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3956.632محمد خلف  شباط145041

نجود خلف محمد العيسى

خلود خلف محمد العيسى

خالد خلف محمد العيسى

4519.426خليل سليمان ابراهيم الصوالحي145853

3209.429سليمان سالم سليمان149576

امل سلمان سالم القعير

حنان سلمان سالم القعير

ابراهيم سلمان سالم القعير

اماني سلمان سالم القعير

كفاح سلمان سالم القعير

محمد سلمان سالم القعير

سامي سلمان سالم القعير

احمد سلمان سالم القعير

بسمه سلمان سالم القعير

سهام سلمان سالم القعير

راكان سلمان سالم القعير

ابتسام سلمان سالم القعير

وفاء سلمان سالم القعير

منى سلمان سالم القعير

عبد هللا سلمان سالم القعير

يوسف سلمان سالم القعير

محمود سلمان سالم القعير

جميله سلمان سالم القعير

بسام سلمان سالم القعير

3337.329محمد سعيد محمد النويري149688

5883.714عليان عوضى هللا جبر149533

عثمان عليان عوض هللا عيد

هنيه عليان عوض هللا عيد

مراد عليان عوض هللا عيد

منور عليان عوض هللا عيد

نور الدين عليان عوض هللا عيد

بهاء الدين عليان عوض هللا عيد
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3744.851كريم دواس الرحيم156231

متوفى/دواس كريم دواس الدحيم

عبد السالم دواس كريم الدحيم

عواطف دواس كريم الدحيم

عارف دواس كريم الدحيم

عبير دواس كريم الدحيم

عبد الرحمن دواس كريم الدحيم

عفت دواس كريم الدحيم

عبد هللا دواس كريم الدحيم

عبله دواس كريم الدحيم

عزه هللا دواس كريم الدحيم

عائشه دواس كريم الدحيم

عجايب دواس كريم الدحيم

عهود دواس كريم الدحيم

عالء الدين دواس كريم الدحيم

عربيه دواس كريم الدحيم

عليا دواس كريم الدحيم

عبد االله دواس كريم الدحيم

عنابر دواس كريم الدحيم

عاليه دواس كريم الدحيم

عطور دواس كريم الدحيم

عذاري دواس كريم الدحيم

محمد دواس كريم الدحيم

نشأت كريم دواس الخالدي

عبد هللا كريم دواس بني خالد

2752.945على سالمه البال156544

محمد علي سالمه السياله

عبد الكريم علي سالمه السياله

عمر علي سالمه السياله

شريفه علي سالمه السياله

مريم علي سالمه السياله

احمد علي سالمه السياله

ابراهيم علي سالمه السياله

يوسف علي سالمه السياله
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خالد علي سالمه السياله

3439.729محمد عبد الكريم ابراهيم146310

خديجه حمد عبد الكريم ابو اسهيله

فاطمه حمد عبد الكريم ابو اسهيله

طارق حمد عبد الكريم ابو اسهيله

ابتسام حمد عبد الكريم ابو اسهيله

ساره حمد عبد الكريم ابو اسهيله

عبد الكريم حمد عبد الكريم ابو اسهيله

ايوب حمد عبد الكريم ابو اسهيله

احمد حمد عبد الكريم ابو اسهيله

هدى حمد عبد الكريم ابو اسهيله

علي حمد عبد الكريم ابو اسهيله

وفاء حمد عبد الكريم ابو اسهيله

اياد حمد عبد الكريم ابو اسهيله

بالل حمد عبد الكريم ابو اسهيله

محمود حمد عبد الكريم ابو اسهيله

هندى حمد عبد الكريم ابو اسهيله

2937.061محمود محمد احمد صبح178988

امال محمود محمد صبح

ضياء الدين محمود محمد صبح

اريج محمود محمد صبح

اماني محمود محمد صبح

منال محمود محمد صبح

عالء الدين محمود محمد صبح

عال محمود محمد صبح

عائشه محمود محمد صبح

18048.65مصلح حامد ارشيد143058

وصفي مصلح حامد الشديفات

عبد الوهاب مصلح حامد الشديفات

اديب مصلح حامد الشديفات

موفق مصلح حامد الشديفات

تيسير مصلح حامد الشديفات

متوفى/محمد مصلح حامد الشديفات

الفت محمد مصلح الشديفات
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باسل محمد مصلح الشديفات

احمد محمد مصلح الشديفات

موفق محمد مصلح الشديفات

يارا محمد مصلح الشديفات

ريما علي محمد الموسى

ردينه مصلح حامد الشديفات

14414.64عبد الوهاب مصلح حامد الشديفات143331

14191.36محمد مصلح الحامد168522

الفت محمد مصلح الشديفات

باسل محمد مصلح الشديفات

احمد محمد مصلح الشديفات

موفق محمد مصلح الشديفات

يارا محمد مصلح الشديفات

ريما علي محمد الموسى

13293.86سعيد حامد محاسن الشرعه146744

12280.43ياسر عيد سالم الشديفات166296

10988.75فلحه عبد هللا عوده الخوالده163781

10658.19عيد فياض محمد158626

فضه عيد فياض الخزاعله

فضا عيد فياض الخزاعله

فضيه عيد فياض الخزاعله

محمد عيد فياض الخزاعله

محمود عيد فياض الخزاعله

9782.223منصور تومان حمد165815

محمد منصور نومان الشديفات

عبد هللا منصور نومان الشديفات

عاليه منصور نومان الشديفات

خالد منصور نومان الشديفات

هدى منصور نومان الشديفات

10470.05سالمه حمد العبد هللا االحمد170066

عبد هللا سالمه حمد خوالده

عبد الرحمن سالمه حمد خوالده

فاطمه سالمه حمد خوالده

خالد سالمه حمد خوالده
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احمد سالمه حمد خوالده

حمد سالمه حمد خوالده

محمد سالمه حمد خوالده

سالم سالمه حمد خوالده

عبد الباسط سالمه حمد خوالده

خلود سالمه حمد خوالده

منال سالمه حمد خوالده

8090.477مريم عايد قبالن السرحان156610

محمد خليل رفيفان الجبور

ايناس خليل رفيفان الجبور

عبد الرحمن خليل رفيفان الجبور

هدايه خليل رفيفان الجبور

رجاء خليل رفيفان الجبور

احمد خليل رفيفان الجبور

ايه خليل رفيفان الجبور

اسالم خليل رفيفان الجبور

خليل رفيفان سليمان الجبور

7085.902علي راشد مالطس الشديفات165771

7010.595سعيد فليح المفلح المشافبه167118

امينه سعيد فليح المنصور

نواره سعيد فليح المنصور

بسمه سعيد فليح المنصور

ابتسام سعيد فليح المنصور

باسم سعيد فليح المنصور

مفلح سعيد فليح المنصور

سلمان سعيد فليح المنصور

سليمان سعيد فليح المنصور

غدير سعيد فليح المنصور

فالحه سعيد فليح المنصور

عبدهللا سعيد فليح المنصور

ايمان سعيد فليح المنصور

هدى سعيد فليح المنصور

محمد سعيد فليح المنصور

صالح سعيد فليح المنصور
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علي سعيد فليح المنصور

7002.872خلف جروان مفلح النعيمي144040

نور خلف جروان النعيمي

خالد خلف جروان النعيمي

حميده خلف جروان النعيمي

عائشه خلف جروان النعيمي

فاطمه خلف جروان النعيمي

علي خلف جروان النعيمي

تركيه خلف جروان النعيمي

وعد خلف جروان النعيمي

اسماء خلف جروان النعيمي

اسامه خلف جروان النعيمي

محمد خلف جروان النعيمي

6910.132محمد خدام محارب185401

فدوى محمد خدام الدالبيح

عيد محمد محارب ابودلبوح

مروان محمد خدام الدالبيح

مجده محمد خدام الدالبيح

هشام محمد خدام الدالبيح

جمال محمد خدام الدالبيح

6870.91غازى عيد عويدات183080

خالد غازي عبد العويدات

خلود غازي عبد العويدات

خلدون غازي عبد العويدات

محمد غازي عبد العويدات

6784.122مطر خلف  الطريمان156478

حسناء مطر خلف الطرمان

احمد مطر خلف الطرمان

بسمه مطر خلف الطرمان

حسن مطر خلف الطرمان

نجوى مطر خلف الطرمان

فاطمه مطر خلف البوله

حسين مطر خلف الطرمان

ابتسام مطر خلف الطرمان
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6679.129رافع حسن خليفه الحليحل146258

6587.511على خدام محارب185533

خديجه علي خدام الدالبيح

فواز علي خدام الدالبيح

خديجه علي خدام الدالبيح

محمود عليان خدام الدالبيح

6552.619ماجد فليح عبيد السرحان185843

6407شوكت محمد فياض اليونس169670

6246.907عرفات محمد سلمان المقبل162310

6246.605عبد الكريم اخوارشيد185091

عمر عبد الكريم مكازي اخوارشيده

خالد عبد الكريم مكازى اخورشيده

هاني عبد الكريم مكازي اخو ارشيده

عبد السالم عبد الكريم مكازي اخو ارشيده

6146.131فوزي فرحان طالق المشاقبه159476

6129.377علي ختالن ديوان171238

احمد علي ختالن حسين

دعاء علي ختالن حسين

حمزه علي ختالن حسين

سمر علي ختالن حسين

كفاء علي ختالن حسين

االء علي ختالن حسين

حازم علي ختالن حسين

نوره علي ختالن حسين

اسراء علي ختالن حسين

6005.847رسمي خلف المقبل الشديفات165622

15954.492/سالم عطا عبدالنبي الزبون 185095

صباح سالم عطا الزبون

محمد سالم عطا الزبون

فيصل سالم عطا الزبون

نجاح سالم عطا الزبون

عبير سالم عطا الزبون

موفق سالم عطا الزبون

زيد سالم عطا الزبون
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فراس سالم عطا الزبون

نوال سالم عطا الزبون

احمد سالم عطا الزبون

5934.646قصي حمدان عبد هللا165582

عبدالرحمن قصي حمدان الرشود

محمد قصي حمدان الرشود

مؤيد قصي حمدان الرشود

نور الدين قصي حمدان الرشود

يحيى قصي حمدان الرشود

خديجه مصطفى عوض شديفات

5899.635خير هللا اربيع عبد هللا الحسن144119

5981.263عبد هللا فرج محمد موسى185233

5808.185حسين احمد خلف167483

محمد حسين احمد المشاقبه

احمد حسين احمد المشاقبه

سندس حسين احمد المشاقبه

انتصار حسين احمد المشاقبه

عاليه حسين احمد المشاقبه

خلف حسين احمد المشاقبه

عمر حسين احمد المشاقبه

ياسمين حسين احمد المشاقبه

علي حسين احمد المشاقبه

نجاح حسين العلي المشاقبه

5742.406عبد هللا عبد الكريم عجاج القضاه169189

5722.593محمد سالم الحمدان159408

مفيد محمد السالم المشاقبه

5716.883  سليمان سلمان سليم143255

رنا سليمان سلمان البريقي

رائده سليمان سلمان البريقي

ايمن سليمان سلمان البريقي

رانيا سليمان سلمان البريقي

محمد سليمان سلمان البريقي

صباح سليمان سلمان البريقي

فيصل سليمان سلمان البريقي
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فارس سليمان سلمان البريقي

مرام سليمان سلمان البريقي

عماد سليمان سلمان البريقي

زياد سليمان سلمان البريقي

5804.617سالم خدام محارب185542

صباح سالم خدام الدالبيح

احمد سالم خدام الدالبيح

حمده سالم خدام الدالبيح

عاشه سالم خدام الدالبيح

محمد سالم خدام الدالبيح

5666.661طحيطح مفلح مطلق153958

عطيه طحيطح مفلح السرحان

ايمن طحيطح مفلح السرحان

جواهر طحيطح مفلح السرحان

مريم طحيطح مفلح السرحان

مؤيد طحيطح مفلح السرحان

ندى طحيطح مفلح السرحان

ناديا طحيطح مفلح السرحان

امنه طحيطح مفلح السرحان

عبد هللا طحيطح مفلح السرحان

هدى طحيطح مفلح السرحان

نوره طحيطح مفلح السرحان

5714.979فليح فارع الخرشا158063

نوال مليح فارع الخريشه

بسما مليح فارع الخريشه

فالح مليح فارع الخريشه

منال مليح فارع الخريشه

شومه مليح فارع الخريشه

5631.266عبد هللا عقله نواش ابو دلبوح162826

5960.599بخيتان عوض بخيتاني148507

خلفه بخيتان عوض المصبح

حياة بخيتان عوض المصبح

عليان بخيتان عوض المصبح

سبيته بخيتان عوض المصبح
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5659.904محمود عيد فياض الخزاعله158707

5551.819عواد خليل كساب مرشد165745

5537.322المنزل2/سعود شحاده طلب 185387

ورده سعود شحاده ابو دلبوح

فايز سعود شحاده ابو دلبوح

سلطان سعود شحاده ابو دلبوح

سامي سعود شحاده ابو دلبوح

لمياء سعود شحاده ابو دلبوح

5496.004راضي موسى مصطفى تميمي175713

5491.938محمد  عبدالمحسن فرح185161

روان محمد عبد المحسن خزاعله

سوار محمد عبد المحسن خزاعله

زيد محمد عبد المحسن خزاعله

فيصل محمد عبد المحسن خزاعله

وسن محمد عبد المحسن خزاعله

رازان محمد عبد المحسن خزاعله

5652.267عبد الرزاق غصاب فارس زبيد148548

5383.094خليف مبارك بصوص182823

خالد خليفه مبارك بصبوص

عمر خليفه مبارك بصبوص

محمد خليفه مبارك بصبوص

خلود خليفه مبارك بصبوص

علي خليفه مبارك بصبوص

فراس خليفه مبارك بصبوص

5383.034رزق هللا محمد ارشيد ابوعليم182090

5338.022منصور محمود لمحسن156292

حسن منصور محمود المحسن

نواف منصور محمود المحسن

مازن منصور محمود المحسن

وصفي منصور محمود المحسن

نايفه منصور محمود المحسن

نادر منصور محمود المحسن

ريما منصور محمود المحسن

5288.415رسمي خلف المقبل الشديفات143329
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5207.786خازر منصور مكيد ابو عليم169035

5192.004خلف محمد علي الشديد156217

عبد هللا خلف محمد الشديد

اميره خلف محمد الشديد

عارف خلف محمد الخالدي

نايف خلف محمد الشديد

غدير خلف محمد الشديد

احمد خلف محمد الشديد

امينه خلف محمد الشديد

ايمان خلف محمد الشديد

5187.176محمود مسلم مطلق ابو عميره184142

رشا محمود مسلم ابو عميره

اسراء محمود مسلم ابو عميره

بسام محمود مسلم ابو عميره

باسم محمود مسلم ابو عميره

غدير محمود مسلم ابو عميره

عيده محمود مسلم ابو عميره

محمد محمود مسلم ابو عميره

ابتسام محمود مسلم ابو عميره

سالم محمود مسلم ابو عميره

االء محمود مسلم ابو عميره

عالء محمود مسلم ابو عميره

5155.94نايف خليفه فرج الجرايده159386

5120.958يوسف  نقوال لطيف173313

اقبال يوسف نقوال لطفي

حنان يوسف نقوال لطفي

عبله يوسف نقوال لطفي

متوفى/غالب يوسف نقوال لطفي

اريج غالب يوسف لطفي

نفين غالب يوسف لطفي

هبه غالب يوسف لطفي

آن غالب يوسف لطفي

غياث الدين يوسف نقوال لطفي

ماجد يوسف نقوال لطفي
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نبيله يوسف نقوال لطفي

5047.978احمد مصباح محمد الرفاعي167600

نانسي احمد مصباح الرفاعي

هيا احمد مصباح الرفاعي

نور احمد مصباح الرفاعي

محمد احمد مصباح الرفاعي

نبيله احمد مصباح الرفاعي

ميرفت احمد مصباح الرفاعي

فرح احمد مصباح الرفاعي

نبيل احمد مصباح الرفاعي

مرح احمد مصباح الرفاعي

لبنى احمد مصباح الرفاعي

لينا احمد مصباح الرفاعي

ملك احمد مصباح الرفاعي

ياسمين احمد مصباح الرفاعي

هدى احمد مصباح الرفاعي

4977.642محمد سليمان قواسمه185764

وفديه محمد سلمان الفواعره

اسامه محمد سلمان الفواعره

رعد محمد سلمان الفواعره

ملكه محمد سلمان الفواعره

مرعبه محمد سلمان الفواعره

فيصل محمد سلمان الفواعره

امهرب محمد سلمان الفواعره

مطشر محمد سلمان الفواعره

امطرد محمد سلمان الفواعره

طالل محمد سلمان الفواعره

سوعات محمد سلمان الفواعره

عماد محمد سلمان الفواعره

افراح محمد سلمان الفواعره

امل محمد سلمان الفواعره

4955.503احمد حسين الحايك181908

عدنان احمد حسين الحايك

عائشه احمد حسين الحايك
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عدي احمد حسين الحايك

نجاح احمد حسين الخزاعله

عبد هللا احمد حسين الخزاعله

حسين احمد حسين الخزاعله

محمد احمد حسين الحايك

عبد الكريم احمد حسين الحايك

وفاء احمد حسين الحايك

لينا احمد حسين الحايك

عبير احمد حسين الحايك

عبله احمد حسين الحايك

4948.814فيصل راشد عبود175594

عمر فيصل راشد المساعيد

هند فيصل راشد المساعيد

حمزه فيصل راشد المساعيد

ايمان فيصل راشد المساعيد

ختام فيصل راشد المساعيد

نجاح فيصل راشد المساعيد

منال فيصل راشد المساعيد

خالد فيصل راشد المساعيد

ممدوح فيصل راشد المساعيد

محمد فيصل راشد المساعيد

اعتراف فيصل راشد المساعيد

نوف فيصل راشد المساعيد

4924.913فالح سعد سليمان159580

سعدا فالح سعد المشاقبه

نصره فالح سعد المشاقبه

سليمان فالح سعد المشاقبه

محمد فالح سعد المشاقبه

تغريد فالح سعد المشاقبه

رحمه فالح سعد المشاقبه

عائشه فالح سعد المشاقبه

مها فالح سعد المشاقبه

علي فالح سعد المشاقبه

عايده فالح سعد المشاقبه
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نوارة فالح سعد المشاقبه

صباح فالح سعد المشاقبه

ساره فالح سعد المشاقبه

سلمان فالح سعد المشاقبه

4904.098عبد الكريم عقل عوض الشرفات181288

5020.241خالد سالمه الخالد الخزاعله185623

4788.518عكاشه محى الدين157671

وداد عكاشه محي الدين العزي

سليمان عكاشه محي الدين الحديدي

جمعة عكاشه محي الدين الحديدي

فاطمه عكاشه محي الدين العزي

عبد هللا عكاشه محي الدين الحديدي

عمر عكاشه محي الدين الحديدي

4959.223نايل احمد مالطس الشديفات159343

4750.879ربيعه حمدان فراج السرحان148854

4736.559صالح حمد مفضي خوالده164448

4716.83راميه احمد مفلح المشاقبه167516

4684.392احمد قاسم محمد الشرعه146808

4660.206هالل سالمه سالم157780

طارق هالل سالمه بني خالد

بسمه هالل سالمه بني خالد

سجود هالل سالمه بني خالد

خالد هالل سالمه بني خالد

سوار هالل سالمه بني خالد

ميار هالل سالمه بني خالد

احالم هالل سالمه بني خالد

ساره هالل سالمه بني خالد

احمد هالل سالمه بني خالد

خلود هالل سالمه بني خالد

بسام هالل سالمه بني خالد

محمد هالل سالمه بني خالد

منار هالل سالمه بني خالد

عناد هالل سالمه بني خالد

عبد هللا هالل سالمه بني خالد
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ابتسام هالل سالمه بني خالد

حمامه هالل سالمه بني خالد

خالديه هالل سالمه بني خالد

4648.705منال مقبل عايش السبع180462

4669.205عوض خضر محي الدين الحديدي157620

4634.155فيصل علي احمد الخالدي171114

4607.49فوزي فرحان طالق المشاقبه159538

4777.411رافت مصطفى احمد علي الخليفه171649

4585.431هالل رشيد محمد168934

عدي هالل رشيد الشديفات

عاطف هالل رشيد الشديفات

ختام هالل رشيد الشديفات

يحيى هالل رشيد الشديفات

سهام هالل رشيد الشديفات

معتز هالل رشيد الشديفات

هناء هالل رشيد الشديفات

نجاح هالل رشيد الشديفات

احمد هالل رشيد الشديفات

غالب هالل رشيد الشديفات

فاطمه هالل رشيد الشديفات

ردينا هالل رشيد الشديفات

علي هالل رشيد الشديفات

4582.731توفيق مالطسى قاسم165770

محمد توفيق مالطس الشديفات

ابتسام توفيق امالطس الشديفات

احمد توفيق امالطس الشديفات

هيام توفيق امالطس الشديفات

بسمه توفيق امالطس الشديفات

4558.042عوده فالح سعد المشاقبه159581

4300.139محمد يوسف عبد القادر قازان183411

4543.989عواد عيد سالم165284

رنا عواد عيد الشديفات

فاتن عواد عيد الشديفات

هناء عواد عيد الشديفات
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رهام عواد عيد الشديفات

اشرف عواد عيد الشديفات

هبه عواد عيد الشديفات

يوسف عواد عيد الشديفات

احمد عواد عيد الشديفات

مها عواد عيد الشديفات

ايه عواد عيد الشديفات

شريف عواد عيد الشديفات

4515.051سالمه ناصر كساب165977

نهله سالمه ناصر طحان

رائده سالمه ناصر طحان

رائد سالمه ناصر طحان

رشا سالمه ناصر طحان

محمد سالمه ناصر طحان

4843.842قاسم محمد ثلجي الزبون185714

4363.569شاهه حامد عبدهللا الشرعه147007

4341.331مروان محمد سليمان الحسبان184707

4339.031محمد فرحان عايد الشمري144205

4325.001جميل صالح مزعل175831

محمد جميل صالح مستريحي

زيد جميل صالح مستريحي

منال جميل صالح مستريحي

عمر جميل صالح مستريحي

ياسر جميل صالح مستريحي

اشرف جميل صالح مستريحي

ايمن جميل صالح مستريحي

اخالص جميل صالح مستريحي

كفاء جميل صالح مستريحي

اسامه جميل صالح مستريحي

معاذ جميل صالح مستريحي

فاطمه جميل صالح مستريحي

خوله جميل صالح مستريحي

4453.357صباح خلف  غافل182537

ناصر صياح خلف العليمات
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اميره صياح خلف العليمات

عزام صياح خلف العليمات

4316.273عبد العزيز مرعي حسن الشديفات165439

4282.025رزق هللا سالم مرزوق166981

ساره رزق هللا سالم المشاقبه

محمد رزق هللا سالم المشاقبه

احمد رزق هللا سالم المشاقبه

وفاء رزق هللا سالم المشاقبه

خديجه رزق هللا سالم المشاقبه

وعد رزق هللا سالم المشاقبه

منى رزق هللا سالم المشاقبه

منال رزق هللا سالم المشاقبه

هاني رزق هللا سالم المشاقبه

4255.222مشهور  حسين  عداد154695

محمد مشهور حسن القبوص

عبد الرحمن مشهور حسن القبوص

هناء مشهور حسن القبوص

فلاير مشهور حسن القبوص

شفاء مشهور حسن القبوص

منى مشهور حسن القبوص

علي مشهور حسن القبوص

زياد مشهور حسن القبوص

خالد مشهور حسن القبوص

منال مشهور حسن القبوص

طارق مشهور حسن القبوص

4248.834حسن شاهر مالطس الشديفات165785

4247.72كامل عطاهللا الزعيم154284

ايمان كامل عطاهللا الزعيم

مأمون كامل عطاهللا الزعيم

فرح كامل عطاهللا الزعيم

مريم كامل عطاهللا الزعيم

مشعل كامل عطاهللا الزعيم

االء كامل عطاهللا الزعيم

حسين كامل عطاهللا الزعيم
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عطاهللا كامل عطاهللا الزعيم

محمد كامل عطاهللا الزعيم

4238.198فرحان طالق الصالح159455

خوله فرحان طالق المشاقبه

خالد فرحان طالق المشاقبه

عمر فرحان طالق المشاقبه

فواز فرحان طالق المشاقبه

فوزي فرحان طالق المشاقبه

سليمان فرحان طالق المشاقبه

فايز فرحان طالق المشاقبه

احمد فرحان طالق المشاقبه

مريم فرحان طالق المشاقبه

سالمه فرحان طالق المشاقبه

خديجه فرحان طالق المشاقبه

4229.632خالد علي صايل ابو سماقه158393

4282.857حمدان ابراهيم جمعه الخزاعله185538

4189.585عاطف مزهر علي الخزاعله169567

4163.224قاسم محمد عناد168040

بالل قاسم محمد الحراحشه

خديجه قاسم محمد مزعل

ذكريات قاسم محمد مزعل

عبله قاسم محمد مزعل

محمد قاسم محمد الحراحشه

انس قاسم محمد الحراحشه

فايز قاسم محمد الحراحشه

احمد قاسم محمد الحراحشه

عبد هللا قاسم محمد الحراحشه

يوسف قاسم محمد الحراحشه

اريج قاسم محمد مزعل

ختام قاسم محمد مزعل

5491.383تركى غصاب  حوامده160591

منال تركي غصاب االحمد

ممدوح تركي غصاب االحمد

منى تركي غصاب االحمد
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خالد تركي غصاب االحمد

نسرين تركي غصاب االحمد

محمد تركي غصاب االحمد

هادي تركي غصاب االحمد

مؤيد تركي غصاب االحمد

4146.447علي فرحان طالق المشاقبه159468

رغد علي فرحان المشاقبه

عبدالرحمن علي فرحان المشاقبه

مجد علي فرحان المشاقبه

غدير علي فرحان المشاقبه

نايف علي فرحان المشاقبه

امل علي فرحان المشاقبه

محمد علي فرحان المشاقبه

سجى علي فرحان المشاقبه

4145.071مرزوق عايد ناصر السعيفان154861

4117.453مجدي بدر منصور القاضي157203

4175.129جمعه فالح صمد الحراحشه185001

4161.418خزاعى خليف  محمد163030

بسام خزاعي خليف الدالبيح

صالح خزاعي خليف الدالبيح

خلدون خزاعي خليف الدالبيح

عبد هللا خزاعي خليف الدالبيح

خالد خزاعي خليف الدالبيح

4123.1خليف فضي خليف الحراحشه185006

4244.69طالب  راجى مفلح181769

ياسر طالب راجي الخزاعله

اميسر طالب راجي الخزاعله

محمد طالب راجي الخزاعله

احمد طالب راجي الخزاعله

يسرى طالب راجي الخزاعله

عليا طالب راجي الخزاعله

المعتز باهلل طالب راجي الخزاعله

عيده طالب راجي الخزاعله

4004.208علي محمد سالم المشاقبه167033
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3993.061فرحان مفضي راشد الغيث148021

3962.719ضامن نوران153080

حمود ضامن نوران السرحان

احمد ضامن نوران السرحان

محمد ضامن نوران السرحان

3956.675كساب  عوده171339

محمد كساب عوده المساعيد

انس كساب عوده المساعيد

بشار كساب عوده المساعيد

عفاف كساب عوده المساعيد

ابراهيم كساب عوده المساعيد

قاسم كساب عوده المساعيد

زيد كساب عوده المساعيد

مالك كساب عوده المساعيد

ياسر كساب عوده المساعيد

براءه كساب عوده المساعيد

3942.428حابس غبن رضا الشرفات171345

3934.644نهار عايد عواد152414

عفاف نهار عايد السرحان

فهيده نهار عايد السرحان

سعود نهار عايد السرحان

فاطمه نهار عايد السرحان

3909.653بركات عقله الحمود150143

محمد بركات عقله االحمد

خلود بركات عقله االحمد

رشا بركات عقله االحمد

اكرم بركات عقله االحمد

والء بركات عقله االحمد

شيرين بركات عقله االحمد

3892.348عبد هللا هليل مطير بني خالد157538

3864.95محمدقريان  سليمان165773

امل محمد قريان الشديفات

حسن محمد قريان الشديفات

انعام محمد قريان الشديفات
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نواف محمد قريان الشديفات

هايل محمد قريان الشديفات

حسين محمد قريان الشديفات

3861.362موسى مفضي خلف اشديفات166372

4507.718افليح محمد صبح العزي157615

3843.386على عواد النبى175159

خالد علي عواد التبيني

حمدان علي عواد التبيني

تمام علي عواد التبيني

حسين علي عواد التبيني

احمد علي عواد التبيني

حسن علي عواد التبيني

3829.428فالح محمد فالح الجبور156345

3823.87شهله حسين محمد البزور146235

3818.129حذيفه عيسى ناصر الشديفات165405

3814.483نهله عبدالفتاح عبدالرحمن146307

محمد احمد محمد سرطاوي

سماح احمد محمد سرطاوي

حنان احمد محمد سرطاوي

اياد احمد محمد سرطاوي

ايمان احمد محمد سرطاوي

احمد محمد ابراهيم سرطاوي

3797.818خالد عوضى حميدى157677

رشا خالد عوض العزي

عبد هللا خالد عوض العزي

فاطمه خالد عوض العزي

رنا خالد عوض العزي

فياض خالد عوض العزي

عدي خالد عوض العزي

حميدي خالد عوض العزي

حنان خالد عوض العزي

عبد الرحمن خالد عوض العزي

عمر خالد عوض العزي

سهام خالد عوض العزي
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3860.132عبيد صالح مجلي بني خالد155851

4039.98خالد محمد احمد الرواشده158222

3754.222عواد منزل العيسى175707

دالل عواد منيزل العيسى

عبد هللا عواد منيزل العيسى

خلود عواد منيزل العيسى

حنان عواد منيزل العيسى

محمد عواد منيزل العيسى

ايمان عواد منيزل العيسى

خالد عواد منيزل العيسى

احمد عواد منيزل العيسى

محمود عواد منيزل العيسى

علي عواد منيزل العيسى

3720.328ختام قاسم مالطس الشديفات168505

3698.869خلف  عبد هللا163035

احمد خلف عبد هللا الدالبيح

حمزه خلف عبد هللا الدالبيح

هال خلف عبد هللا الدالبيح

اشرف خلف عبد هللا الدالبيح

هبه خلف عبد هللا الدالبيح

بالل خلف عبد هللا الدالبيح

عبد الرحمن خلف عبد هللا الدالبيح

انوار خلف عبد هللا الدالبيح

صالح خلف عبد هللا الدالبيح

محمد خلف عبد هللا الدالبيح

3852.761راتب نواف صالح الخاليله168849

3691.634عارف محمد صالح الخزاعله143614

لينا عارف محمد خزاعله

طالل عارف محمد خزاعله

ساجده عارف محمد خزاعله

عاليه عارف محمد خزاعله

كوثر عارف محمد خزاعله

قمرى عارف محمد خزاعله

بدر عارف محمد خزاعله
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دعد عارف محمد خزاعله

ليلى عارف محمد خزاعله

انس عارف محمد خزاعله

دينا عارف محمد خزاعله

عساف عارف محمد خزاعله

3689.626خالد سويلم ارشيد العموش179241

3682.448ملك سامي احمد الخالدي171266

3676.295حسين محارب مطر167880

خلدون حسين محارب الحراحشه

خالد حسين محارب الحراحشه

فاطمه حسين محارب الحراحشه

اميره حسين محارب الحراحشه

احمد حسين محارب الحراحشه

امل حسين محارب الحراحشه

جميله حسين محارب الحراحشه

عبد هللا حسين محارب الحراحشه

هاجر حسين محارب الحراحشه

3644.742طايل توفيق سالمه الحوامده160441

3644.57فضيه سالم مفضي خزاعله182416

خلف علي خلف النمران

نجاح علي خلف النمران

مها علي خلف النمران

اميره علي خلف النمران

سميره علي خلف النمران

غالب علي خلف النمران

3635.513محمد علي عواد التبيني177102

3629.971محمود وزان الفالح الخزاعله169456

3628.052على محمد خصاونه173227

زين علي محمد الخصاونه

كفاح علي محمد الخصاونه

عبد االله علي محمد الخصاونه

غسان علي محمد الخصاونه

ايمان علي محمد الخصاونه

نداء علي محمد الخصاونه



الرصيد الجديداالســـــمالمشترك

عالء علي محمد الخصاونه

كفاء علي محمد الخصاونه

قمر علي محمد الخصاونه

محمد عدنان علي محمد الخصاونه

3597.074فرحان علي عوض166474

حنان فرحان علي الشديفات

عاليه فرحان علي الشديفات

امل فرحان علي الشديفات

عبد الكريم فرحان علي الشديفات

عبير فرحان علي الشديفات

نسرين فرحان علي الشديفات

عال فرحان علي الشديفات

علي فرحان علي الشديفات

3588.219مرزوق نزال العيد المشاقبه160123

3586.672احمد حسين علي عبد الرزاق185611

3583.212موسى عنيزان مزلوه العنزي144792

3549.988قاسم محمد عبد الرحمن165798

سامي قاسم محمد العناسوه

امل قاسم محمد العناسوه

بسام قاسم محمد العناسوه

ابتسام قاسم محمد العناسوه

بالل قاسم محمد العناسوه

حسن قاسم محمد العناسوه

محمد قاسم محمد العناسوه

خديجه قاسم محمد الشديفات

خالد قاسم محمد العناسوه

فاطمه قاسم محمد العناسوه

3538.755افليح حمد محمد الحباب153948

مقداد افليح حمد الحباب

غاده افليح حمد الحباب

خلف افليح حمد الحباب

تغريد افليح حمد الحباب

محسن افليح حمد الحباب

3531.279عواد علي محمد166645
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عقاب عواد علي المشاقبه

منال عواد علي المشاقبه

نعيمه عواد علي المشاقبه

علي عواد علي المشاقبه

سليمان عواد علي المشاقبه

كفى عواد علي المشاقبه

ابتسام عواد علي المشاقبه

خضر عواد علي المشاقبه

صالح عواد علي المشاقبه

ثامر عواد علي المشاقبه

نجيه عواد علي المشاقبه

عباس عواد علي المشاقبه

ختام عواد علي المشاقبه

عطاف عواد علي المشاقبه

مدهللا عواد علي المشاقبه

عواطف عواد علي المشاقبه

فراس عواد علي المشاقبه

محمد عواد علي المشاقبه

موفق عواد علي المشاقبه

سعود عواد علي المشاقبه

بخيته عواد علي المشاقبه

امل عواد علي المشاقبه

3523.331حربى  شاهين147932

عبد هللا حربي شاهين ناصر

محمد حربي شاهين ناصر

احمد حربي شاهين ناصر

امجد حربي شاهين ناصر

عبد الرحمن حربي شاهين ناصر

اسماء حربي شاهين ناصر

3571.156فالحه محمد علي الخوالده159851

محمد سالمه احمد الخوالده

انتصار سالمه احمد الخوالده

محمود سالمه احمد الخوالده

حمد سالمه احمد الخوالده
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ابتسام سالمه احمد الخوالده

يسرى سالمه احمد الخوالده

مرزوق سالمه احمد الخوالده

ميسر سالمه احمد الخوالده

احمد سالمه احمد الخوالده

3507.312سويلم عذاب  سارى152973

رامي سويلم عذاب االمير

فادي سويلم عذاب االمير

رشا سويلم عذاب االمير

هادي سويلم عذاب االمير

رهام سويلم عذاب االمير

راشد سويلم عذاب االمير

رامز سويلم عذاب االمير

احمد سويلم عذاب االمير

3485.851فليح منيزل الخليفه الحراحشه185759

3479.621اشرف سليمان احمد الخزاعله185055

3478.339علي جميل غثيان قطيش175307

3487.374عبدالكريم عقله شديفات165930

عبد هللا عبد الكريم عقله شديفات

بدر عبد الكريم عقله شديفات

علي عبد الكريم عقله شديفات

فيصل عبد الكريم عقله شديفات

انور عبد الكريم عقله شديفات

محمد عبد الكريم عقله شديفات

خالد عبد الكريم عقله شديفات

فدوى عبد الكريم عقله شديفات

اسيل عبد الكريم عقله شديفات

بلقيس عبد الكريم عقله شديفات

ابراهيم عبد الكريم عقله شديفات

غازي عبد الكريم عقله شديفات

احمد عبد الكريم عقله شديفات

حمزه عبد الكريم عقله شديفات

موفق عبد الكريم عقله شديفات

3442.648على مفلح عليان165869
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خوله علي مفلح الشديفات

احمد علي مفلح الشديفات

محمد علي مفلح الشديفات

اسامه علي مفلح الشديفات

خالد علي مفلح الشديفات

تيسير علي مفلح الشديفات

مريم علي مفلح الشديفات

بسام علي مفلح الشديفات

3441.683عبد هللا فالح مقداد السرحان153651

3432.369احمد جويعد مسليم160105

عواد احمد جويعد العليمات

عايد احمد جويعد عليمات

متوفى/محمد احمد جويعد العليمات

راكان محمد احمد العليمات

بدر محمد احمد العليمات

لبنى محمد احمد عليمات

رزق محمد احمد عليمات

روان محمد احمد عليمات

رضوان محمد احمد العليمات

كريمه محمد احمد العليمات

عدي محمد احمد العليمات

االء محمد احمد عليمات

فلحه احمد جويعد العليمات

3429.451محمود نهار جليل143872

ناريمان محمود نهار القضاه

محمد محمود نهار الخريشه

احمد محمود نهار الخريشه

ريما محمود نهار القضاه

اسماء محمود نهار القضاه

نوال محمود نهار الخريشه

سامي محمود نهار الخريشه

3428.208احمد محمد حمد الشريده157357

3433.368موسى الياسى شاهين176419

جوزيف موسى الياس شاهين
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سعاد موسى الياس شاهين

3416.21عبد هللا ربيع عبد هللا الربايعه144112

3480.424ناصر مسلم حسن181783

3401.373خليف  سعد بخيت166879

3391.248حسن حسين صالح149803

عال ناصر مسلم الحراحشه

ابراهيم ناصر مسلم الحراحشه

نعمات ناصر مسلم حسن

خلود ناصر مسلم الحراحشه

تيسير ناصر مسلم الحراحشه

نواف ناصر مسلم الحراحشه

نعايم ناصر مسلم الحراحشه

نضال ناصر مسلم الحراحشه

3444.32مفلح فارس حسين زبيد148526

3369.964مجيد فهد سويلم الشديفات166019

3381.539مجيد فهد سويلم الشديفات168899

3555.187عرفات عبد الغفور عفاش الحراحشه185278

3344.209صايل مزعل147709

زوجته/صباح محمد عقار العجاجره

3339.06نواف سعود القاضي171366

سجود نواف سعود القاضي

مظفر نواف سعود القاضي

قاهر نواف سعود القاضي

ميسر نواف سعود القاضي

الطاهر نواف سعود القاضي

الظافر نواف سعود القاضي

ضحاء نواف سعود القاضي

سجى نواف سعود القاضي

سناء نواف سعود القاضي

رابحه نواف سعود القاضي

حريه نواف سعود القاضي

فرح نواف سعود القاضي

طارق نواف سعود القاضي

هدايه نواف سعود القاضي
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اميه نواف سعود القاضي

3323.01حمدان مفلح منوخ الجبور155673

3312.939خلف  مفلح154688

مفلح خلف مفلح الحرافشه

انصاف خلف مفلح الحرافشه

ايمان خلف مفلح الحرافشه

مها خلف مفلح الحرافشه

علي خلف مفلح الحرافشه

نوال خلف مفلح الحرافشه

عمر خلف مفلح الحرافشه

ايه خلف مفلح الحرافشه

احالم خلف مفلح الحرافشه

فالح خلف مفلح الحرافشه

نور خلف مفلح الحرافشه

حاتم خلف مفلح الحرافشه

خالد خلف مفلح الحرافشه

محمد خلف مفلح الحرافشه

3297.086خلف  احمد خالد167158

احمد خلف احمد المشاقبه

حنان خلف احمد المشاقبه

عهد خلف احمد المشاقبه

نجاح خلف احمد المشاقبه

عامر خلف احمد المشاقبه

هبه خلف احمد المشاقبه

قاسم خلف احمد المشاقبه

عايده خلف احمد المشاقبه

نسرين خلف احمد المشاقبه

عبدهللا خلف احمد المشاقبه

محمد خلف احمد المشاقبه

3295.942ساره عبد هللا احمد بني خالد171464

3287.583عبد الكريم الياسى عالوى166041

ياسر عبد الكريم الياس شديفات

تيسير عبد الكريم الياس شديفات

احمد عبد الكريم الياس شديفات



الرصيد الجديداالســـــمالمشترك

وليد عبد الكريم الياس شديفات

فراس عبد الكريم الياس شديفات

محمد عبد الكريم الياس شديفات

ايمن عبد الكريم الياس شديفات

3642.443يحيى عبدالرزاق عباس العزه158842

هدايات يحيى عبد الرزاق العزه

ناصر يحيى عبد الرزاق العزه

هاله يحيى عبد الرازق العزه

منتهى يحيى عبد الرزاق العزه

حليمه يحيى عبد الرزاق العزه

نافذ يحيى عبد الرازق العزه

محمد يحيى عبد الرزاق العزه

اسماء يحيى عبد الرزاق العزه

نادره يحيى عبد الرزاق العزه

3928.712موسى حمد أرشيد العزي157605

3274.11محمد مطلق مراوح160163

مها محمد مطلق المشاقبه

مشاعل محمد مطلق المشاقبه

نجاح محمد مطلق المشاقبه

عبير محمد مطلق المشاقبه

بسام محمد مطلق المشاقبه

احمد محمد مطلق المشاقبه

سميحه محمد مطلق المشاقبه

انتصار محمد مطلق المشاقبه

عبد هللا محمد مطلق المشاقبه

نايف محمد مطلق المشاقبه

3268.983سالم شباط الناصر155507

فاطمه سالم شباط الناصر

تركيه سالم شباط الناصر

ابراهيم سالم شباط الناصر

محمد سالم شباط الناصر

نوال سالم شباط الناصر

تركي سالم شباط الناصر

3262.981عبد الحليم محمود سليمان ابو عويضه158334
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3260.88عوض ذعار هالل زبيد148473

3367.243فيصل حسين حامد العموش159836

3256.765غازيه عايد علي الحماد175397

3226.245سالم خليل محمد ابوالسندس158799

3206.855يوسف محمد موسى ابو هزاع145716

3086.29يوسف سالمه خليل ابوشندي144554

3186.721عبد الكريم محمد عيسى مشرقي176497

3180.91محمد عبطان مدغم184377

يامنه محمد عبطان الخزاعله

سوسن محمد عبطان الخزاعله

فاطمه محمد عبطان الخزاعله

هاني محمد عبطان الخزاعله

تفاحه محمد عبطان الخزاعله

احمد محمد عبطان الخزاعله

حميد محمد عبطان الخزاعله

علي محمد عبطان الخزاعله

3417.694ابراهيم عيد ابو حضيره150123

محمد ابراهيم عيد ابو خضيره

عمر ابراهيم عيد ابو خضيره

مها ابراهيم عيد ابو خضيره

خالد ابراهيم عيد ابو خضيره

هديل ابراهيم عيد ابو خضيره

عطاف ابراهيم عيد ابو خضيره

علي ابراهيم عيد ابو خضيره

فاطمه ابراهيم عيد ابو خضيره

3166.711محمد عبيد العرفان174759

صفاء محمد عبيد العرقان

حسين محمد عبيد العرقان

فراس محمد عبيد العرقان

سناء محمد عبيد العرقان

منال محمد عبيد العرقان

وفاء محمد عبيد العرقان

حسان محمد عبيد العرقان

فادي محمد عبيد العرقان
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نسرين محمد عبيد العرقان

فارس محمد عبيد العرقان

مرام محمد عبيد العرقان

العرقان/ / فراس 

3159.37ماجد سعد طالب ابو عليم150649

3153.386بديوى الخطيب154680

هنا بديوي خطيب الحرافشه

فرحان بديوي خطيب الحرافشه

صالح بديوي خطيب الحرافشه

رجا بديوي خطيب الحرافشه

غازي بديوي خطيب الحرافشه

عليه بديوي خطيب الحرافشه

موفق بديوي خطيب الحرافشه

مصلح بديوي خطيب الحرافشه

سماره بديوي خطيب الحرافشه

3151.805الفي منيزل مشرف الصبيحات145128

معاذ الفي منيزل الصبيحات

اسالم الفي منيزل الصبيحات

نوح الفي منيزل الصبيحات

لميس الفي منيزل الصبيحات

عبد الرحمن الفي منيزل الصبيحات

بكر الفي منيزل الصبيحات

ايوب الفي منيزل الصبيحات

3116.832عبد هللا زيد سلهام البدارين149171

3333.895احمد ضيف هللا مكازي اخوارشيده185676

3109.262ذعار عوده عواد النعيمات149828

3106.9سالم محمد صبح الجسراوي149768

3104.596امينه حسني علي موسى170384

3733.175خلف محمد صبح العزي157625

3092.721خليل حسين خليل ابو ناموس179412

زين خليل حسين ابو ناموس

محمد خليل حسين ابو ناموس

روعه خليل حسين ابو ناموس

سحر خليل حسين ابو ناموس
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مياده خليل حسين ابو ناموس

غاده خليل حسين ابو ناموس

حسين خليل حسين ابو ناموس

علي خليل حسين ابو ناموس

3156.39عمر عكاشه محي الدين الحديدي157705

3066.644فالح احمد عيد158190

محمد فالح احمد الرواشده

فاطمه فالح احمد الرواشده

احمد فالح احمد الرواشده

فلاير فالح احمد الرواشده

ماجد فالح احمد الرواشده

تركي فالح احمد الرواشده

3168.522عقله سالمه الخالد المقبل185583

3059.278محمد محمود قاسم149640

احمد محمود محمد الزكارنه

قاسم محمود محمد الزكارنه

فاطمه محمود محمد الزكارنه

3055.239ابراهيم مسلم حسن حراحشه168111

3053.608ناصر عايد سعيفان السرحان154873

3034.462عبد الكريم سالم العدواني بني صخر156920

محمد عبد الكريم سالم بني صخر

العنود عبد الكريم سالم بني صخر

نجاح عبد الكريم سالم العدواني

عاكف عبد الكريم سالم بني صخر

حمد عبد الكريم سالم بني صخر

احمد عبد الكريم سالم بني صخر

امينه عبد الكريم سالم بني صخر

سالم عبد الكريم سالم بني صخر

عبد هللا عبد الكريم سالم بني صخر

هنا عبد الكريم سالم بني صخر

سلمى عبد الكريم سالم بني صخر

3123.669سالمه علي نصار ابو هليل149484

3060.298كريم صباح عنبران153563

سحر كريم صياح السرحان
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حسين كريم صياح السرحان

عليا كريم صياح السرحان

حسام كريم صياح السرحان

فاتن كريم صياح السرحان

تغريد كريم صياح السرحان

تحسين كريم صياح السرحان

3021.756خليفه سعد بخيت المشاقبه166880

3020.8عبد الرحمن جمعه ذيب سليمان165055

3020.341ميسر احمد خليل شاهين149565

3057.62خليل راشد حسين181877

حنين خليل راشد ابو عليم

عايده خليل راشد ابو عليم

اعتدال خليل راشد ابو عليم

ابراهيم خليل راشد ابو عليم

انصاف خليل راشد ابو عليم

محمد خليل راشد ابو عليم

حمزه خليل راشد ابو عليم

وصال خليل راشد ابو عليم

راشد خليل راشد ابو عليم

عدنان خليل راشد ابو عليم

عادل خليل راشد ابو عليم

احمد خليل راشد ابو عليم

2992.667محمد رجا محمود الشوملي142000

3040.283جمعه فالح خلف157728

عبير جمعه فالح الزويمل

فالح جمعه فالح الزويمل

سليمان جمعه فالح الزويمل

باسل جمعه فالح الزويمل

نعمه جمعه فالح الزويمل

مالك جمعه فالح الزويمل

سميحه جمعه فالح الزويمل

حسين جمعه فالح الزويمل

ثامر جمعه فالح الزويمل

حسن جمعه فالح الزويمل
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مفلح جمعه فالح الزويمل

2986.802احمد محمد مفلح الخزاعله169653

3043.635محمد رزق رزق هللا المشاقبه170027

3002.71صالح محمد حمدان181508

خليل صالح محمد دوعر

اميره صالح محمد دوعر

وفاء صالح محمد دوعر

ابراهيم صالح محمد دوعر

2982.405عيسى عايد الور159873

انعام عيسى عايد الور

باسل عيسى عايد الور

ثابت عيسى عايد الور

حسان عيسى عايد الور

طارق عيسى عايد الور

عايده عيسى عايد الور

منى عيسى عايد الور

هدى عيسى عايد الور

2965.784تيسير علي سليم حميدي171791

2956.01عبد هللا محمد عجاج البدارين143217

2950.649فؤاد خضر مصطفى ابوسليم145247

2950.275صبحا ثاني خالد الطرمان144222

توجان عواد سالمه الطرمان

ميس عواد سالمه الطرمان

فيروز عواد سالمه الطرمان

خالد عواد سالمه الطرمان

ورود عواد سالمه الطرمان

علي عواد سالمه الطرمان

فراس عواد سالمه الطرمان

محمد عواد سالمه الطرمان

فاطمه عواد سالمه الطرمان

وجدان عواد سالمه الطرمان

2937.106علي مقبل االسمر العمير149170

2935.786صايل توفيق صالح المشاقبه167302

2935.785وليد احمد علي المشاقبه166743



الرصيد الجديداالســـــمالمشترك

2935.772ماجد فليح عبيد السرحان152495

2961.273علي سالم عثمان145886

سالم علي سالم بني خالد

هيا علي سالم بني خالد

سفيان علي سالم بني خالد

هيام علي سالم بني خالد

رياض علي سالم بني خالد

محمد علي سالم بني خالد

اماني علي سالم بني خالد

2922.986فاطمه محمد موسى هزاع145723

2915.555صابر صبرى محمد المصبح170351

2996.219احمد عبدهللا محارب  ابودلبلوح162926

ريما احمد عبد هللا الدالبيح

سليم احمد عبد هللا الدالبيح

نوره احمد عبد هللا الدالبيح

حسين احمد عبد هللا الدالبيح

ابراهيم احمد عبد هللا الدالبيح

ستيره احمد عبد هللا الدالبيح

سليمان احمد عبد هللا الدالبيح

خوله احمد عبد هللا الدالبيح

محمد احمد عبد هللا الدالبيح

12911.874/ محمد دخيل السمير 150726

قاسم محمد الدخيل العلي

دخيل محمد الدخيل العلي

انس محمد الدخيل المشاقبه

طارق محمد الدخيل المشاقبه

عبد هللا محمد الدخيل العلي

فيحاء محمد الدخيل المشاقبه

لينا محمد الدخيل المشاقبه

ريما محمد الدخيل المشاقبه

احمد محمد الدخيل المشاقبه

صبحا محمد الدخيل العلي

ديما محمد الدخيل المشاقبه

احالم محمد الدخيل العلي
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فرحان محمد الدخيل العلي

2906.254قاسم محمد عقيل بني خالد157763

2879.426الياس ابراهيم ناصر الشديفات165418

2878.075على مفلح مطر149105

يوسف علي مفلح البدارين

عمر علي مفلح البدارين

خوله علي مفلح البدارين

ختام علي مفلح البدارين

غازي علي مفلح البدارين

خديجه علي مفلح البدارين

فلاير علي مفلح البدارين

فايز علي مفلح البدارين

نجاح علي مفلح البدارين

منى علي مفلح البدارين

فايزه علي مفلح البدارين

2895.557عايد كريم حسين الخوالده169996

2851.793سعود سليمان سالم المشاقبه167173

2864.676وادى هالل الحسن148536

زيد وادي هالل الحسن

كوثر وادي هالل الحسن

طالل وادي هالل الحسن

ليث وادي هالل الحسن

برديس وادي هالل الحسن

منال وادي هالل الحسن

حياه وادي هالل الحسن

نهال وادي هالل الحسن

دالل وادي هالل الحسن

حسام وادي هالل الحسن

نهاء وادي هالل الحسن

زياد وادي هالل الحسن

2846.887خلف ظاهر عقيل الصبيحات147503

2831.674ماجد احمد صبح الطوال157225

2827.033عطاهللا مطر خالد بني خالد156326

2813.83امجد عدلي عبد الرؤوف ابو زهره178825
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2809.332حسين عيد حسين بشاره157226

2806.003حسن محمد علي ابو رمان174886

2805.802حمدان  حمد عليان الشديفات166339

فايزه حمدان حمد الشديفات

محمد حمدان حمد الشديفات

ختام حمدان حمد الشديفات

فايز حمدان حمد الشديفات

فضيه حمدان حمد الشديفات

كفا حمدان حمد الشديفات

2800.173عباده عيد قطيشى143046

ريما عياده عيد السلمان

ناصر عياده عيد السلمان

زريفه عياده عيد السلمان

فلاير عياده عيد السلمان

بندر عياده عيد السلمان

منصور عياده عيد السلمان

فدوى عياده عيد السلمان

2817.67محمد عارف حمدان الخربطلي162788

2790.681ناصر معيشى باير160146

نعمه ناصر معيش مشاقبه

نوره ناصر معيش الرميس

علي ناصر معيش مشاقبه

فوزه ناصر معيش الرميس

حنان ناصر معيش مشاقبه

معيش ناصر معيش مشاقبه

هايل ناصر معيش مشاقبه

ميسر ناصر معيش الرميس

يسرى ناصر معيش مشاقبه

رحمه ناصر معيش مشاقبه

شوفه ناصر معيش مشاقبه

سميه ناصر معيش الرميس

سامي ناصر معيش مشاقبه

نايل ناصر معيش مشاقبه

هاني ناصر معيش مشاقبه
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راتب ناصر معيش الرميس

صالحه ناصر معيش الرميس

2788.917يوسف عوده القامي148578

سراء يوسف عوده النعامي

سائده يوسف عوده النعامي

هاشم يوسف عوده النعامي

ساره يوسف عوده النعامي

سميه يوسف عوده النعامي

مالك يوسف عوده النعامي

اسماء يوسف عوده النعامي

سماح يوسف عوده النعامي

عامر يوسف عوده النعامي

بسمه اسماعيل ذيب النعامي

22781.186/عقيل سالمة شنوان156299

وسف عقيل سالمه المحسن

انور عقيل سالمه المحسن

نجاح عقيل سالمه المحسن

نواره عقيل سالمه المحسن

ايمان عقيل سالمه المحسن

سالمه عقيل سالمه المحسن

بسمه عقيل سالمه المحسن

بدر عقيل سالمه المحسن

لطيفه عقيل سالمه المحسن

حمده عقيل سالمه المحسن

ثامر عقيل سالمه المحسن

محمود عقيل سالمه المحسن

3070.003محمد موسى محمد148697

خالد محمد موسى المزاوده

موسى محمد موسى المزاوده

مروه محمد موسى المزاوده

سليمان محمد موسى المزاوده

علي محمد موسى المزاوده

ختام محمد موسى المزاوده

سلمى محمد موسى المزاوده
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سالم محمد موسى المزاوده

زهره محمد موسى المزاوده

2783.831سلمان بخيت العلي ابو عليم152222

2756.064تيسير منصور نومان الشديفات166275

2755.806محمد سليم يعقوب مساعده182818

صالح الدين محمد سليم المساعده

عطاف محمد سليم المساعده

غادا محمد سليم المساعده

ميسون محمد سليم المساعده

عبير محمد سليم المساعده

معتصم محمد سليم المساعده

منتصر محمد سليم المساعده

صهيب محمد سليم المساعده

2762.023راشد مالطسى قاسم159296

عليان راشد مالطس الشديفات

سالمه راشد مالطس الشديفات

هدى راشد مالطس الشديفات

محمد راشد مالطس الشديفات

عالء راشد مالطس الشديفات

ميسر راشد مالطس الشديفات

معروف راشد مالطس الشديفات

2745.396زياده حسين خلف بني خالد170610

2901.295ابراهيم ناصر راشد الزيود177967

2737.11محسن منيزل عطيه146601

سجا محسن منيزل الشرعه

زينب محسن منيزل الشرعه

محمد محسن منيزل الشرعه

رقيه محسن منيزل الشرعه

امنه محسن منيزل الشرعه

هيا محسن منيزل الشرعه

موسى محسن منيزل الشرعه

منيزل محسن منيزل الشرعه

ابراهيم محسن منيزل الشرعه

مهى محسن منيزل الشرعه
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حبسه محسن منيزل الشرعه

احمد محسن منيزل الشرعه

2732.71محمد طه ناصر الموسى165404

2731.867طه ناصر مرزوق165413

محمد طه ناصر الموسى

اماني طه ناصر الموسى

اميره طه ناصر الموسى

انجود طه ناصر الموسى

شادي طه ناصر الموسى

صقر طه ناصر الموسى

فارس طه ناصر الموسى

فراس طه ناصر الموسى

فهد طه ناصر الموسى

محمد طه ناصر الموسى

ناصر طه ناصر الموسى

نصر طه ناصر الموسى

2730.581محمد غمار علي المفلح167163

2770.844غازي ناجي احمد150011

هدايه غازي ناجي الجرف

هند غازي ناجي الجرف

سلطان غازي ناجي الجرف

هنادي غازي ناجي الجرف

محمد سالم غازي ناجي الجرف

نور الهدى غازي ناجي الجرف

هبة المولى غازي ناجي الجرف

2726.377سليم سالمه مسلم144620

مريم سليم سالم دعار

عليا سليم سالم دعار

عبد هللا سليم سالم دعار

2722.515مفلح مطر محمد155974

سند مفلح مطر بني خالد

مطر مفلح مطر بني خالد

منجد مفلح مطر بني خالد

عفت مفلح مطر بني خالد
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محمد مفلح مطر بني خالد

نوت مفلح مطر بني خالد

عبد هللا مفلح مطر بني خالد

2719.186عبد هللا محمود حسن الدالبيح162983

2734.501محمد حسين المسلم العليمات170032

2715.117بركات عداد مغيض العنزي177263

2712.138فرحان محمد ذياب الرويس148671

2716.741الياس هاشم عبد الحفيظ الشريف164668

2728.01سليمان عليان جدوع149086

عفاف سلمان عليان البدارين

عليان سلمان عليان البدارين

ادم سلمان عليان البدارين

ضحى سلمان عليان البدارين

غالب سلمان عليان البدارين

نوح سلمان عليان البدارين

وسام سلمان عليان البدارين

اخالص سلمان عليان البدارين

خلود سلمان عليان البدارين

2954.417عبد الرحمن حسين  حسن  الزهد180937

محمد عبد الرحمن حسين الزهد

رجاء عبد الرحمن حسين الزهد

هيام عبد الرحمن حسين الزهد

طارق عبد الرحمن حسين الزهد

سناء عبد الرحمن حسين الزهد

اسالم عبد الرحمن حسين الزهد

اسماء عبد الرحمن حسين الزهد

عمر عبد الرحمن حسين الزهد

جازيه عبد الرحمن حسين الزهد

احمد عبد الرحمن حسين الزهد

2997.975حمد سميران عايد صبيحات144982

عواد حمد سميران الصبيحات

سميران حمد سميران الصبيحات

احمد حمد سميران الصبيحات

2704.607احمد قاسم محمد الشرعه146690
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2719.939محمود  مرزوق  هالل159900

خلود محمود مرزوق العموش

رحمه محمود مرزوق العموش

ابراهيم محمود مرزوق العموش

رامي محمود مرزوق العموش

سميه محمود مرزوق العموش

زياد محمود مرزوق العموش

مرزوق محمود مرزوق العموش

نواره محمود مرزوق العموش

مراد محمود مرزوق العموش

خالد محمود مرزوق العموش

رياض محمود مرزوق العموش

شاكر محمود مرزوق العموش

2698.721طالل وادي هالل الحسن148568

2690.4غازي يوسف حسان ابوشلفه184117

2679.44سليمان صالح النوري الخوالده162551

2690.728هالل طه هالل الخزاعله185689

2672.392عبد الرزاق محمود محمد158520

جهاد عبد الرزاق محمود منصور

حياة عبد الرزاق محمود منصور

ناجح عبد الرزاق محمود منصور

نجوات عبد الرزاق محمود منصور

زياد عبد الرزاق محمود منصور

نائل عبد الرزاق محمود منصور

2663.908سالم علي فارس الشديفات166143

2661.464حسن احمد حمد الطوال147422

2675.303عبد فرحان ندى الدحيم156034

2639.429محمود مسعود عجيل168257

هنا محمود مسعود مطلق

عايشه محمود مسعود مطلق

راضي محمود مسعود مطلق

مريم محمود مسعود مطلق

رضوه محمود مسعود مطلق

هانيه محمود مسعود مطلق
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2638.68محمد نزال جهيم السرحان154628

2635.466تركيه مخلف سلوم الخالدي171333

2633.649محمد حسن صالح146145

محمود محمد حسن بيادره

مريم محمد حسن بيادره

سهيله محمد حسن بيادره

وفاء محمد حسن بيادره

علي محمد حسن بيادره

حسين محمد حسن بيادره

هناء محمد حسن بيادره

ايمان محمد حسن بيادره

احمد محمد حسن بيادره

حسن محمد حسن بيادره

رحمه محمد حسن بيادره

حنان محمد حسن بيادره

نجاح محمد حسن بيادره

سناء محمد حسن بيادره

2638.798حسين غازي سلمان الشرعه147015

2629.77جبـــر علي محمد عبدالحميد158628

ابراهيم جبر علي مطلق

احمد جبر علي عبد الحميد

نداء جبر علي مطلق

محمود جبر علي مطلق

سجى جبر علي مطلق

شروق جبر علي مطلق

ناديه جبر علي مطلق

اماني جبر علي مطلق

محمد جبر علي مطلق

2617.516نجوات محمود يوسف158609

محمد نجوات محمود مسعد

عالء نجوات محمود مسعد

حمزه نجوات محمود مسعد

حسن نجوات محمود مسعد

احمد نجوات محمود مسعد
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نزار نجوات محمود مسعد

عبد هللا نجوات محمود مسعد

رشا نجوات محمود مسعد

محمود نجوات محمود مسعد

فائزه محمد يوسف مسعد

2632.064مزيد محمد الضيف هللا الدغمي160644

2624.898محمد محمود صالح الحوراني147669

2608.799عيد جبر عويدات174597

متوفى/هاشم عبد جبر عويدات

دينا هاشم عبد عويدات

بسمه هاشم عبد عويدات

صفاء هاشم عبد عويدات

سناء هاشم عبد عويدات

عبدالهادي هاشم عبد عويدات

متوفى/عدنان عبد جبر عويدات

معاذ عدنان عبد عويدات

عبد السالم عدنان عبد عويدات

مجد الدين عدنان عبد عويدات

حمزه عدنان عبد عويدات

محمد عدنان عبد عويدات

2598.171ميسر عبد الكريم عبد العزيز غرايبه173412

2744.43علي حامد محاسن الشرعه146747

2590.02حسنه خضر علي الخالدي171110

2588.277مفلح سعد159457

اسماعيل مفلح سعد المشاقبه

محمد مفلح سعد المشاقبه

جهاد مفلح سعد المشاقبه

خالد مفلح سعد المشاقبه

عبد الهادي مفلح سعد المشاقبه

موسى مفلح سعد المشاقبه

ابراهيم مفلح سعد المشاقبه

هدى مفلح سعد المشاقبه

2607.635حكم حسين علي المزاوده148841

2672.653ضيف هللا مكازي محمد185646
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امل ضيف هللا مكازى اخورشيده

فراس ضيف هللا مكازى اخورشيده

فردوس ضيف هللا مكازى اخورشيده

علي ضيف هللا مكازي اخوارشيده

2578.809عطا محمد خلف149021

صهيب عطا محمد البدارين

احمد عطا محمد البدارين

محمد عطا محمد البدارين

2568.877حسن كنوش علوان الشرعه146794

رشده كنوش علوان الشرعه

سليمان كنوش علوان الشرعه

نايف كنوش علوان الشرعه

فؤاد كنوش علوان الشرعه

صالح كنوش علوان الشرعه

احمد كنوش علوان الشرعه

عبد هللا كنوش علوان الشرعه

ناديه كنوش علوان الشرعه

حسين كنوش علوان الشرعه

نواف كنوش علوان الشرعه

محمد كنوش علوان الشرعه

فوزه كنوش علوان الشرعه

فايزه كنوش علوان الشرعه

2568.503يوسف صبري جدوع ابو جاموس171395

2566.359سالمه بخيت  على169110

محمد سالمه بخيت العليمات

تهاني سالمه بخيت العليمات

احمد سالمه بخيت العليمات

هاني سالمه بخيت العليمات

2589.261سليمان طحان  سودى185187

محمد سليمان طحان الخزاعله

خالد سليمان طحان الخزاعله

2590.377خلف سالمه هليل الخالدى156642

2687.413حسين محمد فضل الخزاعله181772

2547.388اسماعيل محمد خلف مشاقبه167090
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2546.533عبد الرحمن نويران خلف الزيود168142

2543.335ركاد خليف عقله الشبيب154693

2618.455توفيق ارشيد صبيح169003

محمد توفيق ارشيد الطوافشه

شاديه توفيق ارشيد الطوافشه

اشرف توفيق ارشيد الطوافشه

عمر توفيق ارشيد الطوافشه

ارشيد توفيق ارشيد الطوافشه

فاطمه توفيق ارشيد الطوافشه

وليد توفيق ارشيد الطوافشه

اسماء توفيق ارشيد الطوافشه

هديل توفيق ارشيد الطوافشه

رابعه توفيق ارشيد الطوافشه

2537.492عواد ارشيد سليم البدارين148903

اخالص عواد ارشيد الحمود

سالم عواد ارشيد الحمود

2535.401مصطفى عوضى غصاب166295

محمود مصطفى عوض شديفات

محمد مصطفى عوض شديفات

اسماء مصطفى عوض شديفات

احمد مصطفى عوض شديفات

عبد الهادى مصطفى عوض شديفات

خديجه مصطفى عوض شديفات

فاطمه مصطفى عوض شديفات

طارق مصطفى عوض شديفات

عبد الرحمن مصطفى عوض شديفات

عبد هللا مصطفى عوض شديفات

2534.416هليل مطير السوال157534

خضر هليل مطير بني خالد

عبد هللا هليل مطير بني خالد

احمد هليل مطير بني خالد

علي هليل مطير بني خالد

2534.21خليل سالم سعد السعود178356

2533.233محمد ابراهيم سالمه171316
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تركيا محمد ابراهيم محمد

فرح محمد ابراهيم محمد

حسين محمد ابراهيم محمد

فرحه محمد ابراهيم محمد

يحيى محمد ابراهيم محمد

تركي محمد ابراهيم محمد

فرحان محمد ابراهيم محمد

نوفه محمد ابراهيم محمد

سعود محمد ابراهيم محمد

2531.367عوده رجا146306

حابس عوده رجا الفواخره

رزق عوده رجا بني خالد

مرزوق عوده رجا بني خالد

بسمه عوده رجا بني خالد

2673.876محمد دالي جابر الحرافشه153832

2521.55محمد نواف بخيتان الخزاعله158658

2514.07محمد ارحيل ربيع155876

ربيع محمد ارحيل البوال

هال محمد ارحيل البوال

ابراهيم محمد ارحيل البوال

عاليه محمد ارحيل البوال

رحيل محمد ارحيل البوال

فراس محمد ارحيل البوال

افراح محمد ارحيل البوال

احمد محمد ارحيل البوال

سلطان محمد ارحيل البوال

ايات محمد ارحيل البوال

خالد محمد ارحيل البوال

شريفه محمد ارحيل البوال

فايزه محمد ارحيل البوال

علي محمد ارحيل البوال

2504.91فاطمه عبد هللا عياش الخالدي171095

2502.026عبد الكريم حاكم هزاع الدحيم155856

2501.179رجاء قبالن خليف الخزاعله169240
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2492.251<غمار علي مفلح ابو نايف 167164

حمدان غمار علي العليمات

محمد غمار علي المفلح

محمود غمار علي العليمات

2501.515عايد محمد الحميد الشتيوي157433

دالل عايد محمد الشتيوي

حنان عايد محمد الشتيوي

ضحيه عايد محمد الشتيوي

محمد عايد محمد الشتيوي

ياسر عايد محمد الشتيوي

خالد عايد محمد الشتيوي

احمد عايد محمد الشتيوي

انس عايد محمد الشتيوي

ابتسام عايد محمد الشتيوي

تركيه عايد محمد الشتيوي

2538.322عبد هللا محمد حسين بني خالد156036

2585.655سليمان عليان148658

علي سليمان عليان الشرعه

2588.661دوحان حمدان السلمه185842

رجوه دوحان حمدان الفواعره

صالح دوحان حمدان الفواعره

محمد دوحان حمدان الفواعره

كوكب دوحان حمدان الفواعره

سماح دوحان حمدان الفواعره

سجى دوحان حمدان الفواعره

هنادي دوحان حمدان الفواعره

خالد دوحان حمدان الفواعره

صالح دوحان حمدان الفواعره

ممدوح دوحان حمدان الفواعره

2619.268خليل ابراهيم  عايد144244

محمد خليل ابراهيم ابراهيم

علي خليل ابراهيم ابراهيم

هبه خليل ابراهيم ابراهيم

ابراهيم خليل ابراهيم ابراهيم
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عمر خليل ابراهيم ابراهيم

2457.807جمعه بايـــر ســــالمــه159625

احمد جمعه باير المشاقبه

فاطمه جمعه باير المشاقبه

حميدان جمعه باير المشاقبه

شومه جمعه باير المشاقبه

2454.489ابراهيم علي محمد البدارين149136

2454.357ربيعه عبدهللا حسين السالم184492

2452.794يوسف نهار الكساب الشديفات166024

2451.274على مفضى عبيد156275

امنه علي مفضي بني خالد

2448.71خلفه عوض كايد الخالدي171013

2446.845عبدالكريم محمد الخيرو الخزاعله169744

2446.461منصور صايل ابراهيم158453

تركيه منصور صايل ابو سماقه

خالد منصور صايل ابو سماقه

ياسمين منصور صايل ابو سماقه

متروك منصور صايل ابو سماقه

2444.105معيوفه خليف محمد بني خالد170836

2429.966خالد حسين جبر المشاقبه177925

2571.439عوده محمد حسين156002

صالح عوده محمد الخالدي

احمد عوده محمد الخالدي

هندا عوده محمد الخالدى

خلود عوده محمد الخالدى

لطيفه عوده محمد الخالدى

اديبه عوده محمد الخالدى

هيا عوده محمد الخالدى

خالد عوده محمد الخالدى

جمال عوده محمد الخالدى

خضر عوده محمد الخالدى

حامد عوده محمد الخالدى

فالح عوده محمد الخالدي

2419.359حسين جليل قويعان144812
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عاليه حسين جليل بني خالد

مريم حسين جليل بني خالد

فاطمه حسين جليل بني خالد

رايه حسين جليل بني خالد

محمد حسين جليل بني خالد

علي حسين جليل بني خالد

خالد حسين جليل بني خالد

صدام حسين جليل بني خالد

عبد هللا حسين جليل بني خالد

سميا حسين جليل بني خالد

عمر حسين جليل بني خالد

زهيه حسين خليل بني خالد

2423.888حسن غازي الشرعة147017

محمد حسن غازى الشرعه

رندا حسن غازى الشرعه

نيفين حسن غازى الشرعه

باجس حسن غازى الشرعه

رائده حسين درزي السرحان

2415.405عبد الرحمن صراح177570

فضيه عبد الرحمن سراح المشاقبه

كفى عبد الرحمن سراح المشاقبه

خالد عبد الرحمن سراح المشاقبه

رحمه عبد الرحمن سراح المشاقبه

عواطف عبد الرحمن سراح المشاقبه

نسرين عبد الرحمن سراح المشاقبه

نصره عبد الرحمن سراح المشاقبه

انتصار عبد الرحمن سراح المشاقبه

محمد عبد الرحمن سراح المشاقبه

كوثر عبد الرحمن سراح المشاقبه

ناصر عبد الرحمن سراح المشاقبه

فايزه عبد الرحمن سراح المشاقبه

2314.151شفيق خلف عليان عليمات182672

2413.048على محمد ابو عبدون144929

منوى علي محمد ابو عبدون
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حسن علي محمد ابوعبدون

محمد علي محمد ابوعبدون

نعمه علي محمد ابوعبدون

امنه علي محمد ابوعبدون

عاليه علي محمد ابوعبدون

فاطمه علي محمد ابوعبدون

2486.067نسيرى محمد مزعل العزام153983

2410.26رشيد جربوع عبدربه165292

عبد هللا رشيد جربوع الشديفات

منيره رشيد جربوع الشديفات

فلاير رشيد جربوع الشديفات

موسى رشيد جربوع الشديفات

سميره رشيد جربوع الشديفات

محمد رشيد جربوع الشديفات

احمد رشيد جربوع الشديفات

2406.623محمد راشد قاسم النعيمات169512

هزاع محمد راشد الخزاعله

يوسف محمد راشد الخزاعله

راشد محمد راشد الخزاعله

منال محمد راشد الخزاعله

ماجد محمد راشد الخزاعله

2411.581يوسف نوقوال لطيف173314

اقبال يوسف نقوال لطفي

حنان يوسف نقوال لطفي

عبله يوسف نقوال لطفي

غياث الدين يوسف نقوال لطفي

ماجد يوسف نقوال لطفي

نبيله يوسف نقوال لطفي

2473.058خضر مفلح غبطان155801

نجاح خضر مفلح الضليفي

فهد خضر مفلح الضليفي

امينه خضر مفلح الضليفي

احمد خضر مفلح الضليفي

عيده خضر مفلح الضليفي
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محمد خضر مفلح الضليفي

ختام خضر مفلح الضليفي

مريم خضر مفلح الضليفي

ابراهيم خضر مفلح الضليفي

2557.27مشعل فضي خليف الحراحشه185007

2625.785نزال عواد عزيز الشمري144552

2396.715ماجد ضبعا ن دواسى156064

حال ماجد ضبعان بني خالد

عارف ماجد ضبعان بني خالد

محمود ماجد ضبعان بني خالد

شرين ماجد ضبعان بني خالد

شرف ماجد ضبعان بني خالد

ممدوح ماجد ضبعان بني خالد

ثروه ماجد ضبعان بني خالد

صايل ماجد ضبعان بني خالد

2394.758كمال شريف يحى نصر166741

مراد كمال شريف النصر

منذر كمال شريف النصر

هيلين كمال شريف النصر

ميرفت كمال شريف النصر

محمد كمال شريف النصر

رنا كمال شريف النصر

رانيه كمال شريف النصر

سهى كمال شريف النصر

فيروز كمال شريف النصر

2354.555محمد سليمان حمدان169049

محسن محمد سليمان الزيود

حسن محمد سليمان الزيود

منال محمد سليمان الزيود

تيسير محمد سليمان الزيود

حسين محمد سليمان الزيود

احمد محمد سليمان الزيود

انس محمد سليمان الزيود

2393.528بسام محمد راجي السرحان153770
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2394.397عالء عبد الخالق كمال عامودي176420

2383.052قبيل سالم الحسبان173917

نسرين قبالن سالم الحسبان

ناديه قبالن سالم الحسبان

حسن قبالن سالم الحسبان

فوزه قبالن سالم الحسبان

امينه قبالن سالم الحسبان

هنا قبالن سالم الحسبان

نور قبالن سالم الحسبان

علي قبالن سالم الحسبان

زينب قبالن سالم الحسبان

فايز قبالن سالم الحسبان

فوزيه قبالن سالم الحسبان

حسان قبالن سالم الحسبان

2382.86مقبل قاسم سالمة الشديفات168445

فارس مقبل قاسم الشديفات

ابتسام مقبل قاسم الشديفات

مصطفى مقبل قاسم الشديفات

احمد مقبل قاسم الشديفات

قاسم مقبل قاسم الشديفات

محمد مقبل قاسم الشديفات

فردوس مقبل قاسم الشديفات

حمزه مقبل قاسم الشديفات

باسمه مقبل قاسم الشديفات

جعفر مقبل قاسم الشديفات

2577.178احمد سلمان183257

سناء احمد سلمان الزيود

سلمان احمد سلمان الزيود

محمد احمد سلمان الزيود

هدى احمد سلمان الزيود

مشاعل احمد سلمان الزيود

ابراهيم احمد سلمان الزيود

عواد احمد سلمان الزيود

ريما احمد سلمان الزيود
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تمارا احمد سلمان الزيود

حمدان احمد سلمان الزيود

جليل احمد سلمان الزيود

هنادي احمد سلمان الزيود

2373.676محمد سليمان رضوان182856

رضوان محمد سليمان الشريف

سعد محمد سليمان الشريف

رويده محمد سليمان العليمات

صالح محمد سليمان الشريف

غالب محمد سليمان الشريف

اشرف محمد سليمان الشريف

هايل محمد سليمان الشريف

غسان محمد سليمان الشريف

2373.143سعد احمد منصور الحراحشه185290

2306.762على عفاشى الحراشفه176029

عاليه علي عفاش الحمد

هناء علي عفاش الحراحشه

جهاد علي عفاش الحراحشه

صادق علي عفاش الحراحشه

عبد هللا علي عفاش الحراحشه

2354.91محمد يعقوب منيزل الشديفات165666

2346.575ذيبه عيد شهاب السرحان154887

حسين علي عوجان السرحان

سعيد علي عوجان المساعيد

راني علي عوجان المساعيد

هادي علي عوجان السرحان

اسمهان علي عوجان المساعيد

صدام علي عوجان المساعيد

محمد ابراهيم مفلح185486

ابراهيم محمد ابراهيم الخزاعله

نبيه محمد ابراهيم الخزاعله

نبيهه محمد ابراهيم الخزاعله

موسى محمد ابراهيم الخزاعله

2341.664ضيف هللا احمد عوض الناصر155926
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ابراهيم ضيف هللا احمد الناصر

عال ضيف هللا احمد الناصر

ضياء ضيف هللا احمد الناصر

ميس ضيف هللا احمد الناصر

سلمى ضيف هللا احمد الناصر

فراس ضيف هللا احمد الناصر

ساره ضيف هللا احمد الناصر

احمد ضيف هللا احمد الناصر

براءه ضيف هللا احمد الناصر

مي مالح سليمان الشطي

2341.015موسى خطار علي الشرعان154739

2341.014سالم محمد بخيت الشرعه146642

انس سالم محمد الشرعه

فاطمه سالم محمد الشرعه

ابراهيم سالم محمد الشرعه

محمد سالم محمد الشرعه

مريم سالم محمد الشرعه

قاسم سالم محمد الشرعه

هند سالم محمد الشرعه

موسى سالم محمد الشرعه

خوله سالم محمد الشرعه

لينا سالم محمد الشرعه

قصي سالم محمد الشرعه

2339.697هايل صالح سالمه الخوالده164628

2798.22مد هللا علوش عوده السليم156625

2332.843عشوى هربان مسلم141840

خيريه عشوي هربان العيسى

خير هللا عشوي هربان العيسى

ضيف هللا عشوي هربان العيسى

لطيفه عشوي هربان العيسى

محمد عشوي هربان العيسى

2338.217مريم حسين صالح صبيحات144300

2324.009جاد هللا سليم الشرقي الخزاعله169738

2383.818ضيف هللا حسن خليفه الدالبيح163077
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2321.569نايف احمد علي حسن160877

2313.212محمد عفات جدعان المجيد148072

2309.964خليفه محمد حسين واوي146441

علي خليفه محمد وادي

محمد خليفه محمد وادي

العنود خليفه محمد وادي

مالك خليفه محمد وادي

عبد االله خليفه محمد وادي

حياه خليفه محمد وادي

عبدهللا خليفه محمد وادي

عبد الرحمن خليفه محمد وادي

اخالص خليفه محمد وادي

ذكريات خليفه محمد وادي

فرح خليفه محمد وادي

فاتن خليفه محمد وادي

عبد السالم خليفه محمد وادي

الهنوف خليفه محمد وادي

ماهر خليفه محمد وادي

ميعاد خليفه محمد وادي

عبدالعزيز خليفه محمد وادي

فهد خليفه محمد وادي

وعد خليفه محمد وادي

2307.742عقله مفلح السالمه الخزاعله181192

2307.421سليمان شالل142966

محمد سليمان شالل بني خالد

كرمه سليمان شالل بني خالد

عمر سليمان شالل بني خالد

هيا سليمان شالل بني خالد

بسمه سليمان شالل بني خالد

خلف سليمان شالل بني خالد

اكرم سليمان شالل بني خالد

2297.183عواد احمد منيف السرحان152528

2265.909غازي صابر صياح السرحان154590

2419.461عبد الفتاح عقاب موسى بني خالد157524
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2293.781عايد سالمه مفلح الخوالده164522

2293.695عزام غالب  عناد157097

امل عزام غالب القاضي

احمد عزام غالب القاضي

نجود عزام غالب القاضي

ساره عزام غالب القاضي

ماهر عزام غالب القاضي

نجاح عزام غالب القاضي

عبدهللا عزام غالب القاضي

2290.9شتيوى سويلم154637

منتهى اشتيوي اسويلم السرحان

عبدالسالم اشتيوي اسويلم السرحان

فيصل اشتيوي اسويلم السرحان

رسمي اشتيوي اسويلم السرحان

عمر اشتيوي اسويلم السرحان

عبد المنعم اشتيوي اسويلم السرحان

مرظيه اشتيوي اسويلم السرحان

عبد العزيز اشتيوي اسويلم السرحان

كمايل اشتيوي اسويلم السرحان

فصل اشتيوي اسويلم السرحان

عبد الحكيم اشتيوي اسويلم السرحان

كامل اشتيوي اسويلم السرحان

فضأ اشتيوي اسويلم السرحان

2286.289مفلح ارشيد السارى171228

هنيه مفلح ارشيد الشرفات

محمد مفلح ارشيد الشرفات

ابتسام مفلح ارشيد الشرفات

نور مفلح ارشيد الشرفات

ختام مفلح ارشيد الشرفات

عبير مفلح ارشيد الشرفات

2285.961محمد حمدان علي البري155103

2282.879احمد سليمان الحران الحراحشة185560

مريم احمد سليمان الحراحشه

فرحان احمد سليمان الحراحشه
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يزن احمد سليمان الحراحشه

محمد احمد سليمان الحراحشه

راشد احمد سليمان الحراحشه

غيداء احمد سليمان الحراحشه

حاكم احمد سليمان الحراحشه

شيماء احمد سليمان الحراحشه

مجد احمد سليمان الحراحشه

عبد الرحمن احمد سليمان الحراحشه

2279.758عويد مروح الزويحل147067

محمد عويد مروح الشرعه

زينب عويد مروح الشرعه

اسمى عويد مروح الشرعه

اسماء عويد مروح الشرعه

ساميه عويد مروح الشرعه

ياسر عويد مروح الشرعه

سناء عويد مروح الشرعه

عبد هللا عويد مروح الشرعه

خالد عويد مروح الشرعه

يسار عويد مروح الشرعه

2293.075عيد محمد عواد المرشد165375

2266.071رائد احمد محمود العليمات169153

2264.231عايد فالح سالم خوالدة163975

امجد عايد فالح الخوالده

ايمان عايد فالح الخوالده

سهام عايد فالح الخوالده

بسمه عايد فالح الخوالده

علي عايد فالح الخوالده

عبدالرحمن عايد فالح الخوالده

احمد عايد فالح الخوالده

ماجد عايد فالح الخوالده

وعد عايد فالح الخوالده

2256.837مخلد حميدان داوود الخزاعله181443

2254.994عواد صبحي سلمان العزازمه144141

2246.258شتيوي سالم دلقم154746
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ايات اشتيوي سالم الحرافشه

حنان اشتيوي سالم الحرافشه

سالم اشتيوي سالم الحرافشه

محمد اشتيوي سالم الحرافشه

احمد اشتيوي سالم الحرافشه

2245.936سلمان مشوار عبد هللا167747

عمار سلمان مشوار المشاقبه

ابراهيم سلمان مشوار المشاقبه

نجاح سلمان مشوار المشاقبه

حنان سلمان مشوار المشاقبه

محمود سلمان مشوار المشاقبه

محمد سلمان مشوار المشاقبه

عبد هللا سلمان مشوار المشاقبه

احمد سلمان مشوار المشاقبه

ايمان سلمان مشوار المشاقبه

عمر سلمان مشوار المشاقبه

2240.906عقاب عناد عبدالنبي149706

روان عقاب عناد مراشده

عبد هللا عقاب عناد مراشده

محمد عقاب عناد مراشده

يحيى عقاب عناد مراشده

روال عقاب عناد مراشده

سيف عقاب عناد مراشده

رنا عقاب عناد مراشده

يوسف عقاب عناد مراشده

يزن عقاب عناد مراشده

زكريا عقاب عناد مراشده

خوله محمد عبد هللا حسين

2239.776احمد فالح سالمه الخزاعله169633

عطاف احمد فالح الخزاعله

ياسين احمد فالح الخزاعله

عادل احمد فالح الخزاعله

تركيه احمد فالح الخزاعله

كفى احمد فالح الخزاعله
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مفيده احمد فالح الخزاعله

وصال احمد فالح الخزاعله

محمد احمد فالح الخزاعله

2235.09عواد محمود جمعه149647

محمود عواد محمود ابوعاذره

خيريه عواد محمود ابوعاذره

حسام الدين عواد محمود ابوعاذره

فاطمه عواد محمود ابوعاذره

عماد عواد محمود ابوعاذره

آمال عواد محمود ابوعاذره

نوال عواد محمود ابوعاذره

2238.747بدر عبد هللا صليم تيم146034

2299.436ابو يزن/احمد منيزل   شنوان 165495

نضال احمد منزل الشديفات

ابراهيم احمد منزل الشديفات

ضرار احمد منزل الشديفات

هند احمد منزل الشديفات

ميسون احمد منزل الشديفات

نيبال احمد منزل الشديفات

هبه احمد منزل الشديفات

بالل احمد منزل الشديفات

2229.849اياد حسين محمد المعيط175514

2378.131خيرو سهو ثلجى184977

عوده هللا خيرو سهو الخزاعله

محمد خيرو سهو الخزاعله

شعاع خيرو سهو الخزاعله

شعاق خيرو سهو الخزاعله

عوده خيرو سهو الخزاعله

جمال خيرو سهو الخزاعله

رده خيرو سهو خزاعله

2224.256ضيف  هللا منصور154824

رغده ضيف هللا منصور سعيفان

انس ضيف هللا منصور سعيفان

بيسان ضيف هللا منصور سعيفان
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محمد ضيف هللا منصور سعيفان

فرحه ضيف هللا منصور سعيفان

سالم ضيف هللا منصور سعيفان

خالد ضيف هللا منصور سعيفان

منصور ضيف هللا منصور سعيفان

فرحان ضيف هللا منصور سعيفان

تغريد ضيف هللا منصور سعيفان

وصفي ضيف هللا منصور سعيفان

ناصر ضيف هللا منصور سعيفان

2224.152محمد سعد طالب ابوعليم181976

2221.436عواد ناشى نهار156711

علي عواد ناشي الحماد

حمد عواد ناشي الحماد

ابراهيم عواد ناشي الحماد

نوفه عواد ناشي الحماد

2221.124عيد مبارك سليمان152432

صالحه عبد مبارك السرحان

فاتن عبد مبارك السرحان

محمد عبد مبارك السرحان

سعد عبد مبارك السرحان

تيسير عبد مبارك السرحان

انتصار عبد مبارك السرحان

2219.368جمعة عكاشه محي الدين الحديدي157646

2218.075احمد سليمان حماد الخوالده161837

2214.602حميدى كريم الناصر155503

ضحيه حميدى كريم الخالدى

حربي حميدي كريم الخالدي

خلود حميدي كريم الخالدي

توفيق حميدي كريم الخالدي

نجاح حميدي كريم الخالدي

2214.577عزام طاهر محمد البذور144069

احمد عزام طاهر البزور

لؤي عزام طاهر البزور

ياسمين عزام طاهر البزور
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عبد الرحمن عزام طاهر البزور

محمد عزام طاهر البزور

اماني عزام طاهر البزور

عبد هللا عزام طاهر البزور

روضه محمود احمد محمود

2213.588نوال عيد نهري حسين175133

2202.569طايل عيد مالوي159553

عبد هللا طايل عيد المشاقبه

عمر طايل عيد المشاقبه

احمد طايل عيد المشاقبه

عامر طايل عيد المشاقبه

هاني طايل عيد المشاقبه

ايمان طايل عيد المشاقبه

محمود طايل عيد المشاقبه

اخالص طايل عيد المشاقبه

سوسن طايل عيد المشاقبه

خديجه طايل عيد المشاقبه

امينه طايل عيد المشاقبه

فاطمه طايل عيد المشاقبه

هايل طايل عيد المشاقبه

2199.8سالمه عيد فهد البدارين149049

2192.213خليل سالمه حميد عزازمه181914

2188.964على محمد بشير149138

سهام علي محمد البدارين

بسمه علي محمد البدارين

ثريه علي محمد البدارين

ابراهيم علي محمد البدارين

محمد علي محمد البدارين

2188.391يوسف طه عبد الفتاح152756

ماجده يوسف طه محمد

محمد يوسف طه محمد

ميسر يوسف طه محمد

ابراهيم يوسف طه محمد

حنان يوسف طه محمد
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2278.938عاطف حميد مطر الدحيم155929

2223.167دباك عبد الحميد185857

خيريه دباك عبيد الفواعره

غازيه دباك عبيد الفواعره

درزي دباك عبيد الفواعره

شاميه دباك عبيد الفواعره

عايد دباك عبيد الفواعره

خضر دباك عبيد الفواعره

زكيه دباك عبيد الفواعره

2353.046محمد رزق زيادنه181788

انتظار محمد رزق زيادنه

صبري محمد رزق زيادنه

تغريد محمد رزق زيادنه

حسام محمد رزق زيادنه

وجدان محمد رزق زيادنه

ليالي محمد رزق زيادنه

توفيق محمد رزق زيادنه

نجاة محمد رزق زيادنه

وليد محمد رزق زيادنه

2167.403هالله محمد احمد الخالدي170383

شرقيه مخلف سلوم الخالدي

تركيه مخلف سلوم الخالدي

درزيه مخلف سلوم الخالدي

سليمان مخلف سلوم الخالدي

2166.479مشعل عويد شتيوي العواد142677

2165.833حسن عليان ضافي الشرعان154853

2163.572ضيف  هللا محميد154856

نجاح ضيف هللا محيميد السرحان

علي ضيف هللا محيميد السرحان

محمد ضيف هللا محيميد السرحان

منى ضيف هللا محيميد السرحان

غاليه ضيف هللا محيميد السرحان

حسين ضيف هللا محيميد السرحان

سلطان ضيف هللا محيميد السرحان
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فاطمه ضيف هللا محيميد السرحان

بسام ضيف هللا محيميد السرحان

اخالص ضيف هللا محيميد السرحان

طارق ضيف هللا محيميد السرحان

حسن ضيف هللا محيميد السرحان

2160.194محمد مفلح محمود152922

مها محمد مفلح السرحان

هدى محمد مفلح السرحان

عبدهللا محمد مفلح السرحان

فاطمه محمد مفلح السرحان

عفاف محمد مفلح السرحان

رحمه محمد مفلح السرحان

حسين محمد مفلح السرحان

هبه محمد مفلح السرحان

2159.752بدر عوض سالم ابو رعيه185656

2158.349حمد منصور خليف حراحشه185406

2156.63سليمان حسين مرزوق الخاليلة168760

صالح سليمان حسين الخاليله

مخلد سليمان حسين الخاليله

خالد سليمان حسين الخاليله

عواد سليمان حسين الخاليله

فضيه سليمان حسين الخاليله

2156.585فهد محمد ارحيل الناصر156521

2666.307محمود هويمل سليمان كريشان176281

22262.988/عقله خلف  فالح185576

عمر عقله خلف الحراحشه

سليمان عقله خلف الحراحشه

محمد عقله خلف الحراحشه

فاطمه عقله خلف الحراحشه

سالم عقله خلف حراحشه

عفاف عقله خلف الحراحشه

هند عقله خلف الحراحشه

2132.179عزات  عوضى هوعل181637

عبدهللا عزات عوض عليان



الرصيد الجديداالســـــمالمشترك

تيسير عزات عوض عليان

رامي عزات عوض عليان

عوض عزات عوض عليان

2159.886خالد عبد هللا زيد المهايره149165

2127.629احمد خالد علي الخزاعله185173

2217.578انور موسى سالم ابو قديري183597

2329.818خلف عقله خلف البدارين149359

2168.461طلب حسن عيد بصبوص182625

ساره طلب حسن بصبوص

اشرف طلب حسن بصبوص

ضحى طلب حسن بصبوص

جومانه طلب حسن بصبوص

محمد طلب حسن بصبوص

زينب طلب حسن بصبوص

رحمه طلب حسن بصبوص

2114.508محمد عيد حرقوشى143088

كساب محمد عيد الحرفوشي

احمد محمد عيد حرفوش

غازي محمد عيد الحرافشه

2113.788خضر محمد مناكد الشتيوي159515

2106.413فالح قنطول153479

مثايل فالح فنطول السرحان

طارق فالح فنطول السرحان

هايل فالح فنطول السرحان

ناهد فالح فنطول السرحان

فواز فالح فنطول السرحان

طايل فالح فنطول السرحان

منال فالح فنطول السرحان

2120.47عوض حسن خليفه الدالبيح163063

2102.623عبيد صالح مجلي بني خالد155852

2102.269على محمد حسين الخالدى147680

حتمل علي محمد بني خالد

راضي علي محمد بني خالد

شاكر علي محمد بني خالد
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حسن علي محمد بني خالد

حاتم علي محمد بني خالد

هاني علي محمد بني خالد

تركيه علي محمد بني خالد

سوريه علي محمد بني خالد

محمد علي محمد بني خالد

حابس علي محمد بني خالد

اميره علي محمد بني خالد

2101.232على سلمان ابراهيم177078

ابتسام علي سلمان عوده

محمد علي سلمان عوده

حسين علي سلمان عوده

روان علي سلمان عوده

سلمان علي سلمان عوده

اسمى علي سلمان عوده

اروى علي سلمان عوده

بسمه علي سلمان عوده

حسن علي سلمان عوده

2100.053عواد منيزل عواد العيسى175708

دالل عواد منيزل العيسى

عبد هللا عواد منيزل العيسى

خلود عواد منيزل العيسى

حنان عواد منيزل العيسى

ايمان عواد منيزل العيسى

محمود عواد منيزل العيسى

خالد عواد منيزل العيسى

علي عواد منيزل العيسى

محمد عواد منيزل العيسى

احمد عواد منيزل العيسى

2201.235خالد خدام176633

عبدالرحمن خالد خدام الدالبيح

عبير خالد خدام الدالبيح

محمد خالد خدام الدالبيح

عبدالرؤوف خالد خدام الدالبيح
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عبدالحليم خالد خدام الدالبيح

2093.141خالد سرور عيسى الشبيل179044

2088.337عطاهلل محمد هالل عليمات167001

2087.241فرحان شاهر مالطسى165783

يونس فرحان شاهر الشديفات

رابعه فرحان شاهر الشديفات

خديجه فرحان شاهر الشديفات

مجدي فرحان شاهر الشديفات

ليلى فرحان شاهر الشديفات

ابراهيم فرحان شاهر الشديفات

عايده فرحان شاهر الشديفات

2094.329مشهور خالد185862

حابس مشهور خالد الفواعره

سلطانه مشهور خالد الفواعره

ملكه مشهور خالد الفواعره

سامي مشهور خالد الفواعره

2081.14سالم فرحان فالح الثنيان175875

2080.143عبد هللا عياش اسماعيل الخالدي170893

2255.135احمد شحده جديع ابو قديري172007

2074.823فراس سالمه رجا السرحان153870

2068.247منصور العيطان168226

فيحاء منصور محمد العيطان

عبير منصور محمد العيطان

شروق منصور محمد العيطان

احمد منصور محمد العيطان

مهند منصور محمد العيطان

محمد منصور محمد العيطان

االء منصور محمد العيطان

وجود منصور محمد العيطان

منار منصور محمد العيطان

اخالص منصور محمد العيطان

2067.207عدنان عبد هللا  علي182620

خالد عدنان عبدهللا بصبوص

االء عدنان عبدهللا بصبوص
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هبه عدنان عبدهللا بصبوص

سهى عدنان عبدهللا بصبوص

بهاءالدين عدنان عبدهللا بصبوص

عبدهللا عدنان عبدهللا بصبوص

عال عدنان عبدهللا بصبوص

محمد عدنان عبدهللا بصبوص

ضياء عدنان عبدهللا بصبوص

وليد عدنان عبدهللا بصبوص

صالح الدين عدنان عبدهللا بصبوص

طارق عدنان عبدهللا بصبوص

غاليه عدنان عبدهللا بصبوص

وجدي عدنان عبدهللا بصبوص

عالء عدنان عبدهللا بصبوص

2061.24ارميضين ابراهيم سالم149449

ناصر ارمضين ابراهيم ابوعاذره

اسماء ارمضين ابراهيم ابو عاذره

اسماعيل ارمضين ابراهيم ابو عاذره

عاصم ارمضين ابراهيم ابوعاذره

2079.246غسان احمد عبده الشديفات165774

2059.664عبد هللا نايف يوسف قازان183372

2058.445سالم احمد مالوي الحمر183479

فاطمه سالم احمد الزبون

احمد سالم احمد الزبون

فضيه سالم احمد الزبون

عبد هللا سالم احمد الزبون

2057.718يوسف قسيم السالم الحراحشه168322

2149.131خلف نوري مفلح164995

سائده خلف نوري الخوالده

عايده خلف نوري الخوالده

حمزه خلف نوري الخوالده

رائده خلف نوري الخوالده

خالد خلف نوري الخوالده

محمد خلف نوري الخوالده

رائد خلف نوري الخوالده
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2095.733سليمان سالم عقيل149502

فاطمه سليمان سالم النميالت

بسام سليمان سالم النميالت

سوسن سليمان سالم النميالت

خالد سليمان سالم النميالت

2074.169راضي هزاع نهار ابو سمره146782

2097.175ابراهيم فالح الحنيطي165850

احمد ابراهيم فالح الحنيطي

انس ابراهيم فالح الحنيطي

عايش ابراهيم فالح الحنيطي

محمد ابراهيم فالح الحنيطي

اسماعيل ابراهيم فالح الحنيطي

عائشه ابراهيم فالح الحنيطي

2043.058سليمان عوده سليمان العزازمه149738

2041.516محمد محسن عايد خوالده163754

2035.589فيصل عبد الكريم عوض القاضي157162

2032.347عمر عوده حمدان الشديفات177071

2024.929عبد الكريم عايد ناصر154855

احمد عبد الكريم عايد السعيفان

مشعل عبد الكريم عايد السعيفان

معن عبد الكريم عايد السعيفان

دنيا عبد الكريم عايد السعيفان

دينا عبد الكريم عايد السعيفان

2034.838مفلح فارس حسين زبيد148522

2016.732وليد علي ابراهيم الزهيرى166898

2014.21سليمان فهد سليمان الروضان149008

عدنان سلمان فهد الروضان

فاطمه سلمان فهد الروضان

محمد سلمان فهد الروضان

مريم سلمان فهد الروضان

وفاء سلمان فهد الروضان

زينب سلمان فهد الروضان

سلطان سلمان فهد الروضان

عمر سلمان فهد الروضان
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عوض سلمان فهد الروضان

صالح سلمان فهد الروضان

عادل سلمان فهد الروضان

2010.038دحام بشير القاضى157148

منار دحام بشير القاضي

صدام دحام بشير القاضي

العنود دحام بشير القاضي

ثامر دحام بشير القاضي

طارق دحام بشير القاضي

تمارا دحام بشير القاضي

2057.243سليمان احمد سليمان بصبوص173244

2042.738نواف حمد عناد الخوالده161669

2007.673عطا هللا محمد مسلم الشرعه146526

2003.578جمعيه بلعما للتنميه االجتماعيه163320

2081.097محمد عوض سالم الغبين144426

1996.755نايل هيال حسين بني خالد155832

1995.151علي حسين محمد بني خالد170512

محمد علي حسين بني خالد

شعاع علي حسين بني خالد

ايمان علي حسين بني خالد

فاطمه علي حسين بني خالد

فايز علي حسين بني خالد

حسين علي حسين بني خالد

فراس علي حسين بني خالد

خوله علي حسين بني خالد

وفاء علي حسين بني خالد

1994.363عماد احمد زايد المشاقبه158591

1992.847دخيل نومان سرحان147702

سوسن دخيل نومان عنزه

ازهار دخيل نومان عنزه

فهد دخيل نومان عنزه

صباح دخيل نومان اعنزه

صالح دخيل نومان عنزه

صالح دخيل نومان عنزه
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محمد دخيل نومان عنزه

منال دخيل نومان عنزه

1983.056تمام علي مبارك الشديفات166253

1982.84عبد السالم محمد مطلق168353

فاطمه عبد السالم محمد الحراحشه

ناصر عبد السالم محمد الحراحشه

احمد عبد السالم محمد الحراحشه

محمد عبد السالم محمد الحراحشه

عبدالسالم عبد السالم محمد الحراحشه

مريم عبد السالم محمد الحراحشه

1981.338يوسف علي عوض الشديفات165878

1980.925محمد حمدان سليمان الحماد156720

ابراهيم محمد حمدان الحماد

حسن محمد حمدان الحماد

فاطمه محمد حمدان الحماد

1979.806منى سلمان سالمه العرافين149891

1979.482ميسر حسن خليفه الدالبيح162800

1976.294فضية عيد سويلم ابوربيع149890

حماد محمد سليمان ابو غره

1991.19صالح كامل عيد الخزاعله158713

1974.886شحاده سالم مقبل المشاقبه159733

سميا شحاده سالم المشاقبه

عايشه شحاده سالم المشاقبه

محمد شحاده سالم المشاقبه

انتصار شحاده سالم المشاقبه

سالم شحاده سالم المشاقبه

1971.774صالح نورى صالح162401

زكيه صالح نوري عناجره

1971.718حمدان سليمان العفن161268

منال حمدان سليمان الحسبان

احالم حمدان سليمان الحسبان

ابراهيم حمدان سليمان الحسبان

محمد حمدان سليمان الحسبان

عبير حمدان سليمان الحسبان
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بالل حمدان سليمان الحسبان

حلمي حمدان سليمان الحسبان

رغد حمدان سليمان الحسبان

فراس حمدان سليمان الحسبان

احمد حمدان سليمان الحسبان

2008.411محمود سالم سعد السعود181803

2055.701غازي مشرف عناد السرديه181484

1968.564سالم سلمان دهيمشى185483

تركيه سالم سليمان زبون

يوسف سالم سليمان زبون

خيريه سالم سليمان زبون

جاسر سالم سليمان زبون

عادل سالم سليمان زبون

تغريد سالم سليمان زبون

1966.187غازي رواد علي الصبيحات144044

ايمان غازي رداد الصبيحات

سامي غازي رداد الصبيحات

سجى غازي رداد الصبيحات

خالد غازي رداد الصبيحات

اماني غازي رداد الصبيحات

تهاني غازي رداد الصبيحات

سهام غازي رداد الصبيحات

احمد غازي رداد الصبيحات

علي غازي رداد الصبيحات

محمد غازي رداد الصبيحات

1969.37نهلة عبدالفتاح سالم146308

حنان احمد محمد سرطاوي

محمد احمد محمد سرطاوي

سماح احمد محمد سرطاوي

اياد احمد محمد سرطاوي

ايمان احمد محمد سرطاوي

1959.119حازم احمد عقاب الحراحشه185745

1956.51ابراهيم مفلح سعد المشاقبه159561

1953.606نوفان علي سالمه182939
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عطاف نوفان علي عليمات

حنان نوفان علي عليمات

سالمه نوفان علي عليمات

يحيى نوفان علي عليمات

رائد نوفان علي عليمات

صبح نوفان علي عليمات

1953.102نايف علي نومان نمران179524

1949.53ش/طالب عليان موسى الخزاعلة169219

رابحه طالب عليان الخزاعله

رباح طالب عليان الخزاعله

رابعه طالب عليان الخزاعله

ياسين طالب عليان الخزاعله

دالل طالب عليان الخزاعله

يحيى طالب عليان الخزاعله

نجاح طالب عليان الخزاعله

عبد السالم طالب عليان الخزاعله

يوسف طالب عليان الخزاعله

يونس طالب عليان الخزاعله

هيا طالب عليان الخزاعله

ابراهيم طالب عليان الخزاعله

اسماعيل طالب عليان الخزاعله

1967.279موفق سليم سعد الهيشان150305

1924.749حمد عطيه الحميد157028

محمد حمد عطيه الحميد

عطيه حمد عطيه الحميد

نوال حمد عطيه الحميد

زيد حمد عطيه الحميد

ابراهيم حمد عطيه الحميد

مازن حمد عطيه الحميد

ناديه حمد عطيه الحميد

نائله حمد عطيه الحميد

عطاف حمد عطيه الحميد

منذر حمد عطيه الحميد

وفاء حمد عطيه الحميد
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1950.564طالل حمد سالم المساعيد150151

2018.12صالح مليح مرعي الظليفي155843

1982.602رداد على المحسن156310

حباس رداد علي بني خالد

ابراهيم رداد علي بني خالد

حسين رداد علي بني خالد

شرف رداد علي بني خالد

عبد الكريم رداد علي بني خالد

فادي رداد علي بني خالد

انوار رداد علي بني خالد

محمد رداد علي بني خالد

فاديه رداد علي بني خالد

عبد هللا رداد علي بني خالد

2066.83خالد عناد فالح185546

ميسره خالد عناد الزبون

ثائر خالد عناد الزبون

يارا خالد عناد الزبون

رهف خالد عناد الزبون

رغد خالد عناد الزبون

كنوز خالد عناد الزبون

راما خالد عناد الزبون

1929.11صالح عوض محمد المزاوده172435

1966.071سليمان عبد العزيز احمد الكفيري185174

1924.794صالح كامل عيد الخزاعله141996

1990.616عيد ارفيقه قاسم181436

رويدا عيد ارفيفه العموش

رائد عيد ارفيفه العموش

ريم عيد ارفيفه العموش

سوسن عيد ارفيفه العموش

رائده عيد ارفيفه العموش

مراد عيد ارفيفه العموش

سناء عيد ارفيفه العموش

1912.414احمد حمد عليان الشديفات166267

1910.231حسين احمد محمد145980
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فراس حسين احمد الطحل

فادي حسين احمد الطحل

ماجد حسين احمد الطحل

رامي حسين احمد الطحل

احمد حسين احمد الطحل

احالم حسين احمد الطحل

خالد حسين احمد الطحل

ايمن حسين احمد الطحل

فاتن حسين احمد الطحل

ايمن حسين احمد الطحل

1900.49علي محمد مفلح الخزاعله169743

سالمه علي محمد الخزاعله

ايات علي محمد الخزاعله

عبد الكريم علي محمد الخزاعله

يسرى علي محمد الخزاعله

عقله علي محمد الخزاعله

فهد علي محمد الخزاعله

خضرا علي محمد الخزاعله

فاطمه علي محمد الخزاعله

حمزه علي محمد الخزاعله

خالد علي محمد الخزاعله

عمر علي محمد الخزاعله

فلاير علي محمد الخزاعله

يوسف علي محمد الخزاعله

اثير علي محمد الخزاعله

مفلح علي محمد الخزاعله

ارشيد علي محمد الخزاعله

1959.663علي جميل غثيان قطيش177018

1894.978غصاب سرسك عوده ادحيم156089

محمد غصاب سرسك ادحيم

طارق غصاب سرسك ادحيم

باسل غصاب سرسك ادحيم

عوده غصاب سرسك ادحيم

اكابر غصاب سرسك ادحيم
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عبد هللا غصاب سرسك ادحيم

مجدلين غصاب سرسك ادحيم

النشمي غصاب سرسك ادحيم

عدن غصاب سرسك ادحيم

صباح غصاب سرسك الدحيم

1926.623هالل خليل العظمات176972

يسرى هالل خليف العظامات

متوفى/محمد هالل خليف العظامات

انديا محمد هالل العظامات

محسن محمد هالل العظامات

حسين محمد هالل العظامات

حسن محمد هالل العظامات

1891راتب طه سليم الحسبان161357

1890.866اتحاد المراءه االردنيه144148

1888.886على موسى السالم165239

وليد علي موسى الشديفات

عماد علي موسى الشديفات

هناء علي موسى الشديفات

امل علي موسى الشديفات

نهاد علي موسى الشديفات

فؤاد علي موسى الشديفات

وداد علي موسى الشديفات

سناء علي موسى الشديفات

نور علي موسى الشديفات

سعاد علي موسى الشديفات

زياد علي موسى الشديفات

امال علي موسى الشديفات

2622.916حميدان عوض هللا جبر عيد149953

1888.494علي حمدان ذياب الدكاك148532

1876.18احمد عبدهللا مفلح165602

حسام احمد عبد هللا ارشود

مفلح احمد عبد هللا ارشود

نعيمه احمد عبد هللا ارشود

صالح احمد عبد هللا ارشود
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محمد احمد عبد هللا الرشود

عبد هللا احمد عبد هللا ارشود

انعام احمد عبد هللا ارشود

نعمات احمد عبد هللا ارشود

1875.797صالح خلف عوده هللا فهيد169556

1868.655زيد بشير كريم القاضي156987

1867.514جهاد علي ناصر الحوامده160413

1942.52اريج محمد محمود غروف145104

1864.984محمد سالم على168121

عالء محمد سالم الحراحشه

ديما محمد سالم الحراحشه

صدام محمد سالم الحراحشه

رنا محمد سالم الحراحشه

حمزه محمد سالم الحراحشه

رايه محمد سالم الحراحشه

فيصل محمد سالم الحراحشه

عمر محمد سالم الحراحشه

علي محمد سالم الحراحشه

دينا محمد سالم الحراحشه

سالم محمد سالم الحراحشه

رشا محمد سالم الحراحشه

غالب محمد سالم الحراحشه

عاليه محمد سالم الحراحشه

1979.333محمد احمد شمرين الخالدي144130

قاسم محمد احمد الخالدي

منى محمد احمد الخالدى

هاني محمد احمد الخالدى

خلود محمد احمد الخالدي

1857.56ابراهيم محمود ارشيد شديفات174871

1853.947نواف عوض صالح بني خالد155831

1853.533ياسين عبدهللا محمد149206

محمد ياسين عبد هللا البدارين

فلاير ياسين عبد هللا البدارين

شاكر ياسين عبد هللا البدارين
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نور ياسين عبد هللا البدارين

رضا ياسين عبد هللا البدارين

رائد ياسين عبد هللا البدارين

حوريه ياسين عبد هللا البدارين

1851.92عيده علي عايد خزاعله169268

1858.726ابراهيم عقله اسعد شدايده180998

1885.212فهد عطا محمد الحراحشه184884

1849.804علي قاسم محمد العبابنه173715

1890.951عبد هللا راجى العمران154436

مفلح عبدهللا راجي العاصم

غازي عبدهللا راجي العاصم

محمد عبدهللا راجي العاصم

1847.37عبدالكريم خالد دهيمش166917

خضر عبد الكريم خالد المشاقبه

احمد عبد الكريم خالد المشاقبه

محمد عبد الكريم خالد المشاقبه

عائشه عبد الكريم خالد المشاقبه

الهام عبد الكريم خالد المشاقبه

عبد الرحيم عبد الكريم خالد المشاقبه

حمزه عبد الكريم خالد المشاقبه

عدنان عبد الكريم خالد المشاقبه

عادل عبد الكريم خالد المشاقبه

احالم عبد الكريم خالد المشاقبه

1846.574سعود خلف نايش العاصم153626

1852.826زعل فياض عوض المصبح148483

1844.757رافع عطيه احمد ابو قديري184598

محمد رافع عطيه ابو قديري

سيف رافع عطيه ابو قديري

غرام رافع عطيه ابو قديري

رهام رافع عطيه ابو قديري

احمد رافع عطيه ابو قديري

سفيان رافع عطيه ابو قديري

ريم رافع عطيه ابو قديري

نجاح محمد احمد ابو قديري
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1842.651محمد نصار عليق الرويلي180756

1839.864مفضى حمدان سعيد169335

محمد فضي حمدان الخزاعله

متوفى/توفيق فضي حمدان الخزاعله

رانيا توفيق فضي الخزاعله

محمد توفيق فضي الخزاعله

نسرين توفيق فضي الخزاعله

طارق توفيق فضي الخزاعله

خالد توفيق فضي الخزاعله

عمر توفيق فضي الخزاعله

حمزه توفيق فضي الخزاعله

معتصم توفيق فضي الخزاعله

عبير توفيق فضي الخزاعله

اسامه توفيق فضي الخزاعله

1839.793ذيب عواد حمود بني خالد171465

1839.358عياده جبر عمير الشرعه171363

1834.169عطيه حياه الدبيس144868

ابراهيم عطيه حيان دبيسي

وهيبه عطيه حيان دبيسي

احمد عطيه حيان دبيسي

عماد عطيه حيان دبيسي

ذيبه عطيه حيان دبيسي

خالد عطيه حيان دبيسي

1831.671ندى كريم177128

محمد ندى كريم الشرعه

نواف ندى كريم الشرعه

ياسمين ندى كريم الشرعه

نوف ندى كريم الشرعه

مالك ندى كريم الشرعه

احمد ندى كريم الشرعه

نايف ندى كريم الشرعه

ماجده ندى كريم الشرعه

محمود ندى كريم الشرعه

امجد ندى كريم الشرعه
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عهود ندى كريم الشرعه

ماجد ندى كريم الشرعه

نايفه ندى كريم الشرعه

عنود ندى كريم الشرعه

حياه ندى كريم الشرعه

مهى ندى كريم الشرعه

1995.336هاني سليمان غصاب الساعي145232

2239.462عايد علي شنوان الحماد176903

1828.238محمد احمد الكورى174559

عبد الرؤوف محمد احمد الكوري

منال محمد احمد الكوري

عبد العظيم محمد احمد الكوري

تحسين محمد احمد الكوري

عبد الحليم محمد احمد الكوري

عبد الكريم محمد احمد الكوري

1826.701محمد فالح عواد بني خالد170977

1905.272محمد جريد قطيش الهالل157394

1822.206عبدهللا يعقوب منيزل165686

جميل عبد هللا اليعقوب الشديفات

رظيا عبد هللا اليعقوب الشديفات

راضي عبد هللا اليعقوب الشديفات

1782.442قاسم محمد حامد الدندن157583

1826.559سليمان سلمان ابو شندى144575

احمد سليمان سلمان ابو شندي

تمام سليمان سلمان ابو شندي

عادل سليمان سلمان ابو شندي

محمد سليمان سلمان ابو شندي

اميره سليمان سلمان ابو شندي

عيد سليمان سلمان ابو شندي

ابتسام سليمان سلمان ابو شندي

باسم سليمان سلمان ابو شندي

1824.566دحام احميدي سلمان الفواعره185931

1873.671احمد محمود محي الدين الحديدي157669

1811.175عيد سعيد رزق الخزاعله158769
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1822.555حسين راشد باير بني خالد155774

1810.109محمد ابراهيم كساب مرشد166201


