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 ابرار نضال محمد فارس ابوعيشه

 ابراهيم نادر عبد المطلب جريوي

 احمد اسماعيل احمد طميزه

 احمد اشرف فالح أبو عمر

 احمد انور محمد غنيمات

 احمد بكر محمد ثوابته

 احمد جمال أحمد طقاطقه 

 احمد فضل محمد ارزيقات 

 احمد مازن محمد موسى ادريس

 احمد مفيد يوسف شرباتي 

 احمد نسيم محمد ابو سنينة 

 احمد نهاد علي تالحمه

 اسامه محمد خليل ابو حلتم 

 اسراء عزمي سعد ابو غليون

 اسراء ماهر محمد عزمي مجاهد

 اسل عماد محمد حجاجره 

 اسالم اسعد مصطفى ابو حسين 

 اسالم حسام عبدهللا الفالح

 اسماء ماجد امين جوالني 

 اسماء يوسف عبد الفتاح غيث 

 اسماعيل عبدالمعطي اسماعيل نتشه

 اسيل حمدي جبر الزير 

 اسيل خضر ابراهيم ارشيد 

 اسيل سامر ماهر الشرباتي 

 اسيل محمد ابراهيم طقاطقه 

 اسيل ناصر اسماعيل ابو صبيح 

 اسيل وليد عدنان شويكي 

 افنان عزام عزمي جعبري 

 افنان منذر ايوب جعبه 

 ابوعرقوب الهادي محمد عبدالرحمن 

 الهيثم اسماعيل محمد نوفل 

 امير سائد سمير الناظر 

 امير نمر عودة هللا ابو زنيد 

 انس عبد الودود حسين جمل 

 انس ماجد محمد حجازي فاخوري

 اوس عبدالحليم عبدالفتاح جعافره

 اويس محمد علي المشني 

 ايالنه محمد عبدالمغني قفيشه

 المحضيايهاب امين محمد عدنان 

 ايهاب عبدالرحمن موسى عمرو

 ايوب محمد ايوب عابدين 

 أسيد أسعد عبد االطيف كركي

 أسيل نبيل محمود جنيدي 

 بتول ياسين ابراهيم ابو هواش 

 براء عادل سالم بلوط 

 براءة سمير راغب ابوشامه 

 براءة عبدالكريم حسن الحوامده 

 براءة محمد محمود صبح

 ابو داود براءه محمد حسان 

 بسند عزات محمد رجب الجنيدي 

 بشائر اسامة محمد عبدهللا الجوالني

 بالل محمد عبد السميع عوايصه

 بهاء حمدي صالح العجلوني 

 بيان محمد جوده عبد القادر حمود

 بيسان رزق محمد ريان 

 تامر وائل محمد ابوريان 

 ترتيل حمدي عبداللطيف الزغير 

 عاشور ترتيل يحيى محمود 

 ترنيم رجائي صالح أبوميزر 

 تسنيم سفيان عبد الوهاب ابو داوود 

 تسنيم عاهد عبد الحكيم محتسب 

 جبر كامل محمد بلو 

 جمال حمزة جمال ثوابته

 جمان محسن طه شاهين

 جنات تيسير احمد ابو عطوان 

 جنات حمدان حامد الطويل 

 جنات نضال محمد الطروه 

 جنى يونس عارف دوفش 

 جواد ثائر محمد جواد سلطان 

 جواد مروان عمر جويحان 

 جوانه عالء جواد عمرو

 حازم ابراهيم عبد الفتاح شروخ

 حامد عطيه حافظ اشمر 

 حبيب هللا نمر غنام محمد 

 حسن اشرف حسن ابو رميله

 حسن علي بدوي مرار

 حال منير يوسف ابوشرار

 حال يوسف علي نصار 

 الدين الشريف حمزه انس ضياء 

 حمزه مصطفى محمود نجار 

 حنان رافع عبد الجواد إدريس 

 حنان محمد يوسف المحتسب 

 حنين اشرف عبدالغفار ابورجب 

 خالد وليد حسني دلول 

 خديجه عدنان موسى ابو سنينه

 دانا الجنيدي محمد رجب الجنيدي

 دانا فتحي عبد الفتاح بدر 

 الزعتريدانا معاوية عبد الرحمن 

 دانيا امين محمد عدنان المحضي 

 دانيا ياسر جبرين االطرش 

 دانيه حسام نوح دويك 

 دعاء وليد بدر طقاطقة 

 دنيا سامي محمد دراويش 

 رامي نواف عبد هللا الجمل

 رائد امجد علي رضوان 

 ربى جاد مصطفى رجبي

 رجوان اشرف موسى موسى

 رزان محمود سالمه غرز

 بدوي تميميرشا عايد 

 رشدي رشاد رشدي بدر 

 رضا ماجد محمد عمرو 

 رغد رسمي خليل زياده 

 رغد نصار فايز كركي 

 رفا احمد محمد عارف سدر 

 رنا خالد اسحق ابوهيكل 

 رند خالد حامد النموره 

 رنيم عبد الغفور عبدهلل اجريوي 

 رهف عثمان عبد الحليم الزرو 

 رهف علي شحده وريدات

 اسماعيل شبانهرهف وسيم 

 روان رفيق عبد الفتاح قفيشه

 روند عوني دياب النتشه 

 رويده رمضان محمد الضميري 

 رؤى عيسى محمود خضور 

 رؤى محمد حمد الزير 

 ريما مثقال محمد ابو عرقوب 

 زهوة انور محمد شنيور 

 زياد حسن عبد هللا بسايطة 

 ساجده محمد جواد عزات االطرش

 روبين الشويكيسارة محمد 

 سارة مصطفى أحمد أبو رموز 

 سارة نزار عبدالمجيد فراح

 ساره عبد الرحيم خضر ابو سنينه
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 سالي عيسى عبدالرزاق زيدات

 سائد عبد الرحيم خضر ابو سنينة

 سجى سمير ياقين شويكي 

 سجى صالح سمير السيوري 

 سجى مروان هاشم نتشه

 سجى مشهور حسن فاخوري 

 عبد الفتاح سويطي سجى وليد 

 سحر عمادالدين عبدالرحمن النتشه 

 سرايا شاهر عبد هللا ابو شرار 

 سعاد هشام صبري عادي 

 سعد الدين زياد اسماعيل الدوده 

 سعد محمد عبد ربه شاللده 

 سالمه روحي سالمه السويطي

 سلسبيل فاروق جمال النتشه

 سليم حمدي محمد قواسمي

 حرباوي سندس فايز شكري  

 سندس نادر رفيق اعسيله

 سندس نضال عبد المطلب جريوي

 سونيا عامر عبد المجيد وزوز 

 سيف الدين محمد اكرم ابو عوده 

 سيما اياد ابراهيم ابوخريبه 

 شاكر نهاد محمود العمله

 شحاده عصام شحاده سعده 

 شروق فتحي زهير ابو تركي 

 شفاء حامد عبد الجواد مسوده 

 محمد محمد ربحي ادعيسشهد 

 شهد يونس ابراهيم ابوعيشه

 شهناز عزمي محمود الشاللدة 

 شيرين عوده موسى جبور 

 شيرين موسى أحمد طوباسي 

 شيماء خلدون نصر طه 

 شيماء محمد مصطفى ابو حسين 

 صابرين نادر عبد القادر ابو ديه

 صخر نادر نايف الشوامره

 صفاء عايد عبد القادر سعده 

 صهيب يحيى محمد سليميه

 عادل محمد موسى قواسمه

 عامر محمود حسن سمامره

 عائدة عماد راتب ابوهيكل 

 عباده نايف عبد الرحمن هدار 

 عبد الرحمن نظام عثمان فنون 

 عبد الكريم بهجت ابو زينه 

 عبد هللا اسامة سالم جعبري 

 عبد المجيد نديم عبد المجيد طنينه

 كايد غيث عبدهللا أنور 

 عبدهللا تيسير محمد السعيد 

 عبدهللا جودي عبدالرحمن الطويل

 عبدهللا صادق أحمد سلطان 

 عبدهللا فايز احمد الحروب 

 عبدهللا محمد عبد العفو قواسمه

 عبير حاتم نجاتي سكافي 

 عدي حاتم احمد ادهمي

 عدي قصي حسن امام

 عالء داود سعيد أبو صبيح 

 صوالحه علي جمال محمد 

 علي رائد علي هرش 

 عمر رامي عمر جعبري

 عمر عرفات علي ابو تركي 

 عمرو ابراهيم علي شواهين

 عمرو خالد حسن جوابره 

 عمرو عبد المطلب محمد فنون 

 عهد جمال يوسف الجمل 

 غرام فخري رشاد نيروخ 

 غرام محمد عبدهللا طه

 غسان عبد الحافظ عدنان مسوده 

 حامد زيتون غيداء نضال 

 فادي ناصر عامر الجوابرة 

 فاطمة ابراهيم حسن مناصرة 

 فاطمة إبراهيم موسى طرايرة 

 فاطمه سائد محمد أبو هليل 

 فايزة عماد كمال االفغاني 

 فراس عزام شحده عوايصه 

 فرح حمزة ابراهيم زعاقيق 

 قاسم اسحق عليان نتشه 

 قصي عيسى حسن كنعان 

 القصراوي قمر شريف عبد الحي 

 قمر فواز عبد المحسن قفيشة 

 قيس سليمان عبد العزيز ابو اسنينه

 كفايه ماهر عبد القادر المسالمه

 الرا اسماعيل امين نعيم 

 النا خالد محمد الحروب 

 النه احمد خليل عطيه

 لين خالد محمد الحروب 

 لينا توفيق صالح عطيه مناصره 

 مارلين اسامه احمد فيصل عوده 

 ماسا محمد ماهر عابدين 

 مالك راضي حامد زرو 

 مالك محمود علي صالح 

 مجد نادر محمد جبران

 مجدي ماهر محمد سمامره

 محمد اكرم عبد الفتاح نمر 

 محمد بسام محمد بطاط 

 محمد بهجت حمد الجبارين 

 محمد جالل فيصل تلحمي

 محمد جهاد عبد القادر نتشه 

 محمد حامد شاكر تميمي

 محمد خالد فاروق ابو عكر 

 محمد خالد مرشد رواشدة 

 محمد رائد رسمي عمرو 

 محمد رائد محمد العمول

 محمد زياد سعدي ابوارميله 

 محمد سعيد اسحق دعنا 

 محمد عبد المجيد نظام عباس 

 محمد عقاب محمد شاللده 

 محمد مصطفى محمد عوني البكري 

 محمد موسى جودت ابو حسين 

 علي الشواهينمحمد موسى 

 محمد نديم عبد المجيد طنينة 

 محمد نسيم موسى الشاللده 

 محمد ياسر علي العبيات

 محمد يوسف محمود ابو محميد 

 محمود احمد محمود عودة هللا

 محمود محمد علي امواس 

 محمود مراد محمود طرايره

 محمود ناصر محمد الهوارين 

 مراد عدلي عبد المجيد قباجه

 سليمان موسى حراحشهمزن 

 مصباح شرف مصباح ابو كرش

 مصعب محمد سمعان الشرباتي

 مضر موسى بدر الحاليقه

 معاذ محمد عبد الرحمن عمري 

 معاويه محمد اسماعيل القواسمه 

 معتصم عدنان محمد الجعبري 
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 مكرم عبد الكريم محمد اكرم دعنا

 مالك حامد محمد سالم عويوي 

 الجعافره مالك عطا جميل 

 مالك ناصر محمد اسحق ادكيدك 

 ملك سمير عبد الكريم حساسنه

 منى سليم محمد نتشه

 مها رامي محمد فارس غيث

 مها رائد رشدي احريز 

 سويطي  مهند عبد الحميد

 مهند موسى أحمد نصار 

 مهند هارون ياقين الجعبة

 موسى جمال موسى الوحش 

 مؤمن احمد علي حنتش

 ابراهيم مجاهدمي عصام 

 ميرا حسين عوده بريجيه

 ميس أشرف خليل الطويل 

 ميس عبد الفتاح محمد شويكي 

 نانسي نضال يوسف جبارين 

 نبيل وسام نبيل مسودة 

 نجاح ذيب نعيم الجعبه 

 نجوى نضال عثمان نتشه

 نرمين سمعان مسك مسك 

 نظمي عبد الجواد نظمي رجبي 

 نغم ايمن وليد جعبه 

 نضال حامد زيتون نغم 

 نور اسعد سعدي ابو عيشه 

 نور باسم عبد المغني مجاهد 

 هارون عامر هارون ادريس 

 هدى جوده شحده قفيشة 

 هدى عمار محمود ابو سنينة

 هديل سالم عرفات الشعراوي 

 هديل سليم عبدالرحيم رجبي 

 هديل محمد هاشم الهيموني

 هديل يوسف حسين دغامين

 مسك هيا سمعان مسك 

 ورود شاهين محمد رواشده 

 وسيم محمد حسن جعبري 

 وعد معاذ عبد المعطي أبو قويدر 

 والء عبد الحميد خيري محتسب 

 والء نايف محمد فارس ابو عيشه

 وئام فؤاد ابراهيم ابو زهرة 

 وئام مروان عبد الرحمن قشوع 

 يارا خالد كامل عالمه 

 ياسر حازم احمد االدهمي 

 الدين سهم الدين سدرياسمين جمال 

 يزن خالد حسن أبوقويدر 

 يزن رائد مصباح عامري 

 يزن سليمان شحده عواوده 

 يزن ياسر أحمد عبد الواحد 

 يزن يوسف غازي الجعبري 

 يوسف قاهر عبد محمد 

 يوسف وليد يوسف خمايسه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


