
Names Branch 
روال منصور  ابو هدير    زال ن

دعاء  عماد  خل�ل  الصابر     زال ن
رضوان الفاعوري    ناد�ه صالح  زال ن

ي    �� ما�� عط�ه ج�� الهم زال ن
عب�� ها�ل شا�ر جمعه    زال ن

   �
ختام جمال محمد االل�� زال ن

ري     والء  ع��  محمد  دو� زال ن
ساجدە ا�من صالح ال�سور    زال ن
ز�� االحمد    سا�� هيثم ع زال ن
ان    �� � خ�� محمد ج حن�� زال ن

فت سعدى محمد التم���    �� م زال ن
ورود محمد ع�� الفق�ه    زال ن

اسماء فواز ع�د الحافظ اخم�س    زال ن
اسالم نا�ف محمد ابو ها��    زال ن
رس    غرود احمد محمد االخ زال ن

عب�� فهد خل�ل سالمه    زال ن
زن عماد طالب الخاروف    ي زال ن

   �
انصاف احمد شحدە ع�د هللا المش�� زال ن

   � زع�� دعاء حسن محمد ال زال ن
م�ساء محمد خل�ل ابو جل�ل    زال ن
   �

عنود محمد محمود ال�م�� زال ن
   � نداء عدنان عثمان التوتن�� زال ن

ه�ا محمد صالح ابوع�د    زال ن
ص�اح نا�ف ع�� الشوم��    زال ن

عب�� شيخ  المحمد    زال ن
راجح نمر �ش��    نادين  زال ن
عا�دە محمد ع�� �امل    زال ن

ري    رضوان الصالح الح�� ب�ان  زال ن
مها عط�ه سل�مان ابو الش�اب    زال ن

وكش    راما ص��� فهد ك زال ن
رە    خوله سل�مان محمود التعام زال ن

ا�ه اسحاق احمد ابو شامه    زال ن
سوسن زكریا یوسف ھیاجنھ الوسط�ة

وصال محمد زھیر شمسي الذیب الوسط�ة
ندین محمد عبد هللا الكاید الوسط�ة

ساجده محمود موسى العزام الوسط�ة
مریم قاسم محمد الھزایمھ الوسط�ة
جمیلھ علي فارس احمد الوسط�ة

رائده مشارى موسى القرعان الوسط�ة
ملوك وصفي سعدي شومان الوسط�ة
نوال  ابراھیم عبدهللا الد� الوسط�ة
فاطمھ محمد موسى قرعان الوسط�ة
سالم عیسى محمد الدرایسھ الوسط�ة



رحاب حمزه محمود الشلول الوسط�ة
سلسبیل محمد ناصر منصور الوسط�ة

نھاد ناصر محمد مھیدات الوسط�ة
صباح احمد ظاھر العلي الوسط�ة

محسنھ غازي سعد محمود الوسط�ة
والء احمد محمد المحیسن الوسط�ة
امل طارق موسى الدھون الوسط�ة
احالم زیدان احمد العریقات الوسط�ة
ھدیل ایمن نصري ابراھیم الوسط�ة
جمال محمد خلیل ھزایمھ الوسط�ة
نور محمود سالم زھیر الوسط�ة

غدیر فیصل عقلھ المھیدات الوسط�ة
نصر راشد علي جدیتاوي الوسط�ة

رضوان محمود محمد جرادات الوسط�ة
شومھ مفلح حسین المساعید الوسط�ة
سھیال احمد سلیمان قرعان الوسط�ة
رنا مصطفى احمد جلمبو الوحدات
ھدیل محمد توفیق مكیھ الوحدات

فلایر عبد القادر مصطفى حجي الوحدات
وجدان محمد محمود زمزم الوحدات
امل سالم ابراھیم الطویل الوحدات

رزان عزات عبد المجید الجرابعھ الوحدات
فاطمھ  ابراھیم  سلیمان صباح الوحدات

غاده خلیفھ ابراھیم عثمان الوحدات
رووینا تاریفي  بیناریدوندو الوحدات

عبد القادر اسحق ابراھیم كنعان الوحدات
ایات سفیان محمد الساحلي الوحدات
منى محمد محمود البداوى الوحدات
ختام صالح عبد القادر كمال الوحدات
فاطمھ نھار بخیت السردى الوحدات

زینات راغب عبد الجلیل تیلخ الوحدات
احالم عمر عبد الرحیم رماحھ الوحدات

سائده محمد العبد حسین الوحدات
رانیا یوسف محمد عمرو الوحدات

ھناء ضیف هللا علي الحنیطي الوحدات
منتھى احمد عبد هللا ابوجادو الوحدات
ھنادي موسى سعید درویش الوحدات
حنان حسین عزب حسین الوحدات

سھام داود عبد الرزاق البطایجھ الوحدات
فادیھ عازر حنا طنوس الوحدات

وداد عبد اللطیف یونس الحوراني الوحدات
نور عارف احمد شتات الوحدات

ر�ما محمد فاضل المناعسه     ناعور
رزان  حاتم  ع�د اللط�ف  ال��ار      ناعور



ز�د محمد العق�ل     تها��  ناعور
موجفه ع�د القادر محمد المساعفه     ناعور
وجدان خالد ع�د المحسن الحسا��     ناعور

ر�ما عصام ع�د �ح��     ناعور
�ــهان ع�� احمد الحالحلة     �� ناعور

رحمن السواع��     عل�ا مصط�� ع�د ال ناعور
رنا ع�د هللا محمد ابو السندس     ناعور

�ى خ�� ع�د ابونجمه     � ناعور
نعمه احمد مصط�� الحاج عفانه     ناعور

ا�ه عواد اسماع�ل الثواب�ه     ناعور
وفاء موافق ع�� السواع��     ناعور

رحاحله     هداء حسان محمود ال ناعور
فاتن محمد احمد الفساطله     ناعور
ل�ا�� يوسف سل�مان ال��ار     ناعور

سون�ا  سم��  محمد  ابو الض�عات      ناعور
� مجحم الفايز     ه�النه حس�� ناعور
� سلمان الحالحله     را�� ماجدە  ناعور
رنه      وئام  خالد  خ��وش  الس�ا ناعور
غدير  احمد  مسلم  السواع��      ناعور

غدير �ا� ع�� الحجاج     ناعور
    � اسالم نا�ل عودە الدرو�� ناعور

سم�حه صالح سعد الثواب�ه     ناعور
نوال محمد غالب الحامد     ناعور
را�ة �ا� خالد المشاعلة     ناعور
صباح توفیق احمد قیشاوي الهاشم�ة

فداء خضر احمد تایھ الهاشم�ة
شفاء محمود مفلح خوالده الهاشم�ة
احمد محمد جابر بخیت الهاشم�ة

عشبھ سلیمان اغضیان المصبحین الهاشم�ة
زین محمد سالم العموش الهاشم�ة

رناء حمدان رضى المشاقبھ الهاشم�ة
اخالص عاید علي السلجي الهاشم�ة
ختام احمد موسى غیث الهاشم�ة
فادي احمد فراج الوالیده الهاشم�ة

جھان رفیق یعقوب خورى الهاشم�ة
شفاء مفلح اسمیحان المشاقبھ الهاشم�ة
افنان یوسف حسن الرواجفھ الهاشم�ة
نزھھ محمد سالم المشاقبھ الهاشم�ة
بثینھ رافع محمد الھنداوي الهاشم�ة
راونه    رجا الط م��م صالح   مؤتة

راونه     رك سع�د الط نور م�ا  مؤتة
ر�يق الختاتنه     سهر ع�د السالم ا  مؤتة
راله     �سما عطاهللا ع�د ال���م الق  مؤتة

راونه     امل عوض محمود الط  مؤتة



فاطمه محمد ع�� ال�طون�ه     مؤتة
رق�ه خالد سالم القضاە      مؤتة

عب�� ع�دالسالم مطر السوادحه      مؤتة
رش�د محمد الدعجه     عطاف   مؤتة

ر�� الصلمان     راما عا�د ت  مؤتة
امنه عودە قاسم القضاە      مؤتة

راونه     � محمد الط هشام �اس��  مؤتة
راونه    رهف مو� صالح الط ال  مؤتة
ا�مان ص�اح فالح المعا�طه      مؤتة
    � عل�ا �عقوب ع�� العثام��  مؤتة

نظم�ه حا�� يوسف الحاللمه    مؤتة
ثروە محمد مدامس الرواشدە     مؤتة
میساء زین الدین خمیس حجیر الهاش�� الشما��

جین كادیون  ریفیرا الهاش�� الشما��
نسرین حسن  حسناغا الهاش�� الشما��

یدیلیزا دیل روساریو  بادیریس الهاش�� الشما��
رشا إیھاب جالل  الدجاني الهاش�� الشما��

معزوزه سعید محمد ابراھیم الهاش�� الشما��
اسراء عبد اللطیف عمر حجازي الهاش�� الشما��

بریماالثا   اإلنداري دیوا الهاش�� الشما��
ویاني لیلیس  بادار الهاش�� الشما��

ماجده عبد موسى الكیالي الهاش�� الشما��
كلثوم نور اسالم ساردیر الهاش�� الشما��

جمالت حسن عبد المعطي عبیده الهاش�� الشما��
میساء جھاد خلیل حالج الهاش�� الشما��

تھاني احمد سلیمان الشمري الهاش�� الشما��
نسرین محمود سعید ابو الھوى الهاش�� الشما��

صفا سمیر  الحفار الهاش�� الشما��
دعاء سلیم نصر الرامیھ الهاش�� الشما��

مرام عبد هللا ابراھیم محمد الهاش�� الشما��
المعتصم با� غالب عبد اللطیف ذبالح الهاش�� الشما��

حنان محمود محمد العمري الهاش�� الشما��
الفیلي عباس علي  راھمان الهاش�� الشما��
مینا محمد كیرو میاه بیجوم الهاش�� الشما��

سابینا روھاموت  علي الهاش�� الشما��
سریاواثي   ھادابانجودا مودالیجي الهاش�� الشما��

سمیره محمد یونس مصطفى الهاش�� الشما��
�  ابو عودە       راءە ا�من  حس�� ب  معان و وادي مو�

ايناس ع�د هللا سل�مان ابوخ�سه       معان و وادي مو�
ر�ف�ل      صفاء حم�دى صقر د  معان و وادي مو�

رە      را ندى خ�� سلمان ح  معان و وادي مو�
حنان  احمد هارون الصغ��       معان و وادي مو�
رفا�عه      ز��ب محمد همالن ال  معان و وادي مو�
عب�� عوض سلمان معتوق       معان و وادي مو�



هنا ض�ف هللا سالمه الزوا�دە       معان و وادي مو�
راه�م      عب�� محمود  االب  معان و وادي مو�

     � عال�ه دخ�ل هللا سالمه السع�دي��  معان و وادي مو�
منت� حمد سل�مان السعادنه       معان و وادي مو�

عهد خالد ع�� المشاعله       معان و وادي مو�
سوسن ول�د درو�ش صبح       معان و وادي مو�

راه�م عط�ه الفلحات      م��م اب  معان و وادي مو�
جودت ع�د هللا ع�� ال�دور       معان و وادي مو�

رجات      � سل�مان عطا هللا الف حن��  معان و وادي مو�
ه�ا ع�د هللا محمد الحشاش       معان و وادي مو�
رە      سم�ه محمود صالح دواغ  معان و وادي مو�

ریمھ احمد  الشیخ رق المف
شرین فیصل محمود العموش رق المف

خدیجھ ولید حسن شیخو رق المف
ماجده عبدالكاظم نعمھ الشافعي رق المف

بیان احمد علي الزیود رق المف
یاسمین عمر صالح ابو الھوس رق المف
میسون محمد سالمھ سالمھ رق المف
قصي محمد امین حمد العلي رق المف
دالل رایز ابراھیم العنزي رق المف
جمال علي جمیل قطیش رق المف
نور محمد فارس علیمات رق المف

سالم حمدان  الزریر رق المف
ھبھ موفق محمد بني یاسین رق المف
بسماء فرحان عقیل المساعید رق المف

ھال عبدهللا  حسین رق المف
فاطمھ شعیب مصطفى ریاشي رق المف
ابتسام حامد سالم العلیمات رق المف
ابتسام محمد سالم الجعبري رق المف
دالل محمد مسلم ابو التوم رق المف

رغد عمر صالح كناني رق المف
ھیام احمد  سالمھ رق المف

حنان محمد عبداللطیف ابوالعز رق المف
لینا محمد دخیل الخزاعلھ � رق الجنو�� المف

مرام مطر ھالل العمر � رق الجنو�� المف
ھیفاء ھایل سالمھ الشدیفات � رق الجنو�� المف
ایمان جھاد وحید الزیادنھ � رق الجنو�� المف
رؤى ایمن سلیمان شدیفات � رق الجنو�� المف

ترفھ عبد هللا محمود العموش � رق الجنو�� المف
سعاد فواز  الحمدان � رق الجنو�� المف

رحمھ علي محمد الشدیفات � رق الجنو�� المف
زھور محمد نزال العیسى � رق الجنو�� المف
صالحھ محمد زعل علیمات � رق الجنو�� المف
فاتن خلیل رمضان العبید � رق الجنو�� المف



ھدیل محمود داود البداوى � رق الجنو�� المف
قمر عمر محمد الناجي هة � �� ال

سھیلھ محمد مصطفى المشد هة �� ال
سمیة محمد احمد المبیضین هة � �� ال

ھبھ محمد بركات عاشور سدر هة � �� ال
مست سیما مد أمزاد  علي بیجوم هة �� ال

وداد محمد ابراھیم فرحان هة � �� ال
سوارنا ماالني  فیرناندو سیالبیروماجي هة � �� ال

االء محمود عبوده العابد هة �� ال
میساء محمد  بوطھ هة � �� ال

لبنى عبد هللا علي القاضى هة � �� ال
شاجادا ھالل الدین بیباري  بیجوم هة �� ال

سعید تحسین سعید یاسین هة � �� ال
نھى جمال محمود صقر هة � �� ال
اكرام خلیل حسن دباس هة �� ال

بادیھ ولید توفیق الخالدي هة � �� ال
براءه تیسیر عبد الفتاح حمام هة � �� ال

نجوم راضي رضا احمد هة �� ال
وجدان ریان ابراھیم عباس هة � �� ال

نسرین تیسیر محمد ابو روفا هة � �� ال
فاطمھ محمد حسین حسن هة �� ال

نفوز محمد شحادە داود      �ج الحمام م
     �

م��م ع�� محمد القا�� �ج الحمام م
سحر ع�د ال���م محمد المناص��      �ج الحمام م

ات      �� ر�مان ع�د الجل�ل محمد المه ما �ج الحمام م
� عوض     

سناء سا�� لط�� �ج الحمام م
ل�د�ا  فادى  نمر  د�ابنه      �ج الحمام م

راه�م الهلسه      زي اب وجود مع �ج الحمام م
النا عوض عمر شانا      �ج الحمام م

رە      زعات ميثا محمد مو� ال �ج الحمام م
ه�ه هيثم احمد المناص��      �ج الحمام م
�اسمه حمودە حامد جابر      �ج الحمام م
رشاد الدلق      شذى جمال  �ج الحمام م
رنه      ز�ا ه�ه محمد محمود  �ج الحمام م

ە ع�د اللط�ف محمود الصادق      �� ام ر�ا الشمال�ة ما
س� اسماع�ل عب�د النجداوي      ر�ا الشمال�ة ما
آالء صالح ع�د الهادي معوض      ر�ا الشمال�ة ما

سم�ه احمد حدو المحروق      ر�ا الشمال�ة ما
د�انا خل�ل عطا هللا ك��شان      ر�ا الشمال�ة ما
رفه      رش�د المشا سل� ع��  ر�ا الشمال�ة ما

فاتن  طالب احمد الحاج      ر�ا الشمال�ة ما
را�عه شع�ب �ح�� ك��شان      ر�ا الشمال�ة ما
هناء احمد حسن ابوها��      ر�ا الشمال�ة ما
ن�� محمود حسن طواها      ر�ا الشمال�ة ما



� سع�د عب�د      رام ام�� م ر�ا الشمال�ة ما
ري    رندە محمدنور  التدم ر�ا الشمال�ة ما

زە      رحمن الع جهان مو� ع�د ال ر�ا الشمال�ة ما
ات      �� امنه �ور محمد شق ر�ا الشمال�ة ما
زي يوسف الجمل      سناء غا ر�ا الشمال�ة ما
خوله احمد عمر العط�ات      ر�ا الشمال�ة ما
ردى      ر��عه �در حسن ال� �� ماد�ا ال��

ردي      رحان مصط�� ال� سون�ا ف �� ماد�ا ال��
ري      دعاء احمد حسن الج�� �� ماد�ا ال��

فلحا  محمود احمد الفالحات      �� ماد�ا ال��
ه�ا ع�د الفتاح خل�ف المصاروە      �� ماد�ا ال��

ز�ن  سالم مج�� الرواحنه      �� ماد�ا ال��
والء  ق�الن قب�ل الشخان�ه      �� ماد�ا ال��

� الحساسنه      ساجدە �كر حس�� �� ماد�ا ال��
تها�� سل�م محمد الشورە      �� ماد�ا ال��
ن� سالم مفلح العق�ل      �� ماد�ا ال��

�ى خلف  محمد      � �� ماد�ا ال��
ري      دعاء احمد حسن الج�� �� ماد�ا ال��

سجود احمد ع�د الهادي الش��الت      �� ماد�ا ال��
� الددا      فاطمه سل�مان حس�� �� ماد�ا ال��
راه�م دغش      ردوس توفيق اب ف �� ماد�ا ال��

رشا احمد �ش�� ال��طه      �� ماد�ا ال��
نوال حمود مجاور الشوا�كه      �� ماد�ا ال��

نوال مو� عل�ان الس��د      �� ماد�ا ال��
راج�ح      رائد محمد ابو  عل�ا  �� ماد�ا ال��

احالم احمد عبد حسین رع المشا
وداد باسم حمد الحمدان رع المشا

اماني حسن عبد اللطیف ابراھیم رع المشا
منى علي حمد الحمد رع المشا

فایزه شحاده عوض القویسم رع المشا
اسالم ربحي حمد خشان رع المشا
نور مشرف عید الریاحنھ رع المشا
عریفھ سالم علي عبد هللا رع المشا

محمد عنبر منصور غزاوي رع المشا
امل حسن فلیح مروج رع المشا

حنین حمدان سعید العیل رع المشا
میسون ابراھیم مناور القویسم رع المشا

والء شوكت احمد البطل رع المشا
نجاح محمد خلیفھ المنیزل رع المشا

احالم احمد عبد حسین رع المشا
اسماء محمود محمد قاسم     ر�ا الجن���ة ما
ا�مان غالب محمد ال�دور     ر�ا الجن���ة ما

راه�م محمد مصلح     نجاح اب ر�ا الجن���ة ما
� اسماع�ل الفاخوري     نورا ام�� ر�ا الجن���ة ما



نور نا� صالح �مال     ر�ا الجن���ة ما
زهدى صالح     را�عه عو��  ر�ا الجن���ة ما

    � � �اس��
اسماء احمد ع�� ب�� ر�ا الجن���ة ما

خد�جه خل�ل حسن ع��     ر�ا الجن���ة ما
ر�ما  يوسف  ع�دهللا  ع�دهللا     ر�ا الجن���ة ما
رح�م عا�ش     رؤى احمد ع�دال ر�ا الجن���ة ما

حنان ع�د ال���م ال�ا�د العبوس     ر�ا الجن���ة ما
زهر مصط�� حسن ك��ك     م ر�ا الجن���ة ما
ل� مه�ب سالمه قطوسه     ر�ا الجن���ة ما

لینا سلیمان محسن الھلول الطف�لة
اسماء فیصل سعود الحجاج الطف�لة
والء عاصي سالمھ الرواشدة الطف�لة

فادیھ عبد هللا عبد الحمید الزغامیم الطف�لة
غدیر سعد فارس المصاروه الطف�لة

لبنى اسامھ عطا هللا  الجرابعھ الطف�لة
مھا علي سعید العمیالت الطف�لة
رنا ھاني مفلح العمریین الطف�لة

مریم محمد فارس العودات الطف�لة
جمیلھ زایع مسلم العطون الطف�لة
منار محمد سالم الحوامده الطف�لة

ھالھ عبد الكریم فالح القطیمات الطف�لة
ریناد عبد الرحمن ابراھیم الحناقطھ الطف�لة
رنا عبد الحفیظ فرحان المحاسنھ الطف�لة

فاطمھ تسلم سلیمان العرجان الطف�لة
خلود محمود عبد الحمید القطاطشھ الطف�لة

بسمھ جمعھ عبد الغني العبیدین الطف�لة
منى عبدهللا صالح الداودیھ الطف�لة

اسالم عبدالكریم ذیاب السبایلھ الطف�لة
خلود سالم عطا هللا العجیالت الطف�لة

فاطمھ عبد سلیمان زنون الطف�لة
خلود سالم حمادە الحشوش       غور الصا��
نجاح سالم سل�مان السع�دين      غور الصا��
ابتهال خم�س مسلم البوات      غور الصا��

احمد ش�حان ع�� العش��ات      غور الصا��
راد العش��ات      �س��ه خ�� ط غور الصا��

لم�ط      � �� فتح�ه احمد محمود ال غور الصا��
رادات      منت� سلمان خل�ل الم غور الصا��
� خ�� هللا الخنازرە      هناء حس�� غور الصا��
عهد س��لم ع�د المحاسنه      غور الصا��
الهام خل�ل مسلم العشوش      غور الصا��

رادات      مها خل�ل حمد الم غور الصا��
��ن عناد �اسب العش��ات      � غور الصا��

راد العش��ات      دانا ع�د الع��ز ط غور الصا��
سمر محمد حمدان الخل�فات      غور الصا��



راه�م خل�ل العشوش      ه�ام اب غور الصا��
مها محمد خل�ل العشوش      غور الصا��

ك�� عطا ع�� البوات      غور الصا��
رات سالم مو� الشعار      فك غور الصا��
ش�ماء  احمد محمد البوات      غور الصا��
� مسلم  البوات      فت ام�� �� م غور الصا��

رە      راه�م يوسف المشاه ر�ما اب غور الصا��
صفاء ع�� سلمان المحافظه      غور الصا��

رجا الخضور       غدير ع�د  ماد�ا
��ن خالد ع�� الجبور       � ماد�ا

عب�� ع�� ع�د هللا خل�فات       ماد�ا
م�� عوض ع�د الدهامشه       ماد�ا

ر�ات الرواحنه       م�ساء مصبح ب ماد�ا
نا�فه سل�مان منصور الهق�ش       ماد�ا

رحمه عالء الدين حمد ابوجودە       ماد�ا
ران�ه ع�د هللا مو� العجوري       ماد�ا

رە       ختام فهد عقله الشخات ماد�ا
زال الغل�الت       كوثر �خيتان ن ماد�ا

رف فالح الشورە       سمر عا ماد�ا
ي غ��نم ع�د المو�� الفساطله       �� � ماد�ا

      � عا�دە سالم جم�ل العتي�� ماد�ا
ز��ب محمود حماد مصط��       ماد�ا

�سمه ع�د الجل�ل شهاب الشخان�ه       ماد�ا
� حم�دە      

فاد�ه حسام حس�� ماد�ا
      � م��م ع�د الع��ز ع�د الحم�د ابو حس�� ماد�ا

زهر       ا�مان فؤاد محمد م ماد�ا
رش�د       وعد ع�د الع��ز  ال ماد�ا

راج�ح       رغدە قاسم محمد ابو  ماد�ا
سائدە سع�د ع�� الطصلق       ماد�ا
زن       اس�ل سا��  محمود ال ماد�ا
      � عب�� خالد محمد الشاه�� ماد�ا

راء       امت�از خلف ع�د هللا الشع ماد�ا
سحر محمد حمادە ال��دان       ماد�ا
      � ض�اء سالم عطا الم�ان�� ماد�ا

وداد حماد غد�فان الشموط       ماد�ا
راء       حل�مه ع�د الهادى ع�� الشع ماد�ا

هد�ات خشمان شملو ع�دو       ماد�ا
دالل محمد ع�� الشوا�كه       ماد�ا
اسمى رائد عبد الكریم المعایطھ زار الم

امنھ عیسى حسن اسبیتان زار الم
دالیا محمد حسین جوارنھ زار الم

اسالم عبدالرحیم صالح الشھابات زار الم
بشار صالح عبدهللا العمري زار الم

ندى خلف  نصر زار الم



زینب ابراھیم یوسف جراح زار الم
االء علي محمد الجراح زار الم
میرفت حسن علي جراح زار الم

میساء طارق كلیب العمري زار الم
احمد علي احمد ابو حمید زار الم
ھاجر حسن محمد النمارنھ زار الم
نجاح محمد فازع الشرمان زار الم
ضیف هللا محمد علي العلي زار الم
ھناء نسیم صادق الجراح زار الم

سمر فایز فواز منیزل زار الم
بلقیس محمد محمود خریسات زار الم

امیره فالح نھار قروط ال���مة
نادیا محمود زكي العمایره ال���مة
سناء محمد علي الشعار ال���مة

صالح محمد ابراھیم فطیمات ال���مة
اماني ماجد شحاده عمایره ال���مة
ایمان احمد محمد غروف ال���مة

اسیل محمد موسى البالونھ ال���مة
دعاء عبد حسین الشولي ال���مة

سندس احمد سعید الجریبان ال���مة
بتول حمد عبد أبو زنیمھ ال���مة

سوزان جمیل كریم المرایحھ ال���مة
اسیل  خالد احمد بني فواز ال���مة

امیره فالح نھار قروط ال���مة
ب�ان صالح محمود ج�اعته      لواء ال�ورە

ادقه      �� رحان  ع�د هللا نصار ف لواء ال�ورە
� محمود الخشان      فاطمه ام�� لواء ال�ورە
فوز�ه محمد احمد الدهون      لواء ال�ورە
وجدان خالد احمد التم���      لواء ال�ورە

     � � �اس��
سماح محمد  ع�دالقادر ب�� لواء ال�ورە

ا�مان ع�� خل�ل  خ��سات      لواء ال�ورە
� حمد     

� ب�� ه�له احم�دي حس�� لواء ال�ورە
     ���� رحان مس شهد ول�م ف لواء ال�ورە
ع      �� فخر شحادە احمد ال لواء ال�ورە

� فايز محمد خطاي�ه      �اسم�� لواء ال�ورە
نجوى محمد مفلح الحس�ان      لواء ال�ورە
دن�ا ع�دهللا احمد الش����      لواء ال�ورە

�ج      � مف
عفاف محمد احمد ب�� لواء ال�ورە

� حمد     
فاتن محمد صالح ب�� لواء ال�ورە

�ح �سام سل�مان الدرو�ش      م لواء ال�ورە
جم�له صالح سع�د نوافله      لواء ال�ورە
� حمد     

ف��ال محمد ع�� ب�� لواء ال�ورە
� حمد     

ف��ال محمد ع�� ب�� لواء ال�ورە
رش�د  محمد      وهي�ه  فالح  لواء ال�ورە



�ع      سهام صا�� عقل دل لواء ال�ورە
س�� محمود قاسم ابو ش�ب      لواء ال�ورە

رى      رحمن سع�د العم ��ن ع�د ال � لواء ال�ورە
رشان      ي��د احمد عودە ك لواء ال�ورە

� يو�س     
رنا احمد صالح ب�� لواء ال�ورە

راه�م محمد القضاە     رق�ه اب رنجه كف
وداد فايز سل�م سوا��     رنجه كف
�ى     وردە احمد ع�� الم رنجه كف
ع��ه احمد حمد ف��وان     رنجه كف

زە     ردوس محمد حسن العنان ف رنجه كف
زم جمعه ع�د هللا ف��حات     حا رنجه كف

رە     شاد�ه محمد احمد �عا رنجه كف
عواطف شفيق محمود الطشطوش     رنجه كف

مالك ها�� سل�مان د�ا�سه     رنجه كف
رس�� احمد العنان�ه     روان  رنجه كف

ر�ن     حل�مه محمد سالمه العما رنجه كف
رام احمد محمود الف��حات     م رنجه كف
زە     رح�م عنان ا�صار خ�� ع�دال رنجه كف

زە     منار شحادە احمد عنان رنجه كف
� حسن الج�ا��     ا حس�� �� خ رنجه كف
تها�� خلف احمد الد�ا�سه     رنجه كف

ماجدە احمد محمود ابو ع��     رنجه كف
ز��ب ع�د عب�دهللا الخطاط�ه     رنجه كف

زعل الخنازرە     �ل احمد  �� ج غور المزرعة
    � ز��ب يوسف خل�فه العجال�� غور المزرعة
    � هد�ل ع�� خم�س العجال�� غور المزرعة
هالله عطا ع��ش الخنازرە     غور المزرعة
هالله ع�� خلف الدغ�مات     غور المزرعة

وصال  محمود  م�وك اله��مل     غور المزرعة
� احمد الدغ�مات     روال ام�� غور المزرعة

    � ص�اح احمد معيوف العجال�� غور المزرعة
�ە     راه�م النوا م�� صالح اب غور المزرعة

�ە     زك�ه ع�دالحم�د عودە النوا غور المزرعة
صاب��ن سل�مان ع�د المع�� الخنازرة     غور المزرعة

ات   �� ص�اح ع�دالحم�د  نص ر�د رب ا غ
راه�م الج�اوي   فاطمه جهاد اب ر�د رب ا غ
ا�عه   � �� اما�� عدنان ع�د هللا ال ر�د رب ا غ
سمر محمد محمود قاسم   ر�د رب ا غ

  � � �اس��
اسماء فوزى احمد ب�� ر�د رب ا غ

امنه سل�مان محمد عالونه   ر�د رب ا غ
رحمه   رحمن محمد ابو  سوزان ع�د ال ر�د رب ا غ

ناد�ا ع��  الشحادات   ر�د رب ا غ
�ى احمد ذ�ب ابو حسونه   � ر�د رب ا غ
  � فاد�ه ول�د محمود المغر�� ر�د رب ا غ



وردە حسن  لحل�ح   ر�د رب ا غ
راج   وق احمد سع�د د �� ر�د رب ا غ

رعان   رحمه نور الدين مصط�� الق ر�د رب ا غ
ردي   هدى صالح محمد ال� ر�د رب ا غ
اما�� عمر حسن صخور   ر�د رب ا غ

� ها��  
عال�ه احمد محمود ب�� ر�د رب ا غ

رق ع�د الع��ز حتامله   الما طا ر�د رب ا غ
راه�م الطعا��   هنادي وائل اب ر�د رب ا غ

� ها��  
ا�ات �اتب عقله ب�� ر�د رب ا غ

جهان مصط�� محمد حما�دە   ر�د رب ا غ
وع   رقوب جد نها�ه مو� ع ر�د رب ا غ
لم�س احمد محمود الجبور   ر�د رب ا غ
رادات   شهناز احمد حسن ج ر�د رب ا غ

رحمن محمود ع�د ال���م   عب��  ع�د ال ر�د رب ا غ
راع�ه   زي الم رم غا روان ا� ر�د رب ا غ

  � هد�ل يوسف سع�د الحل�� ر�د رب ا غ
عمر ع�� حسن فحماوى   ر�د رب ا غ
االء يوسف قاسم ط�ار   ر�د رب ا غ

ران�ه محمود سل�مان حمدان   ر�د رب ا غ
� ابو صالح  

را�� سماح  محمد   ر�د رب ا غ
سندس ول�د احمد االحمد   ر�د رب ا غ
  � نجالء محمد مصط�� شل�� ر�د رب ا غ
وق فايز محمود �طاينه   �� ر�د رب ا غ

وكت حافظ ابو صالح   س� ش ر�د رب ا غ
رە   �ح محمد �ح�� العوام ف ر�د رب ا غ

خلود ول�د  خل�فة   ر�د رب ا غ
رە   وفاء ح�مت اسماع�ل الجم ر�د رب ا غ
  �

رت�� � م
ايناس سالم حسن ب�� ر�د رب ا غ

صفاء محمد عا�د ج�اعته   ر�د رب ا غ
حال احمد ع�� مو�   ر�د رب ا غ

سهام ع�� طالب ابو عاشور   ر�د رب ا غ
ر�ما صالح صالح شناق   ر�د رب ا غ

راه�م عودە   جم�له ع�� اب ر�د رب ا غ
�ر   � �� راه�م توفيق ج نجالء اب ر�د رب ا غ
خلود محمد احمد الحسن   ر�د رب ا غ

  � ا�ات مصط�� سل�مان ابو عقل�� ر�د رب ا غ
راه�م ع�د ال���م   رح�م اب سناء ع�د ال ر�د رب ا غ

هدا�ا محمد صالح مقدادي   ر�د رب ا غ
  � هال محمد �امل حس�� ر�د رب ا غ

� ها��  
نا��� صالح ع�د هللا ب�� ر�د رب ا غ

خلود احمد محمد خطاط�ه   ر�د رب ا غ
رش�د نا�فه   وفاء انور  ر�د رب ا غ

زا�مه   عا�شه ع�د هللا سالم اله ر�د رب ا غ
راء محمد �اير شلول   ب ر�د رب ا غ



رى   راه�م الدو� كوثر خالد اب ر�د رب ا غ
  � زع�� رشا سالم سل�مان ال ر�د رب ا غ

زقوت   زە محمود محمد  حم ر�د رب ا غ
روان �امل محمد القعاقعه     عجلون

ا�ات جمال احمد الغزو     عجلون
    � سناء محمد سل�مان وهي�� عجلون
وصال فايق خالد الصمادى     عجلون
احسان ع�� ع�د هللا القضاە     عجلون

ه�ا �اسم محمود حواورە     عجلون
    �

� محمد الموم�� رو�دا محمد ام�� عجلون
� فواز    

ا�ات ع�� احمد ب�� عجلون
ماجدە نهار سالمه الطوال�ه     عجلون
را�كه     تغ��د شفيق احمد د عجلون
رفان     م�ساء �مال سالم خ عجلون
� احمد    

راد محمد ب�� وعد م عجلون
رو�دە مو� احمد القضاە     عجلون
رد��     ه�ام ها�� عا�د  السم عجلون

سم�ه مذ�ب سلمان القضاە     عجلون
    �

اسماء محمد احمد الموم�� عجلون
ە مصط�� محمد الفق�ات     �� شه عجلون

رحمن زر�قات     سعاد مصط�� ع�د ال عجلون
ندين محمود محمد ال�اشات     عجلون
زغول     � ال عال محمد ابو حس�� عجلون

� اسماع�ل    
اب�سام محمود عقله ب�� عجلون

سوسن محمد فالح القضاە     عجلون
�ن     �� زغ رم ال رح�ل عالء ا� عجلون
زغول     � ال را�� رفعات  منار  عجلون

دان�ا خلف مصط�� العا�د      �ور �� ط
ات      � �� سم�ه معود مصط�� العن �ور �� ط

رام محمد سل�م ال�حله      م �ور �� ط
�ح احمد  الص�اغ      م �ور �� ط

نور الهدى يوسف سل�مان العموش      �ور �� ط
راه�م      رحاب مصط�� �امل محمد اب �ور �� ط

لينا ول�د ع�د ال���م االحدب      �ور �� ط
�اسله  خ��  مصط��  قاسم       �ور �� ط

لينا محمد حسن جابر      �ور �� ط
رحمن توفيق السكر      لم�س ع�د ال �ور �� ط

سهام محمد حسن ن��ه      �ور �� ط
فا�دە خالد ع�د ال���م الخو��      �ور �� ط

�دى      راه�م ع�� ال لينا اب �ور �� ط
زت اع��ر      راه�م ع د�مه اب �ور �� ط

�ح سل�� الفاخورى      وز ف ف�� �ور �� ط
ر�ما خ�� هللا محمد المهر      �ور �� ط
صاب��ن معاذ محمد خل�ل      �ور �� ط



زي     راسم ال�ا رمز  ر�تا ه ص��لح
ر�يع سالمه ال��ود     نجوى  ص��لح

وداد مصط�� مو� الصالحات     ص��لح
�ە     رحان حسن نوا ع��ن ف ص��لح
ردان     زه�� احمد ح فاطمه  ص��لح

دالل سل�مان سالمه الص�اح     ص��لح
رطوان     راه�م الم رال محمد اب ص��لح

ع��ن خالد ع�د ف�شه     ص��لح
    � احالم عدنان محمود حسن�� ص��لح

ناد�ه حسن محمود الشحادات     ص��لح
شمه ول�د خل�ل هندومه     ص��لح

امينه ها�� ع�د الع��ز ع�د القادر     ص��لح
�ن محمد ع�د محمد     �� س ص��لح
راه�م دبوس     نوال احمد اب ص��لح

� فايز مصط�� ابو فنار     فلسط�� ص��لح
ري ع��ز مو� داود     ما ص��لح

�ى     � الم
را�� ر�ــــج ول�د  ا ص��لح

كفاح سالم دوجان اللوا�سه     ص��لح
غادە خالد محمد فل�فل     ص��لح

زي      رضوان حجا طه سل��  سهل حوران
را�سه      رشا خ�� احمد الد سهل حوران

رح�م منصور ابو عل�قه      � ع�د ال ن�ف�� سهل حوران
رك ع�د هللا ال��ا��      اب�سام م�ا سهل حوران

هد�ل ع�� خل�ل الشبول      سهل حوران
�� ع�� محمود الشبول      سهل حوران
     � ران�ا احمد عقلة عتي�� سهل حوران

� حمدي ال��داوي      غندلينا نا�� سهل حوران
ز�د  الحناوي       شاد�ه  هاشم   سهل حوران
�ي      �ه محمد مصلح الم �� ص سهل حوران
رمضان      �ح محمود نا� ال ف سهل حوران
را�سه      من�� محمد سل�مان د سهل حوران

راه�م ع�د الع��ز الروسان      شهد اب سهل حوران
رح�ل الس��له      زهور محمد ا سحاب

رمان      منت� ع�د الحف�ظ حماد الط سحاب
رات      راه�م عودةهللا الج�ا االء اب سحاب

ر�ه      امنه محمد احمد ع�د  سحاب
وفاء مقبول غد�فان الموعد      سحاب

عا�دە مخلد عا�د الث��ان      سحاب
رم�جدون      � ن�دما ك���نكورونا  �ان�ا

ر�� و� سحاب
� سام�كش��ا قودامو�� ابوه�م�ليج     

اسي�� سحاب
م�� محمد احمد ابو ه��دي      سحاب
     �

راه�م محمد العو�� دعاء اب سحاب
رمة      سالم سل�مان محمود المحا سحاب

� عتوم      بتول محمد حس�� سحاب



رە      الهنوف مطر سلمان الخواط سحاب
ە يوسف محمود ابو جلغ�ف      �� ام سحاب

من�فه سالم مطلق الف��ــــج      سحاب
كفا ق�الن سالم الحن���      سحاب
رت�مه      سمر هل�ل سالمه ال سحاب

     � � ال�شا�� كو�� دووا��
دوشان�� سحاب

كفاح احمد شحادە الطواب      سحاب
م��م محمد عودە العب�د      سحاب
اجول  اسالم      �� سيو�� س سحاب

اسماء محمد ع�د القادر ال�ا�د      سحاب
فاطمه خلف ع�� الح��ان      سحاب

� العودات      اعتدال محمد حس�� سحاب
ز�دان محمد الهق�ش      زاح  م سحاب

     �
ن�شادا   جناسي�� سحاب

رب الجبور      فوز�ه خالد ح سحاب
نوال منصور سالم الهدا�ات      سحاب
هدى لفا سل�مان المع�ش     ز���ا
راه�م الدعجه     امال احمد اب ز���ا
م��م خل�ف مسلم العينات     ز���ا
�ي     را�� محمود رو�� الم ز���ا

ملك ال�ش�� عواد ال��ن     ز���ا
عط�فه محمد سالمه النجم     ز���ا
رش�د     منور دامان عدوان ال ز���ا

ە     �� ن� احمود مل�حان االخا ز���ا
راع�ه     انعام محمد فالح الم ز���ا

اح مسلم سالم ابو عصا     �� ا� ز���ا
� خل�ل     عب�� احمد حس�� ز���ا

لط�فه ع�د المهدى نوري الرواحنه     ز���ا
رهف خالد فالح ال��ن     ز���ا

انوار عمر محمد ال��ادنه      رش ج
راه�م سالم خوالدە      هدى اب رش ج

نورە عودە سل�مان ابو ع�ل�ك      رش ج
رعان      لو��� محمد عجاج الق رش ج
منال محمود محمد عالونه      رش ج

روال موفق قاسم قضاە      رش ج
لينا  صالح  ع�دالفتاح كساب      رش ج
� سل�م     

� ب�� امينه احمد حس�� رش ج
شفاء محمد حمدان الع�ل�ك      رش ج
بتول سم�� محمد عض��ات      رش ج
     � زع�� اما�� ع�د هللا نهار ال رش ج

م�ساء محمد مو� العتوم      رش ج
� احمد     

ردى احمد ب�� نور ك رش ج
     �

� الوق�� نهاد نهار حس�� رش ج
دعاء عدنان  ال�ديوي      رش ج



راحشه      فاطمه فالح ق�الن الح رش ج
االء احمد ع�� الدوس      رش ج

رضا ع�� العتوم      هدا�ا محمد  رش ج
زاوى      ه�ام يوسف ع�� غ رش ج
ل      � �� مها مو� سل�م المن رش ج
كفا�ه ع�� صادق نجار      رش ج

ا�مان غالب محمود الدالبيح      رش ج
ه�ه احمد ع�دالع��ز ابو صهيون      رش ج

زە عودە هللا الش�يوي العل�مات      ع�� رش ج
     � رشا عدنان سل�م ال�ن�� رش ج

رە     �ن محمود جل�ل المشاه �� دير عال
�ي     فوزي محمد فوزي الم دير عال

عب�� محمد ع�د المحسن الش��     دير عال
ر�ما     وهي�ه فت�� محمد  دير عال

راغ��     ە احمد ظاهر الغ �� من دير عال
رماضنه     رە حسن ع�د هللا ال سام دير عال
راد سل�مان  محمد الصالح      م دير عال

رە     راه�م المشاه اح احمد اب �� ا� دير عال
��ن ت�س�� محمد ابو صليح     � دير عال

رە     عال�ه محمد عل�ان دواغ دير عال
انتصار حمد سع�د العط�ان     دير عال

رزان ع�د الرؤوف مخلد الش��     دير عال
را�حه     �س�م احمد ض�ف هللا الم دير عال

� العظمات     روان حاتم حس�� دير عال
وصال محمد ع�� ال�ا�ا     دير عال

ع     �� راه�م ال ركسام فايز اب ب دير عال
زهار احمد محمد العط�ان     ا دير عال
اخالص مو� سالم الصقر     دير عال

دعاء محمد ع�� الش��     دير عال
راغ��     � فوزي حمدان غ مجدل�� دير عال

راه�م محمد الش��     ا�ه اب دير عال
رە     جواهر محمد ع�� مشاه دير عال

راغ��     ام �لثوم اسماع�ل سل�مان الغ دير عال
راغ��     رهم سلمان الغ ا�ات ب دير عال
رثوم     امل محمد حمدان ال دير عال
عب�� �خ�ت نا�ف اعمر      خ���ة السوق

� الحوامدە      ر�م محمود حس�� خ���ة السوق
رحان ع�دالحم�د السعا�دە      عال ف خ���ة السوق

ر�ه      � محمد سع�د العقا حن�� خ���ة السوق
راه�م العم�ان      فاطمه  فهد اب خ���ة السوق

منار محمود سلمان القط�فان      خ���ة السوق
� الحوامدە      ر�م محمود حس�� خ���ة السوق

ر�اش      م��م محمد ع�� ابو  خ���ة السوق
رجب      دالل  حسن  حسن ابو  خ���ة السوق



رقوب      راه�م حسن ابو ع ران�ه اب خ���ة السوق
رجوان سل�م محمد ابوردن      ا خ���ة السوق

رار      فت ع�د الفتاح محمد ابو م �� م خ���ة السوق
اس�ل س�ف الدين محمد محمد مصط��      خ���ة السوق

ى ع�دال�اسط  السل�مان      �� � خ���ة السوق
رم �خ�ت الحناحنه      �ن ا� �� ش خ���ة السوق
رف طالب الجن�دات      وردە عا خ���ة السوق

رحمن      سوزان مو� صادق ع�د ال خ���ة السوق
رمه      رغد حسن محمد العجا خ���ة السوق
ختام مصط�� محمد نصار       ج�ل الن�
رجب       نوال محمد يوسف  ج�ل الن�
� يوسف محمد حلوە       حن�� ج�ل الن�
غدير رزق مصط�� النج��       ج�ل الن�
شاد�ه فوزى محمد قاسم       ج�ل الن�

�م       �� رس�� احمد  ه�ه  ج�ل الن�
ن�ال عك�   محمد جالل م�ا       ج�ل الن�
راما صالح محمد مصط��       ج�ل الن�

زا�د       نوال ع�� عب�د  ج�ل الن�
ري       ايناس احمد  �ك ج�ل الن�

عا�شه ع�د اللط�ف محمد ابو غ��له       ج�ل الن�
عا�شه محمد اسماع�ل ال�س�ه       ج�ل الن�
عب�� محمد محمود  الصوص       ج�ل الن�
ة       �� زه رم حسن ابو  �شائر ا� ج�ل الن�

      � � ع�د هللا المغر�� سمر حس�� ج�ل الن�
      � � ع�د هللا المغر�� سمر حس�� ج�ل الن�

سل� جمعه حامد �ام�ه       ج�ل الن�
      � �ى حسن محمد المغر�� � � ج�ل الحس��
ر�د�س  ساجوسو       �� �ا ج�� � ج�ل الحس��

ى غ�ث       �� رشا حمودە محمد خ � ج�ل الحس��
زام ع�� الش����       �ن ع �� ش � ج�ل الحس��

جيهان ع�د الوهاب احمد مسودە       � ج�ل الحس��
رشد حمدان       رنا توفيق م � ج�ل الحس��

نا���  ا�من  احمد  العمور        � ج�ل الحس��
ر�فا  ب�للو       جي��فر  � ج�ل الحس��

راه�م الص����       مهند فهد اب � ج�ل الحس��
زا هوج�ال  فال�س�ا       � �� ر�ا ت ما � ج�ل الحس��

      � ��� �� حسناء م�� الدين ع�د الوهاب ال � ج�ل الحس��
زە الب�طار       نور احمد حم � ج�ل الحس��

ليتا اف�الن�س  ب�نا       �� ب � ج�ل الحس��
ر���ان       � م��وال  

ك���� � ج�ل الحس��
سوهانا شاها جمال ا��        � ج�ل الحس��

�ي  ب�جوم       ال��� ع��زول م�س � ج�ل الحس��
وفاء جهاد صالح علوي       � ج�ل الحس��

     � ر�يع ع�د المع�� اقني�� فاتنه  ب�ادر وادي الس��



اما�� ع�د سل�مان الجبور      ب�ادر وادي الس��
� حالوە     

غدير وائل لط�� ب�ادر وادي الس��
اب�ث  �� سوزن سوزن      � �� ال ب�ادر وادي الس��

رف عودە الجبور      م�سون عا ب�ادر وادي الس��
اتانا  تانجاجا      �� م�ش�ل ك ب�ادر وادي الس��
ە من�� شا�ر شحادە      �� ام ب�ادر وادي الس��

ل� محمد فت��  ع�د الفتاح الحاج درو�ش      ب�ادر وادي الس��
راموس  مورالس      ري ج��س  ما ب�ادر وادي الس��

لورنا مولينا  اجا�ا�ات      ب�ادر وادي الس��
راجا�ا�شا      ر�ش    ت�ل��ا ا ب�ادر وادي الس��

غادە سالم ع�دالسالم ال�الونه      ب�ادر وادي الس��
و      روزالينا ج�ل�ال�جا  �ا�ال�� ب�ادر وادي الس��

� الذي�ه      وفاء احمد ن�� ب�ادر وادي الس��
ردوس نواف ع�د الفتاح قط�ش      ف ب�ادر وادي الس��

خلود عادل محمد ت�م      ب�ادر وادي الس��
     � �سا جاالس  اقوست�� �� ن ب�ادر وادي الس��

هدى يوسف محمود صندوقه      ب�ادر وادي الس��
هدى يوسف محمود صندوقه      ب�ادر وادي الس��

ز�ن عماد ت�س�� الق���      ب�ادر وادي الس��
رسم�ه عا�� سل�مان النع�مات      ب�ادر وادي الس��

كوثر  جم�ل  حسن ال�عابنه      ب�ادر وادي الس��
وكونج      ردون  ا � ت�ا روسل�� ب�ادر وادي الس��

ات      �� ص�اح مخلد �امل المه ب�ادر وادي الس��
زە      راي رئام عودە صالح الح ب�ادر وادي الس��

ز�دان      ا�مان محمود مصط��   ب�ادر وادي الس��
� مو� مصط�� الحلو      حس�� ب�ادر وادي الس��
هد�ل ف�صل عودە الداود�ه      ب�ادر وادي الس��
راه�م ابو �كر      احمد عصام اب ب�ادر وادي الس��
ر�اض محمد ت�س�� بندق      ر��  ب�ادر وادي الس��

ن�ال حسن  كع��ا�     رك ال�
سناء  ع�دالحل�م سل�مان الضمور     رك ال�
منال ع�دالمج�د قاسم المعا�طه     رك ال�
    � رحمن سع�د العثام�� حنان ع�د ال رك ال�
    � عب�� صالح ع�د الحم�د المب�ض�� رك ال�
عذاب امحمد عساف الحمادين     رك ال�
فالحه عوض سالمه المحاسنه     رك ال�
    � ا�مان سل�مان سالم الص�حي�� رك ال�

هد�ل سعدهللا محمود المعا�طه     رك ال�

    � دعاء محمود ع�د المهدي المب�ض�� رك ال�
راونه     م�س محمود ع�د الط رك ال�
منال محمد مطلق الشما�له     رك ال�

راه�م سالم النوا�شه     فاطمه اب رك ال�
رات     زعل الجعا فاطمه ع�د القادر  رك ال�

خلود عواد نا�ف الق��در     رك ال�



� العساسفه    
� مف�� �س��م ام�� رك ال�

    � ختام حماد يوسف المب�ض�� رك ال�
را�عه ع�� حمود العب�سات     رك ال�

رحمن ابو ص�يح     ع�� احمد ع�د ال الق��سمة
نورە م�� الدين سل�مان ع�د الهادى     الق��سمة

رجا ع��  حورا��     دينا  الق��سمة
روال سعید نھار الحدید الق��سمة
نداء ناصر  محمد فوده الق��سمة

اخالص ناظم سالم الجنیدي الق��سمة
رغد حسن محمد حماد الق��سمة

امل خلیل خمیس ابو ھاللھ الق��سمة
نادیا خمیس عبد الجلیل كنعان الق��سمة

سلوى جمال سعید فارس الق��سمة
مروه صالح عبد طافش الق��سمة

ھنا محمد محمود الطباخي الق��سمة
خلود حموده عبد الرحیم شلبایھ الق��سمة
ساره عبد الغني سعید الشرارى الق��سمة

اماني محمد فھد الجھران الق��سمة
منال ماھر علي الطویل الق��سمة
ایھ نوفل علي العطاونھ العق�ة

حنین رائد حسین انجاص العق�ة
دعاء ضیف هللا نھار  الروابده العق�ة
فاطمھ ضیف هللا عوده الزالبیھ العق�ة

زین سالم حمید الخضیرات العق�ة
فاطمھ عبد هللا عوده الزوایده العق�ة

عال علي محمد حرز هللا العق�ة
ھبھ فوزي طلب سلھب العق�ة

نجود یوسف عبد الرحمن الدراویش العق�ة
نوره صالح عبد اللطیف المالطي العق�ة
رسمیھ محمد یوسف الفیومي العق�ة
ھبھ محمد سلمان السلطان العق�ة
ھدیل سالم صالح السكاب العق�ة

اسیل عبد القادر احمد ابو حداید العق�ة
زھور حمد دخیل هللا الزالبیھ العق�ة
رحمھ سالم ناصر الزوایده العق�ة
كساب محمد  خلف عبید العق�ة

نادیھ حسن صویوین ابو خلیل العق�ة
رائده مشتھى قاسم احمد العق�ة

ابتسام عودة عمیره الربایعھ العق�ة
سھر فارس عبدالكریم ابومحفوظ الضل�ل

رشا ھایل ابراھیم راغب الضل�ل
ریم حسین  العلي الضل�ل

نعمھ كاید سعید دبیس الضل�ل
فداء عمر عبدالفتاح اللحام الضل�ل



مریم حاتم علي قویسم الضل�ل
امجد خطاب اعیاده الخطاب الضل�ل
شمسھ شایش محمد العنزي الضل�ل
عید محمد  فریوان القھموس الضل�ل

وعد احمد  صالح الضل�ل
الفت محمد عبدالجلیل البرور الضل�ل
اسیا بدر شھاب الصبیحات الضل�ل
امل سلیم مسلم البالونھ الضل�ل
نغم عدنان  القطیفاني الضل�ل

منى سلیمان محمد ابوكف الضل�ل
یسرى محمد علي المراحلھ الضل�ل
فاطمھ جروان عوده الشرعھ الضل�ل

ازدھار علي  دیاب الضل�ل
رحاب خلیل شحاده عویضة الضل�ل
صباح شمسي علي السعید الشونة الشمال�ة
منى حسن حمدان شحادات الشونة الشمال�ة
انوار محمد سلیمان الصقور الشونة الشمال�ة
حفیظھ شھاب علي القضاه الشونة الشمال�ة
وفاء محمد حسني حماده الشونة الشمال�ة
ساجده رافع خالد العلي الشونة الشمال�ة

بثینھ احمد ضیف هللا باكیر الشونة الشمال�ة
سوزان فایز سلیم الناطور الشونة الشمال�ة
مھا غالب سالم الفاضل الشونة الشمال�ة
نور منذر خلیل منسي الشونة الشمال�ة

سوزان حسین محمد الحمود الشونة الشمال�ة
عزیزه شحاده صالح حسیان الشونة الشمال�ة

تسنیم بالل خالد سلیمان الشونة الشمال�ة
اسمى محمود منیزل التیم الشونة الشمال�ة
فاتن حسن محمد شحاده الشونة الشمال�ة
سناء سامي عید سلیم الشونة الشمال�ة

ثروت محسن رباح عبید الشونة الشمال�ة
سناء احمد ذیب ھنداوي الشونة الشمال�ة

وفاء  احمد محمود الطروب الشونة الشمال�ة
فوزیھ محمود خلیل خضر الشونة الشمال�ة
خلود محمد علي حسن الشونة الشمال�ة

عتاب حسن سالمھ السالمات الشونة الجن���ة
امینھ محمد ھاني العجوري الشونة الجن���ة
سعاد محمود سالمھ النواجي الشونة الجن���ة
جھاد موسى محمد الزیود الشونة الجن���ة
امینھ محمد عطا الجعارات الشونة الجن���ة

صبحا محمد عبد الرحمن الحربي الشونة الجن���ة
ھدى احمد عبدهللا حسن الشونة الجن���ة
رابعھ علي عوض كلخ الشونة الجن���ة
فاطمھ مالك خلیل شعبان الشونة الجن���ة



نسیبھ راجح سعید الزكارنھ الشونة الجن���ة
مروه عمر عبدالكریم المالحي الشونة الجن���ة
منار طالب یوسف العشوش الشونة الجن���ة

نور حسني عبدالمحسن الجعارات الشونة الجن���ة
نجاح عبد الفاضل ابو رمان السلط
ختام ناصر عبد هللا مشارقھ السلط

ردینھ عبد هللا السالم الخریسات السلط
فتحیھ كامل یوسف العلوان السلط

سمر یوسف عبدهللا الزیادات السلط
االء حسن محمد الدباس السلط

غفران عبد هللا خالد الطواھیھ السلط
تمارا عید عبد الفتاح الزعبي السلط
بسما یوسف محمود الخطاطبھ السلط

نور  جمال عبد الرمامنھ السلط
افاق محمود حسن الطیور السلط

نسرین علي صالح الرحامنھ السلط
حسناء علي حسن الختوم السلط

الھام سلیمان سالمھ النصیرات السلط
فداء عبد هللا مصطفى الشریده السلط

امیره یحیى احمد الحیاري السلط
بیان ولید محمد نعیمات السلط

وفاء ناصر موسى الناصر السلط
منال احمد محمود ابو رمان السلط

لینا محمد احمد نوار السلط
امل طلحھ عمر الزبن السلط

وفیھ علي عبدالرحمن ابو قندیل السلط
ھنادي بسام علي حیاصات السلط

ساره ممدوح سعد المحاسنھ السلط
غدیر عبد هللا جمیل الزعبي السلط

والء شاھر عبد الرحمن ابو رمان السلط
سالف ناجح محمود القدح السلط

علیا صباح  مصطفى السلط
نوال سعد  مظھور �ي زع ال

مي عواد حمدان الشویعر �ي زع ال
شروق نھار فرج السرحان �ي زع ال
فادیھ صالح ھزاع الرحمات �ي زع ال
فاطمھ عواد صبح المساعید �ي زع ال

ایات عیاده جبر الشرعھ �ي زع ال
اماني عبد الرحمن ثلیج الشرعھ �ي زع ال

ھاجر محمود  منصور �ي زع ال
لطفیھ ابراھیم  الصمادي �ي زع ال

نادیا محمد  المنفي �ي زع ال
ندى فضیل  العید �ي زع ال

سعاد احمد  القادري �ي زع ال



اكابر خلف بیوض الفواعره �ي زع ال
عفره خمیس مشوح المساعید �ي زع ال
حیاه عقیل عقایل المساعید �ي زع ال
فھد حسن ذیاب الزبیدي �ي زع ال
نھلھ عبدالرحمن  بكر �ي زع ال
نغم محمد  البخیت �ي زع ال
امنھ حسن  الزعبي �ي زع ال
سالم یاسین  العقلھ �ي زع ال

رغده منصور  محمود �ي زع ال
وفاء  شاكر  عطیھ الحمایده �ي زع ال

ھالھ نصر  الجبر �ي زع ال
دالل علي حسین الشرعھ �ي زع ال

زبیدة علي  ذیاب �ي زع ال
صباح احمد  الحراكي �ي زع ال

عیشھ مھاوش  الزعوقى �ي زع ال
امال  احمد فارس الحماد الزرقاء الجد�دة
نبال جمال مطاوع مطر الزرقاء الجد�دة
عزیزه علي حسن عقل الزرقاء الجد�دة

والء سامي محمود ابوعباس الزرقاء الجد�دة
مي محمود اسماعیل یاسین الزرقاء الجد�دة

روان  موسى  محمد  الجیاتنھ الزرقاء الجد�دة
ربى خلیل سعید غنیمات الزرقاء الجد�دة

نسرین خلیل خضر احمد ھندومھ الزرقاء الجد�دة
زینب  تركي   الخیرات الزرقاء الجد�دة
دالیا علي خضر بدر الزرقاء الجد�دة

مالك غالب احمد الغویرین الزرقاء الجد�دة
سناء محمد نور علي اعنزه الزرقاء الجد�دة

اریج احمد فایز فریحات الزرقاء الجد�دة
زینب علي مجلي المحامید الزرقاء الجد�دة

نعمات سمیر عبد الرحمن ابو عبید الزرقاء الجد�دة
زھور عبد العزیز محمود ھویدي الزرقاء الجد�دة
سناء ابراھیم محمد ابو ناصر الزرقاء الجد�دة
صابرین سلیمان محمد الرواقھ الزرقاء 2
خدیجھ خلف سلیمان العمارین الزرقاء 2
اسراء علي حسن العمایره الزرقاء 2
نداء حسین خلیل العباسي الزرقاء 2
ایمان زكریا علي العویسات الزرقاء 2
سنان ابراھیم احمد خصاونھ الزرقاء 2
نیرمین اجود قاسم ابو غانم الزرقاء 2
نتالي نصر هللا علي المشاقبھ الزرقاء 2
حنان عبدهللا موسى الكور الزرقاء 2
عال یاسر محیسن ابو ریان الزرقاء 2

رانیا   ابو الھاشم الزرقاء 2
نجاح ابراھیم حسن ابوسردانھ الزرقاء 2



ھدیل عبدهللا محمد بني یونس الزرقاء 2
فاطمھ الزھراء ابراھیم محمد جدیع الزرقاء 2

ایمان عباس سلیمان العقاد الزرقاء 2
امیره سلیم عبد الرحمن عطیھ الزرقاء 2
عایده محمد یوسف بني ارشید الزرقاء 2

ینال باسل یوسف المشاقبھ الزرقاء 2
ھبھ منیر علي العدوي الزرقاء 2

االء خلیل محمد خیر اغا الزرقاء 1
افنان اسماعیل محمد غیظان الزرقاء 1

ھبھ هللا اسامھ محمد طایع صالح الزرقاء 1
ابتسام صیتان احمد الطالفحھ الزرقاء 1
بیان عبد الكریم بكر حسان الزرقاء 1

دانا  عیسى احمد احمد الزرقاء 1
صباح علي حسین حرب الزرقاء 1

فداء احمد  الكسابره الزرقاء 1
حنان خلیل ارشید زقزوق الزرقاء 1

جمیلھ عوض برھم الزواھره الزرقاء 1
حنان منصور سالمھ الخالیلھ الزرقاء 1
االء احمد عبد هللا القیسي الزرقاء 1
وفاء حلمي محمد متولي الزرقاء 1

دیمھ خالد سلیمان المسلماني الزرقاء 1
مھا  ھیثم زكي شریم الزرقاء 1

اسماء حسن علي احمد الزرقاء 1
انوار مرشد فالح السردیھ الزرقاء 1

تسنیم حسین نجیب العرجاني رمثا ال
رحاب ابراھیم خلف دقامسھ رمثا ال
نسرین محمد ذیب درابسھ رمثا ال

ریما عبد هللا عبد القادر الطریني رمثا ال
محمد عیسى محمود الذیابات رمثا ال
ساجده عبد هللا یوسف ابراھیم رمثا ال
براءه یوسف موسى الجراروه رمثا ال

الھام محمد كریم الشرع رمثا ال
سمیھ عیسى احمد الشیوخ رمثا ال

انس  ابراھیم  محمود  شحاده رمثا ال
ھالھ غازى  فرا رمثا ال
عبیر خلیل  حسن رمثا ال

صابرین عبد الكریم محمود البشیر رمثا ال
تقوى علي محمد الجدى رمثا ال
رجاء علي محمد ابراھیم رمثا ال
ھدى احمد كریم الطریني رمثا ال
سلطانھ خالد توفیق اسعد رمثا ال

فاطمھ عبد الفتاح احمد الحجازي رمثا ال
كین مومو محمد یوسف السلدي رمثا ال

وفاء محمود  شعبان رمثا ال



ردینھ عبدالكریم احمد الخطیب رمثا ال
دیما عمر كامل میاس رمثا ال

سندس غازي احمد الذیابات رمثا ال
ھیا بدیوي علي خویلھ رمثا ال

امنھ عبد هللا عبده الذیابات رمثا ال
منایا محمد ابراھیم البشابشھ رمثا ال

نوال كنج سالمھ حرب األزرق
وجدان علي مصبح المزاوده األزرق
اماني سمیر توفیق الحضوي األزرق

صفاء خالد جبر الصالح األزرق
فلایر حسن موسى القیسي األزرق
امجد فالح سعود الزیادي األزرق
غاده سلیم سلمان الفرایھ األزرق
غزالھ جاد هللا علي عطا األزرق
ھمسھ محمد اسد نادر األزرق
علیاء تركي  الفاضل األزرق

تیماء  عامر  محمد االعور األزرق
فاطمھ جمال محمد الرباعي ر�د ا

كرستینا تیودور بولترك جاكوفسكي ر�د ا
رھف ایمن فخري صوالحھ ر�د ا
راویھ یوسف احمد السعدى ر�د ا
رائده خلیل اسماعیل الخلیل ر�د ا
فاطمھ سلیمان ھالل جرادات ر�د ا

منار عبد االلھ عبدالرحمن  الجمال ر�د ا
ساره ولید محمد الجمره ر�د ا
مریم سلیم محمود الصالح ر�د ا

خیریھ جبر  احمد ر�د ا
ایمان علي احمد عبد الھادي ر�د ا
ھبھ جمیل محمود الحوراني ر�د ا
فرح عصام عبدهللا غزالن ر�د ا
ھبھ محمود محمد عمرو ر�د ا

فائزه عمیر  النعمھ ر�د ا
دانھ عدنان رشاد یوسف ر�د ا

مأمون ممدوح محمود عطوه ر�د ا
نورھان جمال محمد البواعنھ ر�د ا
زینات عبد هللا یوسف عبابنھ ر�د ا
ربى احمد حسن بني علي ر�د ا
ھدى مرزوق ھالل بطاینھ ر�د ا

كوثر حمد  البیضھ ر�د ا
سلوى حسین  جلیالتى ر�د ا
كوكب اعویضھ  زعبى ر�د ا
ریناد رائد رضا عبدهللا ر�د ا

فاطمھ محمود غنایم شبلي ر�د ا
عفاف عرسان حمدان الودیان ر�د ا



وفاء یحیى ابراھیم عبابنھ ر�د ا
مریم علي توفیق حجاب ر�د ا

فادیھ عبد الكریم یوسف طعاني ر�د ا
مھا سالم مطر المساعید ق�ة �� ال�اد�ة ال
ریما علي سلیمان الجبور ق�ة �� ال�اد�ة ال

جمیلھ ھالل سلمان العظامات ق�ة �� ال�اد�ة ال
جوان طلب ھزاع المساعید ق�ة �� ال�اد�ة ال
سمیره حسن فالح المساعید ق�ة �� ال�اد�ة ال
ضحیھ الھادي ندى الغیاث ق�ة �� ال�اد�ة ال
وصفیھ خلف احمد الشھیل ق�ة �� ال�اد�ة ال
لیلى عوده دخین المساعید ق�ة �� ال�اد�ة ال

تركیھ انور عبد العزیز الرویلي ق�ة �� ال�اد�ة ال
سماح صالح عید الفراج ق�ة �� ال�اد�ة ال
نده سالم احمد حسین ق�ة �� ال�اد�ة ال

عبلھ حسین علیان الشبول ق�ة �� ال�اد�ة ال
دعاء حمد حسن خضیر ق�ة �� ال�اد�ة ال

حنین سعود دخل هللا الشرفات ق�ة �� ال�اد�ة ال
امل محمد سالم المعرعر ق�ة �� ال�اد�ة ال

امیره علیان عقیل الطوافشھ ق�ة �� ال�اد�ة ال
فادیھ محمد حنیان العون ق�ة �� ال�اد�ة ال

سماح سمیحان خلف المساعید ق�ة �� ال�اد�ة ال
فاطمھ عسود اشھیب العظامات ق�ة �� ال�اد�ة ال
جمیلھ احمد شتیوي السرحان ق�ة �� ال�اد�ة ال
ممدوح مذیب سالم المساعید ق�ة �� ال�اد�ة ال
عھود محمد مفلح السمیرات ق�ة �� ال�اد�ة ال

سناء عواد خلف مسیطر ق�ة �� ال�اد�ة ال
نسرین محمد  خالد ق�ة �� ال�اد�ة ال

فاطمھ مروح عقیل العظامات ق�ة �� ال�اد�ة ال
رقیھ احمد  الخلیف ق�ة �� ال�اد�ة ال

بسمھ ركان فالح الشلوحي ق�ة �� ال�اد�ة ال
علي عاید خلف المساعید ق�ة �� ال�اد�ة ال
فرح فھاد عبد هللا القروم ق�ة �� ال�اد�ة ال

عناد عطا هللا خالد المھباش ق�ة �� ال�اد�ة ال
منى علي سماره الجمعان ق�ة �� ال�اد�ة ال
اسراء زیاد محمود الرواد ق�ة �� ال�اد�ة ال
جمیلھ عاید محسن العاصم ال�اد�ة الغ���ة
اماني عاید دعاس العیسى ال�اد�ة الغ���ة

ھنادي نزار عبد هللا حجازي ال�اد�ة الغ���ة
میسر عبدهللا علوش السلیم ال�اد�ة الغ���ة
ربا فتحي حسن ابو عبطھ ال�اد�ة الغ���ة
زینب فیصل حامد الشرعھ ال�اد�ة الغ���ة
محمد سلیمان ھلیل الدلعھ ال�اد�ة الغ���ة
جمیلھ عوید ساري المقیبل ال�اد�ة الغ���ة

ھجران موفق عواد المشاقبھ ال�اد�ة الغ���ة



عبیر عطا هللا محمد المساعید ال�اد�ة الغ���ة
عطاف سالم حمد الخریشا ال�اد�ة الغ���ة
امنھ محمود عزیز الغرایبھ ال�اد�ة الغ���ة
امینھ حسین محسن الخزام ال�اد�ة الغ���ة

     � ر�يع ع�د المع�� اقني�� فاتنه  ب�ادر وادي الس��
اما�� ع�د سل�مان الجبور      ب�ادر وادي الس��
� حالوە     

غدير وائل لط�� ب�ادر وادي الس��
اب�ث  �� سوزن سوزن      � �� ال ب�ادر وادي الس��

رف عودە الجبور      م�سون عا ب�ادر وادي الس��
اتانا  تانجاجا      �� م�ش�ل ك ب�ادر وادي الس��
ە من�� شا�ر شحادە      �� ام ب�ادر وادي الس��

ل� محمد فت��  ع�د الفتاح الحاج درو�ش      ب�ادر وادي الس��
راموس  مورالس      ري ج��س  ما ب�ادر وادي الس��

لورنا مولينا  اجا�ا�ات      ب�ادر وادي الس��
راجا�ا�شا      ر�ش    ت�ل��ا ا ب�ادر وادي الس��

غادە سالم ع�دالسالم ال�الونه      ب�ادر وادي الس��
و      روزالينا ج�ل�ال�جا  �ا�ال�� ب�ادر وادي الس��

� الذي�ه      وفاء احمد ن�� ب�ادر وادي الس��
ردوس نواف ع�د الفتاح قط�ش      ف ب�ادر وادي الس��

خلود عادل محمد ت�م      ب�ادر وادي الس��
     � �سا جاالس  اقوست�� �� ن ب�ادر وادي الس��

هدى يوسف محمود صندوقه      ب�ادر وادي الس��
هدى يوسف محمود صندوقه      ب�ادر وادي الس��

ز�ن عماد ت�س�� الق���      ب�ادر وادي الس��
رسم�ه عا�� سل�مان النع�مات      ب�ادر وادي الس��

كوثر  جم�ل  حسن ال�عابنه      ب�ادر وادي الس��
وكونج      ردون  ا � ت�ا روسل�� ب�ادر وادي الس��

ات      �� ص�اح مخلد �امل المه ب�ادر وادي الس��
زە      راي رئام عودە صالح الح ب�ادر وادي الس��

ز�دان      ا�مان محمود مصط��   ب�ادر وادي الس��
� مو� مصط�� الحلو      حس�� ب�ادر وادي الس��
هد�ل ف�صل عودە الداود�ه      ب�ادر وادي الس��
راه�م ابو �كر      احمد عصام اب ب�ادر وادي الس��
ر�اض محمد ت�س�� بندق      ر��  ب�ادر وادي الس��

رلى محمد عبد القادر حامد رص�فة الشما�� ال
اسماء رشید احمد عبد الرحمن رص�فة الشما�� ال

وفاء حسني سعید قاسم رص�فة الشما�� ال
نھلھ فالح عبدالرحیم عوده رص�فة الشما�� ال
دانیھ عمر محمود صبح رص�فة الشما�� ال
ناھد علي حمد البعیرات رص�فة الشما�� ال

فتحیھ عبد القادر حسن حمداني رص�فة الشما�� ال
زریفھ عبد الكریم مصطفى عمر رص�فة الشما�� ال

فضیھ محمد حمد الخالیلھ رص�فة الشما�� ال
عائشھ ابراھیم احمد الواوي رص�فة الشما�� ال



وجدان محمد امین ابراھیم العقرباوي رص�فة الشما�� ال
االء ظریف راغب ابو حماد رص�فة الشما�� ال

ابراھیم محمود  محمد ملو العین رص�فة الشما�� ال
نجاح صبحي یوسف ریان رص�فة الشما�� ال
حنان قاسم حمدان قاسم رص�فة الشما�� ال
وسام محمد قاسم یوسف رص�فة الشما�� ال
احمد عاطف احمد القدح رص�فة الشما�� ال

جمیلھ اسماعیل محمود محفوظ رص�فة الشما�� ال
احالم سلیمان احمد الطاللقھ رص�فة الشما�� ال

نعمھ حسن احمد علیان رص�فة الشما�� ال
ماھر صابر محمود سمره رص�فة الشما�� ال
ربحیھ صبري نجیب محمد رص�فة الشما�� ال

ایات محمد داود قویدر رص�فة الشما�� ال
نور الھدى ابراھیم محمد حجازى رص�فة الشما�� ال
جمیلھ عوده هللا ابراھیم الجبارات رص�فة الشما�� ال

دينا ع�د الجل�ل ع�د العجلو��       ج�ل التاج
رم داود الحوت       شذى ا� ج�ل التاج

      � � حس�� ��ن احمد حس�� � ج�ل التاج
سجا يوسف احمد غنام       ج�ل التاج

د�اال محمد حسن ال�الونه       ج�ل التاج
زي سل�م حنا دع�س       رون ج�ل التاج

ر�ه مصط�� ال�قله       تها�� ع�د  ج�ل التاج
زب       م�� ع�د الرزاق سع�د ابو ع ج�ل التاج

ماجدە ع�� محمد ع�اس       ج�ل التاج
خالدە ع�د محمد ابو اط��ه       ج�ل التاج

ل�� حسن ع�� الب��       ج�ل التاج
هناء وج�ه توفيق الفيتوري       ج�ل التاج
نور ف�صل محمد دقامسه       ج�ل التاج

راه�م الحالق       هد�ل توفيق اب ج�ل التاج
راه�م حسن عودە       خد�جه اب ج�ل التاج

م�س محمد ع�� احمد       ج�ل التاج
االء سمیر عبد االشقر � رص�فة الجنو�� ال
وعد طالب عید الدعجھ � رص�فة الجنو�� ال

ھناء یونس ابراھیم مناع � رص�فة الجنو�� ال
سحر سعود محمود العزازمھ � رص�فة الجنو�� ال

انعام خضر حسن ناجي � رص�فة الجنو�� ال
خلود احمد علي البریجي � رص�فة الجنو�� ال
االء محمد صابر الجمال � رص�فة الجنو�� ال
غیالء عبدهللا  الجاموس � رص�فة الجنو�� ال

شذى اسماعیل محمد علیان � رص�فة الجنو�� ال
خلود محمد مصطفى سالم � رص�فة الجنو�� ال
امل محمد سالم ابو جلیدان � رص�فة الجنو�� ال

نازك مثقال عبد الحفیظ كباریھ � رص�فة الجنو�� ال
ابتسام احمد محمد تیلخ � رص�فة الجنو�� ال



عبیر  نمر  امین  النوش � رص�فة الجنو�� ال
وفاء نضال محمد تیلخ � رص�فة الجنو�� ال

مریم ابراھیم احمد الشوبكي � رص�فة الجنو�� ال
براءه زھدي محمد حسن � رص�فة الجنو�� ال

ماجده محمد عرسان عبد الخالق � رص�فة الجنو�� ال
مشاعل محمد علي البابا � رص�فة الجنو�� ال
فرح محمد محمود النجار � رص�فة الجنو�� ال

سوسن محمود رامز یوسف قماریھ � رص�فة الجنو�� ال
راج       اما�� عمر حسن ابو الع بوا�ة عمان
رت��       زي ع�دهللا م امال غا بوا�ة عمان
ة مو� فالح حمدان       �� سم بوا�ة عمان

� مصط��      
حال خالد عقله ب�� بوا�ة عمان

�ە       � ع�ا
احمد ع�� مف�� بوا�ة عمان

م��م طاهر محمد السالمات       بوا�ة عمان
راج       اما�� عمر حسن ابو الع بوا�ة عمان
حنان احمد ع�� الصمادى       بوا�ة عمان

عد�ال محمد صالح العظمات       بوا�ة عمان
      �

عال احمد محمد مف�� بوا�ة عمان
رنداء ها�� محمود ع�د المحسن       بوا�ة عمان

غدير نواف ع�� حمدان       بوا�ة عمان
      � زع�� راه�م سالم ال سحر اب بوا�ة عمان

      � سه�له شع�ان احمد حس�� بوا�ة عمان
رنداء ها�� محمود ع�د المحسن       بوا�ة عمان

دالیا مصطفى  سالم سالم ال�قعة
ھناء خالد محمد ابو صبح ال�قعة
مي منصور احمد العدوان ال�قعة

صباح عبد العزیز عواد ابو تربان ال�قعة
امجاد محمد عبد الشراونھ ال�قعة
مریم حیدر محمد الفواعیر ال�قعة

سلوى محمد محمد ابو قیقوس ال�قعة
لبنى عمر محمود ابو حشیش ال�قعة
منال عبیدهللا محمد خرابشة ال�قعة
اسماء یوسف علي سالم ال�قعة

رابعھ عباس عبد هللا ابو معیلش ال�قعة
بسمھ محمد عبد هللا ابو صلیح ال�قعة
سحر احمد خضر ابو شلظم ال�قعة
ایات سمیح سلیمان فرسخ ال�قعة
زینب عیسى احمد الجھالني ال�قعة
منال یوسف محمد سمعان ال�قعة

ھدى عبد الكریم صالح القرعان ال�قعة
حمزه احمد صیران العدوان ال�قعة
ایمان عارف كریم الخوالده ال�قعة
اسالم یوسف احمد سربل ال�قعة
مي محمد یونس حراحشھ ال�قعة



نبیلھ فارس حماد ھویدي ال�قعة
عبیر محمد حسن المشارفھ ال�قعة
لطیفة ولید حسین غزالن ال�قعة
احالم محمد خلیل النجار ال�قعة

اسماء خلیل محمد ابو رویلھ ال�قعة
اماني راجي عبد هللا العزام ال�قعة
لینا حسن علي محفوض ال�قعة

نادیھ محمود عید ابو زقدي ال�قعة
دعاء صالح االبراھیم بوسطھ ال�قعة
تبارك صالح محمود الشریف ال�قعة
یسرى سالمھ عبید الصوفي ال�قعة
صباح عبد هللا سلیم الشیش ال�قعة

� محمد محمود الروسان       ماجدول�� � كنانة
ب��

افنان ع�د ال�اسط محمود عب�دات       � كنانة
ب��

رعات       راو�ه مو� محمود ذ � كنانة
ب��

فاطمه محمد مصط�� الدقامسه       � كنانة
ب��

منار ع�د اللط�ف احمد الطعا��       � كنانة
ب��

ا�مان عدنان سل�مان عب�دات       � كنانة
ب��

� الصغ��       رحان حس�� وسام ف � كنانة
ب��

� خالد      
احمد قاسم احمد ب�� � كنانة

ب��
رحاب اسماع�ل  الع�د       � كنانة

ب��
      � زر�فه محمد نمر الوهي�� � كنانة

ب��
راه�م محمد ابو ل�ل       سوسن اب � كنانة

ب��
نجاح مصط�� يوسف الص�اح       � كنانة

ب��
عالء  حسن محمد  احمد       � كنانة

ب��
ران�ا محمد احمد س��دات       � كنانة

ب��
وصال صا�ل محمود مل�اوي       � كنانة

ب��
ردوس احمد محمد عب�دات       ف � كنانة

ب��
عا�شه ض�ف هللا محمد سع�دين       � كنانة

ب��
ا�مان يوسف محمد ابو خض��       � كنانة

ب��
رفا��       رە محمود صالح ال سا � كنانة

ب��
رجا       �ما�ل محمود حسن الع � كنانة

ب��
ز�ه ع�د هللا احمد عب�دات       غا � كنانة

ب��
عایشھ محمد موسى علیان �اد الزرقاء او�س
مالك ابراھیم محمد الخطیب �اد الزرقاء او�س
عمر فایز محمد ابو الھیجاء �اد الزرقاء او�س

وفاء مالك رشاد قنازع �اد الزرقاء او�س
سوسن حمدى درویش الزبط �اد الزرقاء او�س

لیلى نظمي محمد خضر �اد الزرقاء او�س
رجاء توفیق امین بني كنانھ �اد الزرقاء او�س

خلدون بھجت موسى الفریجات �اد الزرقاء او�س
ریما محمد طارق ناجي الخطیب �اد الزرقاء او�س

خدیجھ خلیل حافظ یوسف �اد الزرقاء او�س
عنود عماد انور الجنید �اد الزرقاء او�س



منور عبد الرحمن جمعھ ابو خرمھ �اد الزرقاء او�س
غاده محمد احمد الفقیر ا �� �ص

حنان محمد خلیل الخوالدة ا �� �ص
اسالم سالم احمد النعانعھ ا �� �ص

رویده ابراھیم خصیب الخوالده ا �� �ص
بشرى عبد هللا سالم المسیعدین ا �� �ص
رقیھ یوسف محمد الزیدانین ا �� �ص
احالم سالم محمد الرفوع ا �� �ص

اسالم مقبل عطیة المسیعدین ا �� �ص
عفاف محمد عوده العواجي ا �� �ص

خدیجة محمد جبریل المسیعدین ا �� �ص
بیان مازن محمد الرفوع ا �� �ص

احمد مشھور جبریل الرفوع ا �� �ص
ر��       م�� سم�� ن� ت � عب�د

ب��
منار  توفيق  حسن ابو ذ�ب       � عب�د

ب��
      �

سه�� محمد محمود الشلخ�� � عب�د
ب��

رحان الشوم��       رف ف رائدە عا � عب�د
ب��

ا�مان نواف فواز النص��       � عب�د
ب��

رماق       اما�� حم�د سالم ال � عب�د
ب��

حال  ع�د الفتاح  سل�مان  مصط��       � عب�د
ب��

فاتن جاسم  ع�دالفتاح       � عب�د
ب��

راه�م حسن كسوحه       حنان اب � عب�د
ب��

� الع�دهللا       دعاء اسماع�ل حس�� � عب�د
ب��

رف احمد ه��دى       نورما عا � عب�د
ب��

فاطمه صالح محمود هنداوي       � عب�د
ب��

�د�ه       زهار محمد صبح ال ا � عب�د
ب��

رحمن  الع�د هللا  حماشا        سمر  ع�د ال � عب�د
ب��

� قاسم�ه       راه�م حس�� ك�� اب � عب�د
ب��

راه�م       دعاء ع�د هللا محمد االب � عب�د
ب��

رى       ز�د حاتم الجعف را�ات  ذك � عب�د
ب��

نه��ز محمود خل�ل الناطور      تكنولوج�ا المال�ة
وع      ول�د محمد احمد مطا تكنولوج�ا المال�ة
سعد احمد ع�� العموش      تكنولوج�ا المال�ة
ر�ما محمود �كر محمود       تكنولوج�ا المال�ة

جالل احمد �عقوب الدهون      تكنولوج�ا المال�ة
نور الدين �ا� سعود الد�س      تكنولوج�ا المال�ة

ر�ما محمود �كر محمود       تكنولوج�ا المال�ة
�س��م سل�م ع�د هللا الق��و��      تكنولوج�ا المال�ة

ثائر محمد شحادە الحد�د      تكنولوج�ا المال�ة
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