هزاع

9792024305الونا عامر موسى ابو هزاع

9881011025ايمن عامر موسى ابو هزاع

9871011681موسى عامر موسى ابو هزاع

9812022173امل عامر موسى ابو هزاع

9831019534اسامه عامر موسى ابو هزاع

9822021920اميره عامر موسى ابو هزاع

9902005481عائشه عامر موسى ابو هزاع

9841013228محمد عامر موسى ابو هزاع

9801024144سامي عامر موسى ابو هزاع

9932055076ايمان عامر موسى ابو هزاع

9582011617سعدى محمد حسين ابو هزاع

9791017596745.332خالد جبر مفلح بني خالد156655013866157405

9651013387863.889غسان محمود صالح الصغيرين175396013970183258

9961049559ايهم غسان محمود الصغيرين

2000546843الين غسان محمود الصغيرين

2002351420احمد غسان محمود الصغيرين

9551006085858.812محمد علي خلف البشاره157082013868169606

9681042072858.705محمد سالم فالح الخوالده161819013896099420

9451014140858.972محمد عيد عوده اربيعه340385

9781052919خالد محمد عيد اربيعه

9772047695نسرين محمد عيد اربيعه

9822051410مريم محمد عيد اربيعه

9942016076وفاء محمد عيد اربيعه

9912041988حنان محمد عيد اربيعه

9962037701والء محمد عيد اربيعه

9742044602امل محمد عيد اربيعه

9842048289ايمان محمد عيد اربيعه

9872041150اسالم محمد عيد اربيعه

9881037334ابراهيم محمد عيد اربيعه

9562019325نايفه سالم سليمان ابو قبيله
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9681042313854.101محمد عوض بنيان المزاوده176166013970204809

9511003431817.883حكمت خيرو الشنوان الشديفات175280013970180001

9841058999خيرو حكمت خيرو الشديفات

9892055183ميساء حكمت خيرو الشديفات

9822011348سكينه حكمت خيرو الشديفات

9802011546امل حكمت خيرو الشديفات

9861058432مهند حكمت خيرو الشديفات

9762011941فاطمه حكمت خيرو الشديفات

9912033067هناء حكمت خيرو الشديفات

9751012605هاني حكمت خيرو الشديفات

9572004777قبله محمد المقبل الموسى

9492012613815.602زانه يونس حرب ابو كف148862013846214118

9651023190816.996محمود علي محمود شحاده146422013831094500

9601029878807.002محمد عبيد علي الساعي145522013831058206

9252001487805.205مطيره موسى حليحل بني خالد155174013865109501

9621008145احمد هالل حمد النعيمي

9591005364قاسم هالل حمد النعيمي

9492002946رشده هالل حامد بني خالد

9671012798802.819احمد ندى هزاع الجبور155978013866135301

9641034939800.627صالح عبد الكريم فالح الزيود168536013908255607

9811054229800.452محمد عايد ساري السرحان171296013923024102

9711014525794.788رجا رجا خلف محارب156273013866141303

9121000541793.166توفيق صالح مفلح المشاقبه167303013904230307

9602021717صيته توفيق صالح المشاقبه

9521013555احمد توفيق صالح المشاقبه

9671009647صايل توفيق صالح المشاقبه

9752011778نوره توفيق صالح المشاقبه

9641035008سليمان توفيق صالح المشاقبه

9792012485نجاح توفيق صالح المشاقبه

9721012277زياد توفيق صالح المشاقبه

9662038679انوير توفيق صالح المشاقبه

9772012586مليحه توفيق صالح المشاقبه

9552019140نصره توفيق صالح المشاقبه

9621035444792.17عليان حسن عيد العليمات183101013976366210

9651012121767.75عادل تركي سعود القاضي157184013868173802

2003887070جوري عادل تركي القاضي

2000944776ريم عادل تركي القاضي

2003408343خالد عادل تركي القاضي

2000085869هديل عادل تركي القاضي

2000535561فرح عادل تركي القاضي

2001675962رفيف عادل تركي القاضي

9802050160اميره علي احمد الخالدي

9601030217764.324علي فرحان ندى الدحيم156331013866143407
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9751048336755.018سليمان حمدان صالح منصور167134013904226804

9431015329753حسان عساف منيزل السرحان154453013862088400

9691003882ضال حسان عساف السرحان

9852001555هبه حسان عساف السرحان

9771004511ضياء حسان عساف السرحان

9791004012عماد حسان عساف السرحان

9681003755حسام حسان عساف السرحان

9721004163محمد حسان عساف السرحان

9821002732اسامه حسان عساف السرحان

9662004664757.084فاطمه علي عبدالرحمن بني طه183575013976374348

9651009290751.402عبد هللا جمعه فالح الحراحشه185433013983016401

9941048999عرفات عبد هللا جمعه الحراحشه

2000174804ذكريات عبد هللا جمعه الحراحشه

9932000670ايات عبد هللا جمعه الحراحشه

9672008676فاطمه فرج محمد موسى

9471014604749.512هالل عوده فليح الشرعه146900013832107101

9681042724748.566عطا صياح ارشيد الصبيحات144099013831008102

9591005362745.845محمد مصطفى عوض الخزاعله185373013983014301

9541018683744.437احمد فهد طويرش الصبيحات144194013831009811

9832047895امل احمد فهد الصبيحات

9851048310سلطان احمد فهد الصبيحات

9962012719مرام احمد فهد الصبيحات

9871044009انور احمد فهد الصبيحات

9781053126يوسف احمد فهد الصبيحات

9821054013عمر احمد فهد الصبيحات

9882036514سناء احمد فهد الصبيحات

9912066178هند احمد فهد الصبيحات

9891049665محمد احمد فهد الصبيحات

9932039512فاطمه احمد فهد الصبيحات

9802050460احالم احمد فهد الصبيحات

9871044008اكرم احمد فهد الصبيحات

2000325478نواف احمد فهد الصبيحات

9612028504كوثر محمد عبدالرحمن محمود

9291007571743.9دالي جابر ساكت الحرافشه153813013862062600

9752045852وزيره دالي جابر الحرافشه

9721048376احمد دالي جابر الحرافشه

9661039566انور دالي جابر الحرافشه

9781054035صياح دالي جابر الحرافشه

9681042674محمد دالي جابر الحرافشه

9561022042متوفي/نمر دالي جابر الحرافشه

9991025485عبد الرحمن نمر دالي الحرافشه

9942022000شفاء نمر دالي الحرافشه

2000436060قيس نمر دالي الحرافشه
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9872052778ناديه نمر دالي الحرافشه

9852050455شاديه نمر دالي الحرافشه

9911048819شادي نمر دالي الحرافشه

9892044976فاديه نمر دالي الحرافشه

9961057166محمد نمر دالي الحرافشه

9761012668745.096عبد الرزاق ابراهيم صالح الشبيل168938013914268004

9691010831735.994عوض سلمان عوض زريقات154755013863099502

9442012859735.683حمده محمد علي العليمات183010013976363503

9101003039733.425فرج بخيت فرج العليمات166967013904223400

9792051584انعام فرج بخيت العليمات

9662039555نجاح فرج بخيت الفرج

9822051693فاطمه فرج بخيت العليمات

9631033493احمد فرج بخيت عليمات

9641035171733.168فيصل فرحان زعيزع حرفوش153761013862060602

9661039300731.984عبد هللا سند عوض العظامات150080013851000303

9531016570721.181عواد عبده فالح الخوالده163204013902130819

9741016814720.496عمران احمد طاهر ابو الخير169249013917274104

9411006829720.389عبد الكريم نمر عبد الرحمن الصالح178987013973279902

9761049715716.164بسام محمود سويلم عليمات166977013904223803

9661039478714.205حسن قاسم محمد العابد145466013831056801

9701047202714.038خليل ابراهيم محمود الجعبري175966013970197204

9651037941713.742محمد عقاب صالح صالح175358013970183220

9671039019708.9عبد الرحمن عارف سليمان الخزاعله169285013917275501

9681042621707.662ابراهيم حمدان منزل الشديفات165483013903180203

9691013477703.645عواد عقيل حمدان بني خالد155655013866124103

9571005178700.813علي نهار باير مشاقبه160014013888060500

9792012497سميه علي نهار مشاقبه

9872055254صفا علي نهار مشاقبه

9912031034هنادي علي نهار مشاقبه

9941048855سامح علي نهار مشاقبه

9831058813هاني علي نهار مشاقبه

9922058753فاتن علي نهار مشاقبه

9761012823نايف علي نهار مشاقبه

9811012123نايل علي نهار مشاقبه

9852055395ساميه علي نهار مشاقبه

9471014526695.023ابراهيم عيد مسلم ابو خضيره150298013851003600

9671039121686.589عبد هللا عيد سويلم المزاوده148828013845213400

9691010922683.81زياد خالد عليان العمر166383013903217200

9651009358678.275تيسير سليمان سالم مشاقبه167145013904227000

9481013643676.333ركان كريم فارس القاضي157166013868172800

9451014136674.016محمد عرقوب ضيف هللا الدغمي150411013854004500

9771052122667.905محمد صبحي شعبان الترك152197013856004708

9561020689667.833بسام فايز نمر سرحان177970013972276804
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9912062655دانيه بسام فايز سرحان

9821050916رائد بسام فايز سرحان

2001004046عمرو بسام فايز سرحان

9932061525االء بسام فايز سرحان

9931066300اسامه بسام فايز سرحان

9811060816ثائر بسام فايز سرحان

9852040520دولت بسام فايز سرحان

9881060813احمد بسام فايز سرحان

9961026760محمد بسام فايز سرحان

9622033560طروب عبد الرحيم صالح درويش

9511015586667.686محمود سالم عايد الخزاعله169264013917274502

9842048264انصاف محمود سالم الخزاعله

9792051275نجاح محمود سالم الخزاعله

9351003291667.463حسين خميس قاسم الدندن157582013872184603

9782016087عايشه حسين خميس الدندن

9731015095ناصر حسين خميس الدندن

9631010278علي حسين خميس الدندن

9601008324نواف حسين خميس الدندن

9711048614رياض حسين خميس الدندن

9662010755نوفه حسين خميس الدندن

9711046161666.491ناصر صباح دهش السرحان153134013859036901

9651029978666.322خليف حماد محمد عليمات166629013904216922

9741022875666.099جهاد سعود صالح الخوالده163833013902148806

9692034649655.891صباح محمد حمد حسيان144489013831016005

9621033371655.064عويد فالح عليوى الشرعه146888013832106601

9831054988653.625بالل فضل امين خضر144488013831016004

9701044939651.876زياد حمدان منزل الشديفات165625013903186402

9442012817651.393وجيهه عبد القادر محمد عبدالقادر177842013972276005

9332008680650.523جميله سالم حسن ملوح165105013902188100

9541017063يوسف فرج مفلح الخوالده

9752035260عيده فرج مفلح الخوالده

9771040479احمد فرج مفلح الخوالده

9732050263خديجه فرج مفلح الخوالده

9661031040عبد المحسن فرج مفلح الخوالده

9691034741محمد فرج مفلح الخوالده

9721015771650.472هيثم مجلي حامد الحميد157000013868167004

9351002728646.531محمد معيش عزام الحراحشه168306013906250608

9781013621سليمان محمد معيش الحراحشه

9691010953عبد السالم محمد معيش الحراحشه

9862056991سكينه محمد معيش الحراحشه

9652008575سميره محمد معيش الحراحشه

9821012046سامي محمد معيش الحراحشه

9821012047سمير محمد معيش الحراحشه
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9892057196براءه محمد معيش الحراحشه

9862056990نسيبه محمد معيش الحراحشه

9722011474جميله محمد معيش الحراحشه

9632007860مريم محمد معيش الحراحشه

9761012793سلمان محمد معيش الحراحشه

9622032918641.506امل هاشم عبد الحفيظ الشريف164669013902167201

9661039654642.223فايز عليان حسين السالم146668013832102509

9471014389640.87محمد شيبان صالح السرحان180069013974288162

9711045848سامي محمد شيبان السرحان

9771051205رمزي محمد شيبان السرحان

9731047207عادل محمد شيبان السرحان

9752044670فاتن محمد شيبان السرحان

9791053292وليد محمد شيبان السرحان

9901008121رندا محمد شيبان السرحان

9821053364خلدون محمد شيبان السرحان

9841049398عماد محمد شيبان السرحان

9812050329نسرين محمد شيبان السرحان

9691043425جهاد محمد شيبان السرحان

9822019798635.868منى نايف محمد الزواهره146174013831083101

9621033577635.618فالح فرحان غافل الخزاعله162886013973127142

9281004531632.31هاشم احمد مطلق الدباس143164013501214302

9731029257جواد هاشم احمد الدباس

9691027038جمال هاشم احمد الدباس

9651023040انور هاشم احمد الدباس

9661024200سامي هاشم احمد الدباس

9642020898عائده هاشم احمد الدباس

9651023041رؤوف هاشم احمد الدباس

9622019596احسان هاشم احمد الدباس

9701044899631.964هارون محمد عواد الصبيحات145523013831058300

9841051328631.512محمود كريم هالل الحربي144390013831012804

9642037074631.49ابتسام خلف غاصب السرحان153570013862054107

9602030562631.482رضوه حمد احمد الخوالده164749013902169103

9781054227631.309محمد محمود ارشيد الشديفات151074013854037608

9802050371630.527منال عطاهللا جويعد السرحان152976013859030901

9351003481630.138مناور فالح محسن بني خالد155735013866127400

9711015560محمد مناور فالح بني خالد

9722015113حمده مناور فالح بني خالد

9811016604ابراهيم مناور فالح بني خالد

9821016657خالد مناور فالح بني خالد

9781017984احمد مناور فالح بني خالد

9702014027فاطمه مناور فالح بني خالد

9762015663مريم مناور فالح بني خالد

9571024939629.548فهد فياض رجا الخزاعله181714013976337103
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9682041229628.582ياسمين عارف الياس شدايده180997013976300701

9671041043628.452علي معاشي عبدهللا الشمري181679013976335708

9281007269626.743منصور مقبل حمد الشديفات165917013903198400

9581020357626.508ابراهيم مثقال رشيد هزايمه166720013904217413

9781013585625.712حمد هللا عبد الرحمن عويد الشديفات165762013903191702

9351006733625.673زكي عبد الجواد محمد العفشه176487013971215600

9301010100625.616سالم محمد موسى البريقي144676013831027402

9711046733جميل سالم محمد البريقي

9692042271حاكمه سالم محمد البريقي

9642037067عائشه سالم محمد البريقي

9581024828عبد الوهاب سالم محمد البريقي

9742045306مريم سالم محمد البريقي

9811053919625.365اكرم محمد المسلم العليمات182399013976351608

9501015125625.297موسى عوده ناجي المشاقبه167282013904230003

9602032074625.146شاديه يوسف العوض سهاونه174786013969167603

9831050644625.06محمد راضي دخيل الخزاعله169612013917288504

9771051771624.777حامد منصور حامد الخوالده163835013902148808

9781016580620.39اشرف عبد الكريم زايد السليم157466013869182301

9821054717620.177فوزي سالمه عوض الشرعه147106013832115505

9671039143619.763رضا صالح محمد الخوالده164044013902154607

9671039184617.532هاني عيد سلمان العوضات144055013831007504

9561022009615.689راضي محمد سالم المسيب177089013971247203

9681041961615.362ايمن خليف سالم الخوالده162096013897107701

9781053311615.182اسامه علي محمود خوالده162515013898121205

9571024757614.839خالد محمد عرنوس البدارين149073013847219302

9971007990بادي خالد محمد البدارين

9882036829ريما خالد محمد البدارين

9821054160ظاهر خالد محمد البدارين

9802050599فضيه خالد محمد البدارين

9881038731صقر خالد محمد البدارين

2000134557بثينه خالد محمد البدارين

2000613884بهاءالدين خالد محمد البدارين

9941039225بالل خالد محمد البدارين

9832048079اسيا خالد محمد البدارين

9852045874نهاد خالد محمد البدارين

9891048550محمد خالد محمد البدارين

9622009411تمام مصلح تليالن السليم

9741048038613.739ايمن طالل رزق الدالبيح162811013973127118

9672002240613.512فاطمه سالمه مطر عليمات182765013976361108

9651038161612.942محمد فالح توفيق الحوامده170209013920315204

9821055252611.831سلطان محمد مسعود بني خالد171054013922019201

9781053829611.097هيثم نزال سالم الخالدي146081013831077504

9391001451611.003هاشم وزان حمدان الحراحشه185652013983024301
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9971014280لدون هاشم وزان الحراحشه

9832055142نسرين هاشم وزان الحراحشه

9871011932عالء هاشم وزان الحراحشه

9882009246شريهان هاشم وزان الحراحشه

9922017615تغريد هاشم وزان الحراحشه

9532001703جميله هاشم وزان الحراحشه

9921063497احمد هاشم وزان الحراحشه

9742005395خوله هاشم وزان الحراحشه

9851027606وائل هاشم وزان الحراحشه

9802004611غاده هاشم وزان الحراحشه

9812004315غدير هاشم وزان الحراحشه

9852026135عبير هاشم وزان الحراحشه

9992047918العنود هاشم وزان الحراحشه

9902016334اماني هاشم وزان الحراحشه

9682004618خديجه هاشم وزان الحراحشه

9821004196باسل هاشم وزان الحراحشه

9852026136ياسمين هاشم وزان الحراحشه

9821004197محمد هاشم وزان الحراحشه

9711005672ماهر هاشم وزان الحراحشه

2000262644ريم هاشم وزان الحراحشه

9702005108اسماء هاشم وزان الحراحشه

2000974823غزل هاشم وزان الحراحشه

9761005877عمر هاشم وزان الحراحشه

9702005268سلطانه علي ظاهر حراحشه

9522001726رفعه فليح مشجي السليم

9562002066يسريه ابراهيم درويش احمد

9501015253611.096حسن حجاج السليمان خوالده161821013896099422

9671018288613.364بسام شالل كساب بني خالد157044013868168405

9771013704609.866هاشل مفلح منيزل الحراحشه168233013906247802

9711011753607.776خالد فرج محمد الحراحشه184885013983000105

9531017343607.28محمد خلف حمدان الشديفات165277013903172506

9931036491صائب محمد خلف الشديفات

9772048590ماجده محمد خلف الشديفات

9781053963ماجد محمد خلف الشديفات

9741048465جودت محمد خلف الشديفات

9852046804شروق محمد خلف الشديفات

9371003086609.48فالح زيتون هالل بني خالد156372013866144900

9861058532انس فالح زيتون بني خالد

9742014223رائده فالح زيتون بني خالد

9802014706شفاء فالح زيتون بني خالد

9821015373محمد فالح زيتون بني خالد

9672010801عليا فالح زيتون بني خالد

9691013486عطا هللا فالح زيتون بني خالد
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9771016780ابراهيم فالح زيتون بني خالد

9751015449صالح فالح زيتون بني خالد

9631033446799.933عطاهللا نهار غيالن السرحان152892013859027301

9792051328821.967ريه حسين علي النعيمي145838013831066002

9401013019817.817ابراهيم منيزل مقيدم العوده169176013916276301

9721047290خالد ابراهيم منيزل العوده

9751047597خلدون ابراهيم منيزل العوده

9631033285عبد هللا ابراهيم منيزل العوده

9852045058مجدولين ابراهيم منيزل العوده

9662038624عاليه ابراهيم منيزل العوده

9781057612حمزه ابراهيم منيزل العوده

9831050357عبد الحافظ ابراهيم منيزل العوده

9811052646محمد ابراهيم منيزل العوده

9791041673810.212محمد بخيت العيد المشاقبه166938013904223233

9641017621810.986محمد حامد حسين طحيمر183315013976372500

9681033600807.295عاطف احمد دهمان ابو هديب164478013902162507

9582025912801.236يسرى محمود االحمد الشوشي181149013976311500

9631033760800.185احمد راشد محمد الشديفات165921013903198701

9821012035786.181محمد محمود منيزل الحراحشه168286013906249902

9801015628533.012ممدوح عبد هللا محمد بني خالد156003013866135802

9791016168566.219حميد فرحان محمد الشرعه157253013869176304

9651039114565.645منصور سعيد عواد الخوالده163304013902133000

9572018791565.345شناره حسن محمد ابو جريبان148992013847218010

9941035416565.763نضال محمد مفلح الخوالده161922013896102001

9321002134564.922مفلح خلف علي الخزاعله185044013983004000

9801012263عمر مفلح خلف الخزاعله

9611006486محمد مفلح خلف الخزاعله

9652038914مريم مفلح خلف الخزاعله

9751012534علي مفلح خلف الخزاعله

9821011928احمد مفلح خلف الخزاعله

9781013520خالد مفلح خلف الخزاعله

9702050144امنه مفلح خلف الخزاعله

9722011391جواهر مفلح خلف الخزاعله

9682009476امينه مفلح خلف الخزاعله

9751048900500.097ايمن حسن عواد العمر160913013891077403

9701014604500.512محمد بشير كريم القاضي157168013868172802

9801053163500.851مازن احمد عبد النبي الزبيدات169472013917283501

9561021850500.97عواد جمعه بخيت الشرف148725013845210505

9991018366صالح عواد جمعه الشرف

9961040866احمد خير عواد جمعه الشرف

2001378004عون عواد جمعه الشرف

9862044282عنود عواد جمعه الشرف

9902013380اماني عواد جمعه الشرف
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9921022096قدر عواد جمعه الشرف

9821054353عبد الكريم عواد جمعه الشرف

9831051332طارق عواد جمعه الشرف

9792051796نيفين عواد جمعه الشرف

2000576223سيف الدين عواد جمعه الشرف

9882037047مرادي عواد جمعه الشرف

9771051944امجد عواد جمعه الشرف

9762046448وداد عواد جمعه الشرف

9521016445502.166ابراهيم سحوم الطويرش العويدات183323013976372900

9912017367االء ابراهيم سحوم العويدات

9842049646اماني ابراهيم سحوم العويدات

9792052288منال ابراهيم سحوم العويدات

9822052543هناء ابراهيم سحوم العويدات

9831051954شادي ابراهيم سحوم العويدات

9941040078محمد ابراهيم سحوم العويدات

9872042905هيام ابراهيم سحوم العويدات

9691020992502.495احمد محمود دوجان المشاقبه167337013904230608

9691021661502.632نايف حمد عناد الخوالده161712013895186802

9821044934504.781سلمان سعد فضيل ابو عديله159524013885049405

9511008478505.744عايد فليح راشد الهالل164679013902167302

9821027253محمد عايد فليح الهالل

9872022990مروى عايد فليح الهالل

9921025455مصعب عايد فليح الهالل

9771029798مهند عايد فليح الهالل

9792052925منتهى عايد فليح الهالل

9752025748مجدلين عايد فليح الهالل

9961050470عمر عايد فليح الهالل

9771052412505.132حسام علي سليمان الشرعه148668013845209510

9531017375505.2احمد خليفه فالح مشاقبه156119013866139909

9771052614506.743موفق نايل غثيان السرحان152515013858013502

9721050161508.697علي اعقيل الطالب الزبون185649013983024106

9802011478مي عبود هديب خزاعله

9421003096508.832مصلح نزال عيد المشاقبه166957013904223252

9902015612ختام مصلح نزال المشاقبه

9851060171توفيق مصلح نزال المشاقبه

9771013723علي مصلح نزال المشاقبه

9872054738هدى مصلح نزال المشاقبه

9711011849توفيق مصلح نزال المشاقبه

9741012382هاني مصلح نزال المشاقبه

9811012110عيد مصلح نزال المشاقبه

9921058243فالح مصلح نزال المشاقبه

9831058444قاسم مصلح نزال المشاقبه

9762011986فوزيه مصلح نزال المشاقبه
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9801012398خالد مصلح نزال المشاقبه

9962030307فاطمه مصلح نزال المشاقبه

9892055154عايشه مصلح نزال المشاقبه

9701038581511.465نضال علي ذيب ابو عاشور184998013983003402

9561005479514.682مفلح عليان قطيش الشرعه177195013971254400

9751048796514.892حاتم محمد اصبيح الخوالده164155013902156506

9621025566516.092ماجد عارف فالح الشديفات167152013904227104

9601006794521.095عبد هللا سليمان جربوع الشديفات165432013903177203

9611027007610.03محمود راشد جربوع الشديفات165204013903171604

9532015368609.564امنه احمد المصطفى السلمان177065013971246609

9602030359596.044فهميه رحيل عواد الخالدي170476013922006815

9582014261595.719ناديه عزت ابراهيم اسكندر149496013848228703

9701019805597.677محمود علي مفلح الخوالده163702013902145202

9981005466قيس محمود علي الخوالده

9962017275ميرفت محمود علي الخوالده

9931056879احمد محمود علي الخوالده

2000036712محمد مـحمود علي الخوالده

2001005182عايد محمود علي الخوالده

2000786875اولفت محمود علي الخوالده

2000422581حمزه محمود علي الخوالده

9742044868حليمه عايد خليفه الخوالده

9961058482594.05رامي عبدهللا محمد عليمات145366013831054710

9571024866600.537نصر محمد سليمان ابو عليم174544013969159802

9512014531603.25شوفه ذياب حمد الخزاعله182238013976351222

9591023616عابد ذياب حمد الخزاعله

9551021608عبد هللا ذياب حمد الخزاعله

9681042290نايل ذياب حمد الخزاعله

9811023344603.717خالد خميس فالح المشاقبه167512013904232002

9642021850604.037مها محمد حمدان حمدان145086013831046000

9301010160604.069حسن عقيل السالمه العليمات177243013972256800

9792052413فاتن حسن عقيل العليمات

9852046912نجاح حسن عقيل العليمات

9822052675انزيله حسن عقيل العليمات

9712044473تمام حسن عقيل العليمات

9772048695فضا حسن عقيل العليمات

9351010965604.945عواد نويران محمد العبد هللا169079013916272700

9821059811603.426ماهر فهمي سالم الخزاعله184965013983001902

9671037328852.418سالم سالمه سالم ابوديه149471013848228608

9261006011850.122توفيق علي خليل عيد172694013968078300

9381011771849.055مسلم فياض سحوم الخزاعله158729013882036800

9661039175848.923كريم سلمان الحامد المشاقبه166800013904219200

9631008236844.665طالب ناصر معزى الشرعه175191013970174601

9201004980840.828قطيفان منصور عبد هللا الخرشان151084013967037800
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9481013650827.424عواد فنخور السعد الخزاعله169579013917286900

9241004984817.532سليمان محسن النغيمش المشاقبه166817013904219801

9731047864عادل سليمان محسن المشاقبه

9961018303محمد سليمان محسن المشاقبه

9991001556اكرم سليمان محسن المشاقبه

9932058871هدايا سليمان محسن المشاقبه

9761049920ياسر سليمان محسن المشاقبه

9892033087امل سليمان محسن المشاقبه

9721047932احمد سليمان محسن المشاقبه

9461003340816.994عارف غيالن ارشيد السرحان152897013859027400

9651038093815.448ناصر عوض سمرين خزاعله180536013975293603

9521005230811.879غازي احمد محمود الجبارين155376013865115500

9101000930799.868احمد عياده سليم المشاقبه160099013888062200

9161002696797.542نويفع فالح سليمان الشديفات165875013903197400

9601028752خالد نويفع فالح الشديفات

9551022887عبد نويفع فالح الشديفات

9611029229794.487محمد سعد طالب ابوعليم181977013976347228

9711045940775.661محمد محمود حمد الزواهره169718013917294100

8501125106774.22حسن سليمان محمد الباعوني173147013968109902

9561022959عبد هللا حسن سليمان البواعنه

9611027119يوسف حسن سليمان البواعنه

9851057752773.694حمزه علي احمد مشاقبه166784013904218104

9701045620756.316ناصر سيار محمد السرحان153678013862057202

9651035163753.366حسن محمد سليمان المراشده171341013923026200

9381012371807.662عبيد محمد المطلق الخوالده161903013896100900

9861047179حمزه عبيد محمد الخوالده

9692042187عائشه عبيد محمد الخوالده

9841050876احمد عبيد محمد الخوالده

9821054675محمد عبيد محمد الخوالده

9782051668زينب عبيد محمد الخوالده

9921045474عبد الكريم عبيد محمد الخوالده

9802050978خديجه عبيد محمد الخوالده

9881039905مصعب عبيد محمد الخوالده

9751048563خالد عبيد محمد الخوالده

9941024398عبدالرحمن عبيد محمد الخوالده

9421013185779.786قاسم عقيل مطلق الطوافشه177199013971254600

9371010162764.854مصطفى مفلح الخليف الخوالده163538013902139400

9841049946عايد مصطفى مفلح الخوالده

9652044236رابعه مصطفى مفلح الخوالده

9611026525عيد مصطفى مفلح الخوالده

9821061301علي مصطفى مفلح الخوالده

9752050565اسماء مصطفى مفلح الخوالده

9671038653محمد مصطفى مفلح الخوالده
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9801053434عمر مصطفى مفلح الخوالده

9772047783عائشه مصطفى مفلح الخوالده

9711050236محمود مصطفى مفلح الخوالده

9692047695رحمه مصطفى مفلح الخوالده

9732044743زينب مصطفى مفلح الخوالده

9371004413753.857عبد الوحيد محمد علي مصبح148937013846216801

9982065866عبير عبد الوحيد محمد مصبح

9861054515ابراهيم عبد الوحيد محمد مصبح

2000232999احمد عبد الوحيد محمد مصبح

9921039964عمر عبد الوحيد محمد مصبح

9831055826محمد عبد الوحيد محمد مصبح

9982020280حنين عبد الوحيد محمد مصبح

9881052204مصطفى عبد الوحيد محمد مصبح

9971035407زياد عبد الوحيد محمد مصبح

9941061125عثمان عبد الوحيد محمد مصبح

9842054116فاطمه عبد الوحيد محمد مصبح

9961035310ايوب عبد الوحيد محمد مصبح

2000386853حليمه عبد الوحيد محمد مصبح

9201000539748.629هليل مصيبيح العايد المزاوده148677013845209702

9711005022عبد هللا هليل مصيبيح المزاوده

9672003709عيده هليل مصيبيح المزاوده

9751005156سالم هليل مصيبيح المزاوده

9692004191عائشه هليل مصيبيح المزاوده

9791004877عبد الكريم هليل مصيبيح المزاوده

9621003691عايد هليل مصيبيح المزاوده

9671038906748.706عبداالله محمود هالل الزيود174201013969158433

9431014084748.422محمد فضيل عبد الهادي الخوالده162530013898121600

9172002323741.983زاهده دواس الفرج بني خالد170443013922006501

9651038335عطاهللا غثيان الداير بني خالد

9611027339عبدهللا غثيان الداير بني خالد

9672038833خضرا غثيان الداير بني خالد

9841050910741.847محمود فالح كثلوم مشاقبه177427013972263703

9641034782738.103جمال خلف شافي السرحان152649013859018102

9431012341738.085احمد حماد سلمان العموش183246013976369600

9741047490734.792خالد عبد الكريم مسواط الخزاعله169271013917274509

9481004188729.883محمد حسن خالد بني خالد157238013868175401

9791015995725.335سلطان صالح سمير الخريشه158095013878199300

9561021933718.92فواز سليمان ذياب السرحان153943013862067700

9752046047718.482انعام يوسف عواد العموش179021013973279936

9611027253717.502محمد خالد مفلح الصبيحات145274013831052701

9622035386717.282فاطمه محمد حسين الوادي146446013831095507

9181004063716.806مروح عوده عواد الشرعه157731013874188300

9691044108محمود مروح عوده الشرعه
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9662039204امنه مروح عوده الشرعه

9561021941محمد مروح عوده الشرعه

9732045309ايمان مروح عوده الشرعه

1048676.484المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع955عدد المشتركين


