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טאטור מחמוד 81בנטוס וופא 41מאל זחאלקה`ג 1

מזלבט עמאד 82סאדר מייסלון 42זועבי חנין 2

לינם אנטון 83טאהה נביל 43טאס באסל`ג 3

אבו זקיקה מוחמד 84חמדאן אלהלם 44ומעה`אזברגה ג 4

אגברייה ספאא 85שעבאן פרידה 45פוקרא עבד אל רחים 5

מראענה מוחמד 86אלעתאייקה עבדאל כרים 46יזבק היבא 6

עלי סאלח ויסאם 87עיאשה מועתהם 47מהנא סאמי 7

פרח אכרם 88אבו הלאל מוסטפא 48דקה פתחי 8

חוסיין פתחיה 89דיאב מוסא 49פרח מרים 9

עראר ערב 90נטום כרים`ג 50שלחת אנטאון 10

סואעד מחמוד 91ורני חנא`ח 51קיס מחאסן 11

ענבתאוו אמאני 92האד`אבו אלעסל ג 52לירר יעל 12

בלעום ויאאם 93ליל`אבו סייף ח 53שחאדה מטאנס 13

ונתד נידאל 94שקור אילייא 54מנסור נורא 14

ליליה מאהר`ח 95דקוור נסרי 55מיס ווליד`ח 15

סאר חסאן`ג 96אש יוסף`נח 56טאהא לולו 16

בדראן עז אל דין 97טאהא דימא 57עבאס סאהר 17

בנא עאוני 98נעאמנה מוחמד 58חלבי חאתם 18

קורטאם אשרף 99נה מוחמד`מחאג 59אבו שחאדה סאמי 19

אגביריה ויסאם 100סאדר כמיל 60ורשבסקי לאה -צמל 20

חוסן יוסף 101טיב חנאן`ח 61אבו רחמון ניבין 21

איברהים נביל 102רים`בולוס ג 62עמאר אחמד 22

מסראווה בסאם 103סולטאני חוסני 63ליאלה איאד`ח 23

טאס ראיד`ג 104טיב קאסם`ח 64מרעי אמין 24

שחאדה אדמונד 105עטייה כאיד 65אילני יהודית 25

הווארי ערין 106סובח מייסאן 66אבו בדר איברהים 26

ורשבסקי מיכאל 107סעיד יוסף 67לוד`אבו אחמד ח 27

עבד אמיל 108שקור בסאם 68וויליאם` חאג 28

מחאמיד ריאד 109רים`סקסי ג 69חוש דועא 29

סולטאני פואד 110מטר עדנאן 70יחיא מוחמד` חאג 30

אבו פול מוחמד 111אליב כאמל`ג 71חמדר ראמי 31

זריק סולימאן 112בריה ריאד`אג 72ורביאן סאמי`ג 32

וני`מנסור ג 113ואד`דכוור ג 73עבאס וסים 33

אגבריה אפנאן 114חמאד באסם 74לה`טנוס נח 34

יונס מוחמד 115אלגברייה חנין 75מיל`לץ ג`ח 35

עאטללה אליאס 116ראבי איאד 76קובטי מירי 36

מוחארם מחמוד 117טיב מוחמד`ח 77ערבוש מועין 37

מחאמיד האשם 118אלשאער האדיה 78הנדאוי רביע 38

טאהא יאסף 119עבד אל חלים חסן 79אינאס` חאג -עודה 39

חדאד מוראד 80עתאמנה מופיד 40
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