
االسم
 خوله محمد هليل الرواجفه 

 محمدعوده عبد المراعيه
ابراهيم احمد سالمه النجادات

ابراهيم جمال اسماعيل الزعاتره
ابراهيم جمعه الحاج منصور

ابراهيم جميل ابراهيم الطويسي
ابراهيم راضي زعل حسن 

ابراهيم فايز عبد ربه ال خطاب
ابراهيم محمد سودان المراعيه 
ابراهيم محمود طالب الحسنات
ابراهيم نايف ابراهيم الهباهبه
ابو عبيده سليمان سالم معيوف

اتمار محمود راشد حماشا 
اجود سليمان موسى النوافله 
احالم حسين قاسم الزريقات 

احمد ابراهيم حسن محمد حسن 
احمد باسم شحاده الخطيب 
احمد بسام احمد السليحات 

احمد حاتم رزق عبدهللا
احمد حامد عبدهللا جابر

احمد حسن احمد شيخ حسن االنصاري
احمد حسين سلمان الربابعه 

احمد حلمي فهد اخليف
احمد حلمي محمد صبح

احمد خالد سالمه الضمور 
احمد خلف حمد البشابشه 
احمد سالم عقلة الجازي 

احمد سالم محمد العرابيد الشهوانى
احمد سمير محمد الحمود

احمد شاهر سالم مستريحي
احمد صالح احمد زواتين 

احمد ضيف هللا محمد العجامي
احمد طارق هالل مقدادي
احمد عادل عمر ابوهالله



احمد عارف علي النوافله 
احمد عامر احمد مومني

احمد عبد الحليم احمد الزعبي
احمد عبد السالم سلمان عيال سلمان 

احمد عبدالرحيم على عبدالرحيم الجناحى
احمد عبدهللا على سلطان الكوارى

احمد عبدالوهاب رزق عودات
احمد علي جدعان النعيمات

احمد عماد احمد الزعبي
احمد عيد محمد الشراري

احمد مبروك موسى الخليفات
احمد محمد ابراهيم الراوشده 

احمد محمد احمد الخشمان 
احمد محمد احمد قدوره

احمد محمد جميل العالقمه
احمد محمد سليمان المشاقبه

احمد محمد صالح بني الدومي 
احمد محمد ياسين الذيبات

احمد محمود ابراهيم السميرات
احمد محمود احمد المصري 
احمد محمود سالم الخصاونه

احمد محمود عبد القادر الرعود
احمد مصطفى باكير 

احمد نايف محمد عليدي الشمري
احمد ياسر خالد عبابنه

احمد ياسين هارون ال خطاب
احمد يوسف علي ابو دلو

اخالص عادل عقاب المزايده
اخالص عدنان عبد المطلب المرايات

ادريس نضال ادريس ابوب
اروى محمد علي الدعسين 

اريج سليمان سالم العصيفات 
ازهار خالد سعد العطون

اسامه احمد عبد أألول عبد القادر
اسامه ايمن احمد البيتاوي



اسامه حسين اعطي الرواشده 
اسامه خالد عبد الرحمن اللبدي 

اسامه شاهر محمد الفرايه 
اسامه عادل محمود عبدالنبي 
اسامه مجاهد صالح الريماوي

اسامه محمد عبد الكريم الطراونه
اسامه محمد عيسى الخوالده

استبرق يوسف عيد ابو خليل
اسحار محمد ربيع الخوجه

اسراء ابراهيم عوض الشلبي
اسراء امجد علي المومني

اسراء خليل حمدان الموسه
اسراء عبدالجواد محمد سماره

اسراء عبدالكريم نزال المساعيد
اسراء عدنان ذياب العمايره
اسراء عطا سالم الرواضيه
اسراء علي عبدهللا الخوره

اسراء عمران ابراهيم المصري 
اسراء غازي عبدالرحمن الغبابشه 

اسراء غسان محمد جمعه
اسراء فخري سالم الشواوره

اسراء فوزي امين الجراح
اسراء محمد علي المشاعله 

اسراء محمد ناصر اسماعيل 
اسراءسعيد موسى عدوي 

اسالم احمد مشيش البطونيه
اسالم ايمن احمد عزام

اسالم خالد محمود سالم
اسالم سالمة محمد ابوشتال

اسالم عبدالقادرسالم الرواشده
اسالم محمد مضعان عيال سلمان

اسماء خالد سلمان ابوسمهدانه
اسماء خلدون محمد المومني

اسماء عواد ارفيالن العقيالن 
اسماء نعيم عباس الكيال



اسماعيل فرج محمد الرواجفه
اسماعيل فضل اسماعيل البوسطجي

اسمى اسماعيل محمد الصغير العيسه
اسيل احمد علي اللواما

اسيل احمد موسى الخاليفه 
اسيل خالد محمود عساوده

اسيل صالح عطيه الخليفات 
اشراق محمودموسى اخوعميره

اصايل كايد سليمان كريشان 
افنان احمد غافل الشماسين

افنان احمد مضحي ابو هاللة 
افنان حمد فيصل الجازي

افنان خليفه ابراهيم القرارعه
افنان ناجح ابخيت الجرادات

افيان محمد صبحى الفرا 
اقبال عبد الكريم نور المعاني
اكرام ابراهيم حسن الرفايعه
اكرام حميد عبدهللا الجرميه 

اكرام عبد هللا عبد المطلب الحسنات
االء زكريا رضا الشريده

االء عبد ربه محمد المشاعله
االء عبدهللا محمد الحويطات 
االء عدنان عبد هللا الخطيب
االء عطا هللا علي الزوايده

االء محمد احمد الغنميين
االء محمد نصيب عساف عيال حصان

االء محمود سليمان البزايعه
الشيخ عبدهللا بن خليفة ثامر ال ثاني

العنودسعيد احمد الزيود
المثنى اسماعيل ابراهيم الرفايعه 
المعتز با ايمن محمد المعاني 

المنذر محمد احمد الصرايره
النشمي عيسى عربود الطيب
الهام سامي سليمان الهالالت 

امال محمد عيد الزول 



اماني ايهاب فالح الجعبري 
اماني حسن عوده العيدى

اماني محمود محمد الخطيب
امجد فؤاد عبدالجبار حمد

امجد محمد توفيق لشيخ حسن 
امنه محمد سالم السعيديين
اميه فياض فالح الدبيسيه

انتصار حسن دابل الدمانيه
انس بالل عبد القادر القيسي

انس ثائر عبدهللا الرواشده
انس سالم سليمان الزوايده 
انس عماد علي الدغيمات
انس عوني حمدى زيتون
انس محمد صالح البزور

انس مصطفى غازي عوجان 
انعام حمدان جمعه السعيديين

انغام احمد موسى الهالل
انغام محمد علي النوافله

انفال خضر سليمان الشاويش
انمار موفق عيسى هادى

انوار الحميدي خلف الرواجفه
انوار ذياب جالل الذيابات

اويس محمد راشد بني مصطفى
ايات حسن محمود الحما دين
ايات صالح محمد الخليفات 
ايات طه عبد هللا الدعاسين

ايات عيد محمد ابوالنجاالسوداني
اياد سامي كايد ابونوير 
اياد محمد ذيب حوراني 

اياد يوسف محمد البستنجي
ايادهاني عبدالرحمن الحسنات 
ايمان سليمان سودان الركيبات

ايمان صايل غيظان المعاني
ايمان عارف نهار البخيت

ايمان محسن مثنى الجعفري



ايمان محمد ضيف هللا الزوايده
ايمان محمد عجرم العطون 
ايمان هارون ابراهيم العاليا

ايمن حسن احمد الخطيب
ايمن حسن سليمان عمايره

ايناس زايد عبد الرحمن الشقيرات
ايناس فواز سالمه ابونصار
ايناس محمد نصر الخوالده
ايه محمد ابراهيم الوحيدي 
ايهاب مسلم محمود الحسن
ايهم صالح سليمان طبنجه

ايوب محمد ابراهيم الهالالت 
آية عبدالفتاح عبدالكريم الشديفات
باسل حسين مصطفى العياصرة

باسل نايف محمد الحسنات
باسل نايل قدره التهتموني

بتول ابراهيم محمد الكراسنه
بتول حسين حامد بسيوني
بتول علي محمد الغويرى

بتول غالب احمد راشد
بتول هشام صالح العواوده
بتول وليد محمد السعيدات

بثينه راتب سليمان الفالحات
بثينه سليمان خليل العوامره 

بثينه محمد طويحين المصبحيين
بدر عبدالرحمن محمد االشقر 

بدوان جهاد محمد بدوان الجعبري 
براء  علي محمد مهيدات
براء عقله عواد العجالين
براءامجد سعدات النجار 

براءه ابراهيم علي كريشان 
براءه فتحي عبداللطيف المالحمه 

براءهاني صبحي الفقهاء 
بسرى طه محمد الفقراء 
بسمه احمد حسن النوافله



بسمه محسن  سليمان المصبحيين 
بسمه محمد سليمان الحساسين
بشار حميدان سليمان الرخاء

بشار عليان فندى العزام 
بشار محمد سميح عاشور

بشرى بهجت فهمي جوارنه
بشرى حسين سليمان الرصاعي

بشرى خالد محمود الفرايه
بشرى سعود عيد ابونوير
بشرى سعود عيد ابونوير

بشرى محمد صباح الخليفات 
بكر علي مليح الجازي

بكر ياسر محمد القرعان
بالل جميل احمد بني سالمه
بالل عارف احمد الحسنات 
بالل محمد سالمه الطوالبه
بلقس احمد مطلق الخليفات

بلقيس ابراهيم فرحان المعايطه
بلقيس عبد هللا محمد السوالقه

بلقيس عبدالحيم صابر المصري 
بلقيس موسى ابراهيم ابو معيتق 

بلقيس يحي موسى منصور
بنان محمد فهد الشلبي

بنان محمد فهد الشلبي 
بهاء الدين محمد علي الصقر
بهاء شحاده محمد ابو جلبان

بهاءالدين حسان صباح الحساسين
بهاره عبدالهادي رفيفان الذيابات 

بيان احمد محمد الهالالت
بيان جمعه محمد الموسه
بيان حسين علي الضامن

بيان علي سليمان النوافله 
بيان عمر سالم المغرابي

بيان فواز احمد الحسنات 
تاال عماد علي النعانعه



تاال محمد حمزه رضوان
تاال ناصر عقيل مساعده

تاال ياسين ابراهيم ابو محفوظ
تاالصنحي عبد الهادي عبدهللا 

تامر امجد صالح خطايبه
تامرعامراحمد الشراونه

تبارك انور مصطفى التميمي
تسنيم ابراهيم حميد بيومي

تسنيم احمد سليمان ابوذوابه
تسنيم احمد مصباح المحيسن
تسنيم صالح سليمان الهباهبه
تسنيم صبحي احمد عدربه 

تسنيم عطا هللا سليمان الخوالده
تسنيم عطاهللا جدعي كريشان 

تسنيم علي عقله الخليفات 
تغريد عوده سالم السعيديين

تقوى خليل ذيب سعيد
تقى محمد شحاده المحاميد 

تمارا سالم عبدهللا  الدراوشة
تماضر علي محمد جبالي

تهاني بشر هارون الحسنات
تيسير خالد تيسير شموط
تيماء خالد خليل الرفايعه

جاسر غصاب عواد الذيب
جعفر محمد فايز العزام

جمانه احمد عبدهللا الرفايعه
جميل بدرالدين جميل الخضري

جميلة علي عوض ابو نوير 
جنان حسام الشماليه
جنان حسام الشماليه

جنى احمد سالمه الخوالده
جنى علي عطا هللا الصرايره 

جواد موسى سليم القضاه
جواهر عطا هللا احمد المناجعه

جود وليد فايز الشراري



جيهان امين حيسن كتكت
جيهان عرفات توفيق زيتون
حاتم خليل مصطفى عبدالنبي

حاتم محمود عبد الرحمن عبد الهادي
حازم ابراهيم محمد الهرش

حاكمه حسن بركات الجازي
حسام الدين محمد زاهر الخوالده

حسام موسى سالمه المراعيه
حسام وليد سالم البداينه

حسان جمال عبدالفتاح ابو ناصر
حسان يونس بركات الرواشده 

حسن عبدالحميد حسن الصبحين
حسن محمد على عبدهللا المناعى

حسن ياسين عيسى الطراونه
حسني بسام سليمان ابو هزاع

حسني فضل حسني طبازه
حال راكان عبد هللا الجازي

حمد سلطان حمد ال جهام الكوارى
حمد عبدالخالق شيخ على صالح اليافعى

حمد على حمد دوحه المرى
حمد محمد حمد الحول

حمد ناصر على البطحا المرى
حمدان محمود حمدان قباعه
حمده خليل راشد المزروعى

حمزعلي محمود حمد 
حمزه ابراهيم محمد الشراري 
حمزه احمد محمدعلي القرامسه
حمزه جبريل سليمان الزيادنه 

حمزه خالد صبحي العزه
حمزه سليمان سلمان الشماسين
حمزه علي سويلم الخضيرات

حمزه عوده فالح البلوى
حمزه محمد ابراهيم العمرات

حمزه محمد ابصيص الطقاطقه 
حمزه محمد عطا ابو حطب



حمزه محمود يوسف شهاب
حميد احمد حميد العكبرى المنصورى

حنان جميل محمد البكيرات
حنان سليمان محمد المراعيه 
حنان سويلم مرزوق النعيمات

حنين تيسير خليل القيسي
حنين عبد اللطيف لطفي صالح

حنين فايز هويمل الزوايده
حنين محمد جميل سعيد

حنين محمد مصباح الخوري الشلبي
حنين ناصر عبدربه الشماسين 

حنين نزار هاشم اسماعيل
حيسن احمد فالح الجفال
خالد امجد احمد عبيدات

خالد بخيت محمد السميحيين
خالد زكي حسين السوالمه

خالد فواز محمد العزام
خالد محمد زهير خالد داود

خالد محمد عبدالرحمن ابو صالح 
ختام موسى حسين الهالالت

خديجه احمد عطا هللا الطوره
خديجه خلدون هاني الزفيفي 

خديجه منصور رشوان ابو همام 
خزامى عثمان علي الطوره

خليل عماد خليل النوافله 
خليل محمود عطيه الشلبي 
خوله فايز ابراهيم خطاطبه 
خيام محمد طالب الهالالت 

دانا حيدر محمد العمرى 
دانه انورباجس عبدهللا 

دانيا خالد صايل ابو درويش 
دانيا ساطع فخرى ال خطاب

دانيا سالم عقله المراعيه
دانياابراهيم حميد الروضه 

دانيه حسين احمد ثابت



دانيه عصام صالح قرامسه 
داود احمد داود محمد

دعاء ابراهيم عبدهللا زواهره
دعاء جمال احمد المسيعين 
دعاء حسين حامد التلهوني

دعاء حمود عبدالكريم الزيدانين 
دعاء خليل عبد هللا عرباش
دعاء سليمان محمد النوافله

دعاء عزمي احمد مطر 
دعاء محمد بنيه الركيبات

دعاء محمد فوزي دويكات 
دعاءمحمود محمد مصلح 
دنيا حسين سعود سقا هللا 
دنيا محمد سالمه الموسه
دنيامحمد علي الفالحات 

دياال عبد اللطيف راسم الصرايره
ديما راشد امين الحسبان

دينا فراس حلمي الفاضي التميتي 
ذاكر حسن محمد العسوفي 

ذكاء غالب احمد راشد
رادا محمد سالمه برهم

راشد عدنان علي المحادين
راشد فارس فرحان الطريمات
راشد مبارك عبدهللا العوضي 
راشد محمد عطا الفضول 

راشدايمن عوده الهالالت
راشدعاطف محمود ابوريشه 

راضي ذيب محمد الشرعه 
راضي فراج محمد العكالين 

رافت محمد هارون الحسنات 
راميا عيسى سالمه الهوده 

رانيا فالح رجا النعيمات
رانيا نضال ابراهيم الشراري

رانيا يوسف سالم العمران الحويطي
رانيه خلدون شاهر ابو جارور



راون محمود صبح ابوهالله كريشان 
رايه يوسف علي الفرجات
رائد ابراهيم العبد الطبيري
رائد محمد عوده الزيدانين

رائدة راتب موسى ابو سمرة
ربى موسى عبد هللا الرواضيه

رجاء محمد يوسف براهمه
رحمه سالم خلف اللوافيه

رحمه سالم دواس الدهامشه
رحمه سالم فرج العونات

رحمه محمد سالمه الهباهبه
رزان ابراهيم محمد الحسنات

رزان عاطف ابراهيم الهبا هبه 
رزان عبد الرحمن عبد هللا الغنميين

رزان محمد سليمان العطون
رشا محمود عوده المالحيم

رشا يحيى اسماعيل الرواضيه 
رشاد محمد هارون المشاعلة 

رشيد عبدهللا رشيد القيام
رغد عاطف حمد الداوديه

رغد عبدالكريم ابراهيم درادكه
رغد محمد عيسى غانم

رغدا جالي عقله الزوايده 
رغدخلف سلمان الفريوان 

رغده علي محمد جبالي 
رغدوائل حسين حشكي

رفاد عادل اصبيح الفراهيد
رمضان رجا محمد الرشايدة

رنا ذياب محمد النجادات
رناد هشام احمد الخطيب

رنال عمر محمد االمامي 
رنال هاشم خالد الطوره
رند فؤاد حماد الحورى

رهام محمد عبد النبي الحسنات
رهف ابراهيم محمد البداوى



رهف احمد عبد الغنى الفالحات
رهف حاتم محمود عبد الغافر
رهف عبد هللا هجيج السعيديين

رهف عبدهللا علي النعيمات
رهف محمدسلمان الهالالت

رواءوجدي محمد ابوهالله كريشان
روان احمد عبد هللا االشعري

روان خليف حمد العجالين
روان فراس محمد منيرل

روان فياض عوض الرشايده
روان محيسن عبدالجبار حمدان 

روبى سلطان جميل البريزات
رولى سليمان سالم الغنميين 
رؤوف باسم خليل ابو شكر 

رؤى احمد عبدالهادي الطحان 
رؤى احمد عوده القرارعه 

رؤى رائد عمر صالح
رؤى سداد احمد سقاهللا

رؤى عامر شاكر الرواشده
رؤى مامون عبد االول عبد القادر

رؤى محمد عوض القمول
رؤيا عدنان محمد العقايله
ريان فايزاحمد الشراري 
ريم احمد عطيه الطورة
ريم احمد محمود ياسين 
ريم عطيه عطيه النسعه

زهور حسن علي الزيدان
زهور الفي سليمان المراعيه

زياد طارق عبد الرحمن الوشاح
زياد علي احمد العقايله 
زياد محمد يوسف مسلم

زيد اسامه عبد الرؤوف العبوشي
زين ابراهيم سالم ابو غريقانه

زينب محمد عاطف الخوالده
زينه نظام حسن ابراهيم



ساجده ابراهيم محمد نجادات
ساجده سند محمد النعيمات 

ساجده علي عباس الحسنات 
ساره بشار عيسى علوه

ساره زهير سعيد ابو زيد 
ساره شفق محمد البزايعه 
ساره عقله موسى السعادنه

ساره فواز يوسف يدك 
ساره ماجد احمد الحويطات
ساره محمد خليل الهالالت

ساره محمود محمد الفناطسه
سالي ايمن فرج عليوه 

سامح حسن عبد السالم الشعيبات
سامر اشرف محمد طنش

سامر غازي العزو الخطيب
سامر نضال حامد  البدور 
سامرحمد علي الرصاعي 

سامي موسى عبدهللا الخليفات 
سائده وسام محمد الشياب
سبا بسام حامد الحمادين 
سجاهيثم صالح الشاويش

سجود ابراهيم علي المصرى
سجود حسين ابراهيم ابو كركي

سجى ابراهيم حسن المعاني 
سجى علي ضيفا النوافله

سجى محمود مسيب النعيمات
سحاب علي عبد العزيز الجرابعه

سحر راغب هاني الشماالت 
سعاد نبيل صالح عديالت

سعادحسن صياح ابوعراج
سعيد خميس عنبر خميس السليطى

سعيد يوسف سعيد الشجراوي
سكينه فواز عبدالجواد عليدي 

سلسبيل صالح عطا هللا السعيدات
سلسبيل محمد خالد البدور 



سلسبيل محمود اسماعيل ابوربيع 
سلسبيل محمود موسى الحسنات 
سلسبيل ناجي ابراهيم السالمين

سلمان محمد سلمان العايدي
سلمى حمود شطي السميحين
سليمان احمد محمد الحسنات
سليمان سالمه سويلم ابو ديه 

سماح حسني حسين حسن
سماح عمر محمد الدقور 

سماح محي الدين رضا القاسم 
سميه سند محمد الفلحات

سميه محمد علي بني مصطفى
سنابل زهدي محمود البدور

سنانه سامي عبدالكريم الرواشده
سندس سامي عبد عطا

سندس عطا هللا جمال البرديني
سندس محمد ابراهيم الرفايعه

سندس محمد عبد الكريم المحادين
سنس احمد موسى الشوبكي 

سنس كمال حسن عنايه
سهى رشيد محمد قطناني 
سهير محمود جميل صالح

سوزان محمد مصطفى الخطيب
سونيا محمد سلمان عليان

سيرين ايمن قاسم بكر 
سيف الدين ابراهيم فارع الحبيس 
سيف الدين هايل ابراهيم المجالي

سيف صخر نبيه الكرمي
شروق خليفه محمد الهالالت
شروق عثمان خالد الطوره 
شروق علي فهيد الفرجات 

شروق محمد نصار العمري
شروق نايف سالمه العثامنه
شفاحسين سليمان الحساسين
شموع احمد عبدالكريم الديك



شوق فايز هويمل الزوايده
شيراز محمد هارون العمرات

شيرين علي موسى النوافله 
شيماء احمد يحيى كريشان 

شيماء سليمان محمد الهالالت
شيماء عبدالمهدي جميل المغربي 

صابرين عدوان براك التوايهه
صالح عصام احمد الطيبه 
صالح كريم صالح الجازي

صبابرن محمد سالم البداينه
صدام احمد محمد الضابط

صدام سلمان احمد ابو صباح
صدام محمد عبد السالم بني فواز

صعب عدنان شفيق الزعبي 
صفا سليمان سويلم السعيدين

صفاء توفيق عبد الحميد يونس
صفاء صالح سليمان الرواضيه 
صفوان سعود خلف ابو درويش 

صالح يحيى احمد الطويسي
صهيب جمال يونس الشوبكي

صهيب ضيفا مطلق العمرات 
صهيب عارف حسين الرتيمات

صهيب يحيى عبد القادر العمايره
صيغه عواد هويمل الدمانيه 

ضحى وليد يحيى صالح 
ضياء الدين سلطان ابراهيم نصار

طارق اسالم محمد خير نقاوه
طارق محمد عويض اللوافيه 

ظاهر بن سمير بن صباح العطوي
عاشه سليمان سلمان العثامين 

عاصم ايوب علي نجادات 
عامر احمد موسى السالمين

عامر علي همويمل النعيمات 
عامر نزيه موسى ابو الوي 

عايد حاكم عايد الشراري



عايد وحيد عايد النوافله
عايش فرج سليمان االحيوت
عايش محمد عيد السالمين 

عائشه احمد مشيش البطونيه
عائشه عطا هللا قريفان العودات

عباد حرب سالم الزوايده 
عباده محمد محمود العزام 

عبد الرحمن بالل سعيد ذياب
عبد الرحمن توفيق مبارك السميحيين

عبد الرحمن خالد عبد هللا الخوالده
عبد الرحمن خالد محمد النوافله

عبد الرحمن شمس الدين نورى حج اصحاب
عبد الرحمن عصام فهمي الكسواني

عبد الرحمن محمد علي عياصره
عبد العزيز ذيب محمد الشرعه

عبد العزيز عبد هللا محمد ابو نجم
عبد الفتاح محمود عبد الفتاح االسمر

عبد القادر كمال السمره 
عبد هللا سالم االدهم الجازي

عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا خريس
عبد هللا فاهد غصاب السكارنة
عبد هللا يوسف محمد ابو الرب

عبد المجيد عبد الرحمن احمد الهالالت
عبد المجيد علي مرزوق ابو شتال

عبد المجيد فرج محمد الرواجفه
عبد الوالي يوسف احمد الفناطسة

عبدالرحمن انور عطيه النجار 
عبدالرحمن بدر عبدالرحمن المقاطى العتيبى

عبدالرحمن بسام عبدالدبعي 
عبدالرحمن زهير مسلم عساف

عبدالرحمن سالمه سالم النعيمات 
عبدالرحمن محمد سعود كريشان 

عبدالرحمن منذر محمد اقنيبي 
عبدالرزاق غسان عبدالرزاق الكباريتي

عبدالعزيز محسن مثنى الجعفري



عبدهللا جعفر عواد الجعفرى
عبدهللا جمال محمود الحوامده

عبدهللا حسين على ال عتيق المرى
عبدهللا صالح محمد لهيمس المرى
عبدهللا عريف عبدالحافظ ابوشرخ

عبدهللا عزام محمد القطامين
عبدهللا عمر صالح قواقيه

عبدهللا عيسى خليفه صقر الكوارى
عبدهللا ماجد محمد ابوسخن 

عبدهللا محمد جابر سلطان الكعبي
عبدهللا محمد سليمان ابو نجا

عبدهللا محمد عبدالرحمن جاسم الصائغ
عبدهللا محمود عمر منصور 
عبدهللا مناور سالم الخريشه

عبدهللا يوسف محمد الظاهر 
عبيده عبدالسالم عبدالرحمن حسنات 

عبير سليمان سالمه الزيادنه 
عدي فواز عقله بني هاني

عدي محمد عبد الرحمن العسوفي
عرين حسن احمد ابو كركي 

عرين عايد خلف السعادنه 
عرين محمود علي زيود

عز الدين خالد موسى النعيمات
عزالدين علي محمود الشويات 

عزه فؤاد اسحق العزه
عصام علي مريبد النعيمات 
عطاهللا حيان هزيم العثمان 

عطاف عبد هللا عطاف الخوالده
عال سامي طه الختاتنه

عال ماهر خليل السعيدات
عالء الدين علي عطيه الغربلي 

عالء الدين عمر عوده عفانه
عالء سعيد محمد ال خطاب
عالء عيسى احمد الساكت

عالءالدين تيسير محمود الشبول



على حسين عوض الكلدى اليافعى
على راكان حمد ال عنيق المرى

على عبدالرحيم على عبدالرحيم الجناحى
على محمد جابر سلطان الكعبى

على محمد على عبدالعزيز الخليفى
علي جميل احمد الشراري 
علي حسن علي الجذيالت
علي زهدي قاسم وردات 
علي عايد موسى النوافلة

علي عبد القادر عبد هللا المزايده
علي محمد محمود العزام

علي محمود مصطفى النمرات
عليا كامل محمد السعيدات

علياء احمد مصطفى غيث 
علياء مفضل سليمان الرواجفه 

عماد علي محمود ابو عوره
عماد وليد محمد ابو عنزه
عمار حسن علي الزيادنه

عمار عبد الناصر علي الحسنات
عمارعبدالناصر علي الحسنات 
عمر اسماعيل حميد الرواضيه

عمر حسام عاشور ابو ليلى
عمر صالح فايض المناصير
عمر طايل عواد السميحيين
عمر عادى حمدان العطون
عمر محمد عبد القادر سعيد
عمر هايل سليمان الجازي
عمران بكر فالح الصالح 

عمران محمد عبدالرحمن ابو صالح 
عمران موفق عمران اتكيدك

عمرمحمدمحموداغنيم
عنود فرحان فالح الخضور 
عهد صفوق فايض الجازي 
عهد محمود عبدهللا النوافلة 

عهود سالم حسين ابوطه 



عواطف عبدهللا عايد السميحيين
عودة هللا محمد عودة هللا الصبيحات 

عون محمد فرج الزالبيه 
عيد اسماعيل عبد ربه ابو غليون

عيسى حسن محمد العبدهللا
عيسى سعد موسى الرزبون 

عيسى عبدالقادرمحمود ابوالنادي
عيسى عمر محمود المستريحى

عيسى محمد عيسى الطويط
عيسى محمد عيسى عبدهللا فخرو

عيسى موسى عيسى المومني 
غاده عبد الرزاق سليمان ابو العز

غاده عبدهللا كايد الرشايده
غدير عليان حميد ابو روثه

غفران حسين منسي النجادات
غفران راضي حمد العراقده

غيث ايلد تيسير الشواوره
غيث حسين عبدالحافظ الرواشده 

غيداء حمد سالم النعيمات
فاتنه جمال موسى عصفور 

فاديه احمد موسى الرواد
فاطمة ناصر هارون المشاعلة
فاطمه سالمه الويقي  القدمان

فاطمه علي ممدوح الصبا حيين
فاطمه عمر سالم البوشي

فاطمه فراس زيد مغايضه 
فاطمه محمد ذياب الرشايده 

فاطمه محمد مصلح الفرجات 
فاطمه نصار عباده المراعيه
فايز محمد امين فايز العزام
فايز هارون احمد الحسنات
فايزه علي مفلح الطقاطقه 

فايزه فيصل على هديب
فتحيه نصار منصور زايد

فخر اعوض محمد اخو عميره



فداء حسين هزاع الخصيالت
فداء سليمان موسى الرواشده

فراس ابراهيم مصطفى النعيمات 
فراس احمد خليل درادكه

فراس عبد السالم احمد المغربي
فراس عبدالباسط خليل ابو خشم 

فرح جمعه علي المدنى
فرح عطا هويمل النعيمات 

فرح فالح عليان درادكه
فرح منور محمد العمارات

فرح منير يوسف الصوالحه
فلایر حامد سويلم الرواجفه

فالح مرضى جالوس طعيم التومى
فنحي حسن محمد الشرقاوي
فوازسليمان مطلق العمرات 

فوز عايش محيل الجبهه
فوزي احمد فوزي الشويخ 

فوزيه سامي مصطفى عبدالغني 
فؤاد ايمن فؤاد العقايله 

فيصل موفق عيد ابو جفين
قاسم خالد عبدالكريم البزايعه 

قصي عبدهللا ذياب قمر 
قصي علي سالم الشرمان 

قصي عمر كرم منزرالوي
قصي فراس عبد هللا خليل

قوت القلوب ناجي ابراهيم السالمين
قيس ياسر احمد الهالوي 

قيس ياسر عبدهللا صقر حسين
كريمه عطيه عيد ابو شباب

الرا لؤي محمود ردايده 
الرى عبد هللا هارون الفلحات

النا تيسير احمد الرمحي 
النا عدنان احمد ابوقران 

النا محمد ابراهيم المشعور
النا موفق حسن اسماعيل



لبنى محمد  محمد بكر النمور
لجين حامد فايز الشراري 

لميس رائد خالد رحال 
لميس سليمان عبد الكريم الطوره
لولوه محمد نادر سليمان العبدهللا

لؤي عالءالدين  عزمي خليفه 
ليث اعمر ابراهيم الرواشده

ليث عمر حسن الجوابره
ليث محمد موسى الخال يفه 
ليث موسى نعيمي الشخاتره

ليلى خطاب محمود خطاطبه 
ليلى ناصر شماليه

لينا رضوان موسى السالمين
لينا قاسم يوسف قاسم
لينا ياسر محمد قنيص

ليندا محمد عبد ربه البزايعه
ماجد محمد مطلق ابو درويش

مادلين محمد خليل الرفوع
ماريا عبد الفتاح مصباح ابو الجود 

ماريه محمد احمد الصرايره
ماسه جميل علي القضاه
مالك راتب علي الرعود

مالك محمد جميل المنشاوى
مالك محمد عطا هللا البدور

مالك محمد محمود بني مفرج
مالك مطيع ساري العمامرة

مانع صالح على حسين عبدالرحمن
مبارك سالم عبدهللا  الزعبي

مجاهد جمال علي الدعوم
مجد علي نصار ابو خليل 
مجد محمد جبريل الرفايعه

مجد محمود يعقوب الشويخ 
مجد موسى سليمان العراقده
مجدعلي هوميل السعيديين

مجديوسف عبدهللا عبدالرحمن 



محبه عطا هللا اسحق منصور
محمد  جابر راشد ال حنيتم المرى

محمد احمد ابراهيم الكريمين
محمد احمد رافع بني عامر 

محمد احمد سلمان فطيس الهاجرى
محمد احمد محمود العباسي

محمد احمد موسى الطويسي 
محمد امجد عقله ابودرويش
محمد امين عوض النوايسه

محمد ايمن محمد متروك
محمد باجس محمد مستريحي

محمد بسام عمير الزبن
محمد بسام محمد ملحيس
محمد بالل محمد سقا هللا

محمد بيان محمود ابراهيم ابوشهاب
محمد جمال احمد ثابت 

محمد حابس جاد هللا القاسم
محمد حاتم ضيف هللا الفالحات

محمد حجازي خليل البرديني
محمد حسين جابر الكردي

محمد حسين فارس النجادات
محمد خالد فايز الشراري 

محمد راشد محمد ال حنيتم المرى
محمد ربيع العراقده 

محمد رعد مدهللا الرواشده 
محمد زكريا شريف البشارات

محمد سالم علي الرواجفه
محمد سطام عبد الجيد العشوش
محمد سعد عبدالقادر ال خطاب 

محمد صالح جدوع النصرات
محمد عادل رسمي عبدالغني

محمد عايد فرحان الربيعية الشمرى
محمد عبد هللا احمد المغربي

محمد عبد هللا محمد الركيبات
محمد عبداالله عليان درادكه



محمد عبدالقوى هيثم اليهرى اليافعى
محمد عبدهللا عطوه الطوره
محمد عبيد مقبل الفواعرة
محمد على صقر النعانعه

محمد علي عوض ابو نوير
محمد علي محمد المطششين

محمد علي محمد فريج
محمد عماد سعيد شاهين

محمد عيسى احمد الخوالده
محمد عيسى ناصر اال منيف الكعبى

محمد غالب محمد وهدان
محمد فهيم محمد المومني

محمد مبارك جاسم الخويطر العجمى
محمد محمود عبدالرحمن عنانبه 

محمد محمود قاسم صالح
محمد مراد عبدالمنعم دراغمه

محمد مصطفى محمد ابوجديجه
محمد معيظ على االفنس الغياثين

محمد مهنا محمد عبدهللا المسلم
محمد موسى سليمان العراقده

محمد ناصربهجت الناطور
محمد نعيم عبدالحافظ ابو نجم 

محمد هيثم احمد الخطيب
محمد يوسف ابراهيم السعودي

محمدالمهدي صالح سعيد عاشور 
محمدعبدهللا صبابر ابوخرمه
محمود احمد ابراهيم اللواما 

محمود حمد مطر السعادنه
محمود خلف العيط الدمانيه 

محمود سليمان حمود الفزعات
محمود مبارك ال منيف الكعبى

محمودخليل مصباح الخوري
محمودعايد احمد خطاب

مخلد صالح محمد العمامره
مديحه خالد عطاهللا الطقطقي



مراد ابراهيم محمد الغويرين
مرام راضي سالم الزوايده 
مرام لؤي محمود الشمري

مرام هاني سليمان الهالالت
مرح عوني عبد الرحمن السعودي

مرح ماهر حسين الطويل ال خطاب 
مرح مدهللا علي العراقده   

مروان سالم النورى المعاقبه
مروة عدنان خليل مرعي

مروه سليمان سالم ابو زيتونه
مروه محمد عايش العالونه

مروه محمد عوده هللا الهباهبه
مروى علي محفوظ القرامسه 

مريانا نديم حنا العالمات
مريم راشد فريج االحيوات
مريم على فريج الركيبات
مريم علي فالح الرواشده 
مريم عوده محمد الرشايده
مريم محمد عواد المحاميد
مريم يوسف محمد الفقير 

مسفر محمد جابر الجحيش المرى
مشعل احمد محمد الشمالن

مشعل سعود ناصر البنغيث الكوارى
مصطفى احمد مصطفى بني يونس 

مصطفى اسامه مصطفى محمود
مصطفى جمال اسماعيل عيسى 

مصطفى عبدالستار ابراهيم القيام 
مصعب جمال محمد صالح
مصعب رافع احمد الحمود

مصعب عقله نصار السميحيين
معاذ جمال عبيدهللا كريشان 

معاذ فايز عبد ربه علي 
معاذ هاني االدهم المصبحيين

معاوية محمد عبد السالم  ابوكركي
معاويه احمد محمد الوحيدى



معاويه حسين محمود المزايده
معتز نصر عبدالمنعم الهدار 

معتز يحيى مفضي الضالعين 
معمر مهدي ابراهيم النوافله 

مالك محمد سالم العطاونه
مالك ممدوح مفلح الذيابات 

ملك عمران اسمااعيل اللصاصمه 
منار فلسطين حسين سالمه الصبحي 

منار محمد منصور الجازي
منال رجا محمد المراعيه 

منال عادل شوكت البزايعه 
منال محمد سلمان عليان
منتهى حمود الحسكاوي

منتهى عبد العزيز سالم الخليفات
منذر صخر مالك المحيسن

منصور حمد المعنس العذبه المرى
منيره هشام احمد الحجوج 

منيه عادل عبدالكريم الخاليلة 
مهند سالم محمود المعال

مهند عبدهللا محمد الحشاش
مهند فالح سعود السميحيين
موده محمد عايد العمرات
مويد محمد خليل القيسي

مؤنس علي سالم المعايطه
مؤيد زيد سليمان الشقيرات

مؤيد محمد كامل عساف
مؤيد محمود حمد الطوال

مي ابراهيم علي العيثات النعانعة 
مي وليد محمود ابو عوره

ميرا محمد نجيب عوده ابو النادى
ميرفت محمد فايز النسعه 

ميرفت محمود اسماعيل الشعيبات 
ميس متعب موسى ابوساكوت

ميساء حسن عبدالمعطي هزاع 
ميساء محمد موسى القواسمه



ميسم نايف خليل الطرابلسي
ناديه عبدالكريم موسى الفرحات 
ناصر الدين سالم خالد ابو كركي 

ناصر سليمان ناصر الذيابات 
ناصر عبد هللا ناصر حمدان

ناصر على ناصر خليفه المسيفرى
ناال احمد عبدالمنعم الذيبه

نايف حازم احمد الحاج احمد 
نبا عطاء علي الصاروم
نبيل عدنان حسين نوافله

نجاح دخيل هللا هارون العاليا 
نجالءناصر محمد المفقاعى

نجود عبدهللا عودة الصبيحات 
نداء موسى العبد العقايله 

نرجس علي سلمان الرواضيه 
نرفانا عبدهللا احمد حسام الدين 

نرمين سلمان محمد سلطان 
نسرين عطا هللا حمود النوايسه

نسرين عيد حسن الصبحيين
نسيبه عبدهللا محمد الركيبات

نسيبه غسان محمدعلي المحتسب
نعمه عبد السالم سالم الخليفات

نقاء فراس صالح العوايده 
نقاء وصفي محمد بني ارشد 

نماء صبحي عبدالهادي ابوعبدهللا 
نهاء ابراهيم عبدهللا العمران 
نور اديب محمود الصرايره 

نور الدين فيصل حافظ المصري
نور جهاد ابراهيم الزغاتيت
نور حسين صالح ابو كركي
نور رياض سليم المساعفه
نور زعل سلمان الزوايده
نور لؤي عيسى الطوالبه

نور محمد سالم الخضيرات
نور محمد عقيل شطناوى



نور محمود محمد عدنان قنيش 
نور نبيل علي كرجغلي 

نور هاني ابراهيم الصرايره 
نوف عبدالهادى مشوط شباب الدوسرى

نوف ناصر عبدهللا احمد الحميدى
نيرمين محمد خليل الرفوع

هادي جهاد محمود فرج
هارون رشيد محمد امين القاسم

هاشم عبد الرزاق هاشم ابوالراغب
هاله محمد داودصالح 

هاني رجا سالم المساعدة
هبه احمد سليمان الزعبي 
هبه جعفر محمد ملوالعين
هبه حسين سلمان القريات

هبه سلطان ابراهيم البراج 
هبه سلطان ابراهيم مراشده

هبه عماد حسن عقل
هبه غالب علي عريقات
هبه محمد داود صالح 

هبه محمد عيسى الرواضيه
هبه محمد هارون النوافله

هبه محمد يوسف الضمور 
هبه ياسر فوزي الحويطي
هتون علي رجا الغنيمات

هدى حسين حميد السعادنه
هدى عماش جليل الزبن

هديل راغب علي الطوره
هديل رائد يوسف العبسي 

هديل صالح ابراهيم الفلحات
هديل صالح ابراهيم الفلحات
هديل عاطف علي المشاعله 
هديل عبد هللا جبريل النوافله 

هديل علي سليم ابوهالله
هديه عبدالقادر مصطفى ال خطاب 

هال وليد عايد جادهللا 



همسه كامل عبدالنبي كامل 
هناءعبدالمطلب هارون الخليفات 

هنادي عبد الخالق الشراري
هند عبد حسن المصبحيين 

هنيه رجا دخيل هللا الخاليفه 
هيا عبدهللا احمد عبدهللا الدرهم

هيثم جزا محمد الجازي
هييم محمد عبدهللا المغرني 
واثق صبري مفلح المومني
وائل محمد رمضان البياري
وجد خليل سليمان السعيدات
وجد خليل سليمان السعيدات

وجدي خالد الفي النوافله 
وداد حسن محمد االسمر

وسام عبدالحميد هالل السوالقه
وسام عوض عبد الكريم عياش

وسيم عيسى عبد هللا داود
وصال سلمان هويشل الرويضي 
وصال سلمان هويشل الرويضي 

وضحى كامل محمد السعيدات
وعد حسن علي الحقيل 

وفاء احمد سليمان الجراح
وال عبدهللا حميد الحسنات 

والء خليل حسن الشماسين 
والء عمر احمد عكور 

والءحسين عبدالدايم الشاويش
والءعلي محمد الغراوي

والءمحمود عطيه ابوعبدهللا 
وليد محمد علي الخوالده 

وليدخالد وليد فرج
يارا فرحان سالمه الحسبان 

ياسر  عبد اللطيف عمر كريشان
ياسمن حسين سالم الشعيبات 
ياسمين علي محمد الجازي 
ياسين عطا رجا السعيدات



يحي بن مسفر بن علي آل العون
يحيى حمد مطر السعادنه

يحيى زكريا سعيد شجراوي
يحيى محمود حمدان الزيودي

يزن احمد موسى الخاليفه
يزن عبد الوهاب سعيد الغزاوي 

يزن علي يوسف الذنيبات
يزن محمود خليل الغنميين
يزيد خالد محمد بني عيسى

يزيد طه علي الشمايله
يسرى عواد علي اجبهه

يعرب احمد عبد الجليل الشرايعه
يقين با  فتحي زكريا الرفوع 

ينال سامي عايد المساعده 
يوسف ايمن يوسف المحاميد 
يوسف جمال خضر عويسات

يوسف محمد عوض ابو هالله
يوسف نعيم محمد الحسنات

يونس مراد يوني ابو غويله 


