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سائده محمد بدوي ابو رٌده
طارق زٌاد عبد الجواد النتشه
أنس عمر دٌب فرج هللا
عدي نظام عبد المنعم فاخوري
عبدالمطلب نسٌم عبدالمطلب ناصر الدٌن
ابرار محمود عبد الرحٌم مشنً
عالء جهاد عبدالرحمن حرباوي
عرٌن وائل فرٌد ابو قوٌدر
احمد ٌوسف موسى مشارقه
عزٌزه محمد امجد محمد جبرٌن شاهٌنلٌنا ناجح عبد المهدي ابو عمر
اسراء ٌوسف محمود قواسمه
مالك خالد عبد هللا نجار
غالب هاشم محمد غالب حموري
بهاء عز الدٌن علً ابو رٌان
محمد حسٌن محمد عمرو
غدٌر اٌوب عبد الخالق سدر
رغد اكرم عطا محتسب
محمد صخر عبدالهادي شحاده
رغد بدر الدٌن عز الدٌن حموري غٌداء طالل ابرراهٌم االطرش
محمد عدنان توفٌق ابوحالوه
فاطمه اكرم حسٌن ابوحسٌن
رهام عصام محمد خضر نتشه
معن احمد عوده القواسمه
كرم سعدي حافظ القواسمً
روابً عٌسى محمد غرٌب
مهند اسامه اسماعٌل النتشه
لمى ٌوسف بدوي عمرو
روان رفٌق سالم اشمر
مٌساء محمد سمٌر زٌدان عاشور
مالك عادل محمد عاشور
شروق عبد الكرٌم أحمد نواجعه
هبه راغب محمود الجعبه
محمد عبدالحمٌد نجم القصراوي التمٌمً
عبد المنعم موسى عبد المنعم ابو مرخٌه
هدٌل فضل محمد هوارٌن
معتصم جمال محمد ابو جحٌشه
عبدالكرٌم احمد اكرٌم جعبه
مالك محمد عبد المطلب عبد الرزاق ٌزن بسام شعٌب سنقرط
فراس مروان عمر جوٌحان
ٌزن عبد السالم "محمد اسعد" الكركً
وئام محمد احمد شرحه
محمد ٌوسف محمد سوٌطً
اسراء ابراهٌم محمد مرعب
وسٌم وسام محمد زٌاد الكردي
مصطفى ناصر شكري دوٌك
اسالم عونً علً رجبً
أسماء "محمد خالد" عبدالمحسن مطاوع
منار غسان رشدي شاهٌن
اناس عزمً محمد دٌاب نتشه
احمد روبٌن محمد حسٌن سٌاج
مهند فواز ٌونس زعتري
تسنٌم أٌمن ولٌد جعبه
احمد سمٌر عطٌه اعبٌدو
نانسً عارف عرفات فراح
دانا معتصم عبدهللا سلطان
احمد محمد محمود ارفاعٌه
هدٌل عبدو ناجً الجعبه
رناد محمدسلٌمان محمدعرفان شاهٌن
ٌسرى مجاهد عبدالحفٌظ ابو سنٌنه احمد نهاد عصام جعبري
روان توفٌق محمد فرحات احرٌز
امجد تٌسٌر عبد الحمٌد قدسً
اسراء اسماعٌل حسن نجار
سجود ٌوسف محمد حروب
امٌره عماد ربحً جعبري
اسراء حماد موسى طه
سالم فارس مخلص قصراوي
انس محمد رشٌد ادعٌس
باسل "محمد شرٌف" مصطفى ابوشمسٌه
شروق اسامة محمدسلٌم ابو منشار
اٌمن اسعد عبداللطٌف كركً
جٌهان احمد رشٌد جنٌدي
فادٌه كاظم عبدالرحمن دوٌك
بنان انس كاظم حسونه
خالد ناصر خالد نٌروخ
فراس محمد جبرٌن راشد سلهب
بٌسان نواف ٌونس عواوده
دٌانا اٌاد فهمً دعنا
قصً بسام عبدالغنً نتشه
خالد محمد حامد جعبري
روزام أحمد اسعد صالحً
محمد احمد محمدخلٌل الجعبه
خلٌل مروان حامد الجعبه
سارة سمٌر محمد ابوصبٌح
مٌار ابراهٌم متعب ادعٌس
رانٌه فاروق سعدي هٌمونً
ساري محمد ٌوسف طرده
ٌاسمٌن عزام زٌدان عاشور
رزان زٌاد زٌدان البكري
سجى سعدي عرفات ابو شخدم
ٌانا نبٌل عبدالعزٌز رجوب
رغده اسحق حربً جمل
سلوى بركات احمد طه
امٌر سمٌر مغامس سعافٌن
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احمد ٌوسف موسى مشارقه
رغد اكرم عطا محتسب
االء عمران هشام الحداد
امانً شعبان احمد نتشه
انس خالد نعمان ابورموز
انس ماهر احمد دار داود
اٌمان محمد سعٌد درابٌع
اٌهاب اسحق ابراهٌم ابو سنٌنه
تسنٌم نادر محمد ٌوسف ابو سنٌنه
دٌاال مراد محمد طاهر ابو منشار
دٌما تٌسٌر احمد ابو عطوان
سعدٌه عزام عبدالحً قواسمه
سوسن جمال محمود العرجان
شروق محمود عبد الجبار دندٌس
شٌماء نافذ محمد جعبه
فادي محمدحجازي عبدالمجٌد زرو
كاتٌا كامل عاٌد السوٌطً
لندا سمٌر راغب ابو شامه
لوند محمد عبد المنعم النتشه
مجدولٌن ماجد سالمه سوٌطً
محمد علً مصباح عبٌدو
مدلٌن احمد عبد الرجوب
مالك جمٌل محمد مناصره
موسى حسن اسماعٌل ابو سنٌنه
مٌس زكً رشٌد تٌم
ندى انس راشد مسوده
وسام "محمد ماهر" عبد الغفار فالح
ٌزن محمد صالح الهشلمون

ابراهٌم جمٌل ابراهٌم صرصور
محمد ماجد احمد ابو عصبه
محمد هاشم عزات زٌدات
مرتضى فوزي حسن الحروب
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محمد رجائً" عواد محمد عبد الرازق"االء اسامه محمد عمرو
امانً ٌاسٌن عبدهللا سٌد احمد
انوار جمال محمد السراحنه
محمد اسماعٌل ابراهٌم الخضور
بالل محمد أمٌن احمد جعبري
محمد جهاد حسن جحشن سعدة
خلدون اٌمن ابراهٌم عماٌره
محمود فاٌز حسن مناصره
رغد حمدي وحٌد قفٌشه
نورالدٌن اشرف طاهر محتسب
شذى عبدالحلٌم سلٌمان االطرش
شعبان محمدراغب شعبان ابو شامه
محمد روحً عبدالشكور االطرش ألماظه رائد موسى دعنه
ارٌج رجا موسى الزٌدات
معاوٌه عادل محمد هٌمونً
اسماء محمد جمال ابومٌاله
ٌحٌى زكري عمر عوض
اٌه عاطف محمود اطرش
ٌزن جمٌل ابراهٌم صرصور
بشرى علً جبرٌل مصري
بسمه حسن رشدي الفاخوري
دٌانا بسام عبدالحً القواسمه
الرا حابس عاٌش اخلٌل
راوٌه عماد محمد هشلمون
محمد عبدالمعز داوود نتشه
روال خالد ٌوسف عمرو
طه محمدجمال طه صالح
زهره فوزي محمود مخامره
سارة جواد جودي تكروري
ابراهٌم نضال ابراهٌم ابو عمٌر
سناء اسماعٌل نعمان شنران
احمد محمد علً سوٌطً
شٌماء اٌاد محمود اطرش
اسماء اسعد عبد الرزاق جابر
عبٌر عٌسى احمد زبادي
اشرف نبٌل عبدالحلٌم ابوداود
غصون عبدالسمٌع دروٌش ابو رموز
اٌهاب باسم احمد الصقور
لبنى ناٌف اسماعٌل مسالمه
براءه ابراهٌم محمود حمٌدان
محمد ابراهٌم محمد تلبٌشً
بٌان هاشم ابراهٌم ابو سنٌنه
مدلٌن عصام ٌاسٌن دعنا
خالد امجد عبدالمجٌد سٌاعره
مروه ربحً محمود زلوم
رجاء ادم حسن العواٌصه
نانا سلٌمان محمد الزٌدات
زٌد زٌاد عبد المغنً نتشه
نٌبال محمود احمد ابوعلً
سجود زٌاد اسماعٌل الدوده
هدى شكٌب محمد قرجه
عبٌده سالم موسى العطابً
هٌا شرٌف طاهر عجلونً
محمد اسعد محمد جحشن
وفاء صادق عثمان اسعٌد
مصطفى هشمً حسن ابورٌش
ٌاسمٌن جبرٌل محً الدٌن متعب
منٌر حسنً احمد سلٌمٌه
اٌات اكرم محمد ابو سنٌنه
اصالة سامً جبر ابو شرخ
اٌات محمود "محمد سالم" قفٌشه
ساره ربحً طه ابو سنٌنة
اٌمان محمد عبد المحسن ابورٌان
سمر نادر خلٌل ابو شمسٌه
دعاء طالل داود ابورجب
عمار ٌاسر محمود السعٌد
دٌما اكرم احمد اطرش
نور اٌاد داوود ربعً
رشا شادي سلٌم زاهده
ٌارا ٌوسف صالح ابو كرش
روزان نضال محمود قباجه
روال وائل ٌوسف نموره
شذى عبد الفتاح محمد النجار
غدٌر عدنان "محمد عبدالسالم" غٌث

فدوى حسان حسٌن الجعبري
لٌالً رمضان عبدالمهدي المحارٌق
آٌه باسل عبد العزٌز ابو عمر
اخالص محمد خٌري خلٌل ابو حمدٌه
اسراء فهد عبد السمٌع ابو داود
االء بسام محمد عونً شاهٌن
اٌات امٌن محمود شروخ
اٌناس ماجد محمود المخارزه
سجى شكري رشٌد الشطرٌط
ورود زٌاد سلٌمان شرباتً
اسماء ولٌد محمد سعدي قاعود
االء هشام اسماعٌل عصفور
براء مصطفى عبدالمجٌد عٌسى
براءه جمال عبد اللطٌف الكرابلٌه
بٌان ناصر محمد "سٌد احمد"
دالٌا اكرم محمد الحطبه
رنٌن وحٌد رضوان زرو
شرٌن جمال حسن ابو عرقوب
شهد عرفات ابراهٌم القواسمه
عاٌشه نعٌم احمد وراسنه
فضه عٌسى ابراهٌم دغامٌن
منتهى علٌان موسى العطاونه
مً غسان محمد عونً شاهٌن
نرمٌن خلٌل حمد جبارٌن
محمد وائل محمد اسحق النتشه
محمود عادل محمود حمارشه
موسى اسماعٌل محمود شمصطً
نضال بشار نمر بصالت
امجد حسن عبد الفتاح جرادات
اهداء مهٌل ٌوسف احمد نمر
اٌناس صبحً محمود نجاجرة
ختام اسحق محمد غٌث
خدٌجة احمد محمد البو
شهد محمد احمد اعمر
عبدالرحمن صالح محمد فنون
عثمان جمال محمد عرامٌن
اسماعٌل سرحان اسماعٌل دودٌن
صهٌب رمضان سالمه رمضان
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انعام بدر خلٌل حشٌش
اسٌل محمود ٌوسف رزٌقات
بشائر جواد "محمد سعدي" قاعود
امٌره سامً محمود البدارٌن
دانه نمر محمد علً شاهٌن
براء تٌسٌر عامر ابو شٌخه
سامر صالح الدٌن هاشم ابوسنٌنة
رٌم خلٌل سالم جعبري
شروق سلٌم محمد ٌوسف شوٌكً
شهد وائل ربحً النتشه
مٌار جمٌل محمود الشطرٌط
عبد هللا فؤاد عبد هللا شوامره
احمد مصعب عبد عاشور
عبدهللا ابراهٌم حماده القواسمه
اروى محمد عبد الفتاح حالٌقه
عزالدٌن فتحً عبدالعزٌز عمرو
اسٌل محمد علً حروب
عمر خضر عبدالفتاح حروب
اسٌل هاشم عثمان قواسمه
معاذ جمٌل محمد اطمٌزه
افنان سفٌان فٌصل نتشه
اسٌل مازن عبدالحمٌد الزعتري
اٌمان محمد طه مشارقه
اٌمان رضوان سعٌد الزغل
بشرى محمد حسن الجبارٌن
براءه شاهر احمد دوٌك
دانٌه "محمد بشٌر" كمال اقنٌبً
حمزه عبد الجلٌل نعمان دٌب
رؤى باسم عبدربه شرحه
حنٌن حمزه عبد الرحٌم غٌث
رغد عبدهللا عمر الجعبري
رؤى تحسٌن امٌن الجعبري
سوسن عبدالباسط مصطفى جعبري
رامً عبد ابراهٌم خطٌب
عبٌر تٌسٌر أحمد طل
رغد اسالم عبد المنعم زعتري
النا محمدجمٌل محمدفتحً الهشلمون عزٌزة موسى عبدهللا احمٌدات
محمد زٌاد عناز طٌطً
محمد احمد سعدالدٌن سعو
نور نجاتً "محمدسرحان" الجعبه
محمد عزٌز عبد العزٌز عٌسى
ورود عواد محمد طوٌل
محمود محمد محمود زماعره
مالك رشدي محمد عز الدٌن سلهب ٌاسمٌن عبدالمهدي محمد مجاهد
عبدهللا ابوبكر خالد النتشه
مالك محمود عمر ابو سٌف
منجد اسماعٌل محمد ابراهٌم النتشه
نرمٌن حسان عبد الحمٌد زعتري
أدهم إبراهٌم محمد أبو زلطه
أسٌل خلٌل سالم نصر هللا
آٌه خلٌل محمد قٌسٌه
إٌهاب محمد خالد ناجً محتسب
افنان احمد ٌوسف عمرو
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ادهم "محمداكرم" مصطفى شاهٌن
انس عمر بدر ابو صاٌمه
انس ٌوسف احمد جبران
ساري محمد عبد المهدي حنٌحن
شروق محمد اسماعٌل دوده
عبدهللا حسٌن ابراهٌم الحساسنة
عدنان محمد عدنان عٌسى
عزام اسماعٌل محمد حمدان
مالك عصام محمد حجازي قاعود
محمد اكرم محمود اسلٌمٌه
محمد حامد محمد مصري
محمد عاٌد خلٌل نعمان
محمد عبدالجلٌل محمد سٌداحمد
محمد عٌسى محمد البطران
محمد مصلح ابراهٌم كرجات
محمود عطاهللا احمد المشاٌخ

خلٌل ابو حمدٌه
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عالء فوزي ٌاسٌن القاضً
مالك محمد محمود بدران
كامل خلٌل كامل اخلٌل
معاذ اسماعٌل عبد الهادي ابو سالمه محمد علً خالد محمد
ماهر سلٌمان محمد القاضً
محمد كامل حسن الشواورة
منجد مصطفى دٌب جعبه
محمد شاهر عبدهللا عطون
محمد محمود علً حور
هدٌل فواز رشٌد السكافً
محمد فاٌز محمود مخامره
مهند سعدالدٌن شكري عوٌوي
هٌثم عدنان ٌونس فروخ
محً الدٌن محمود سلٌمان مواس
نشأت نبٌل شحده جرادات
ٌزن بالل فٌصل النتشه
مراد علً كاٌد حنٌحن
هارون صفوان خالد احمرو
ابراهٌم محمد مصطفى ابو قمل
حنٌن رٌاض محمد "رشٌد حرٌزات" موسى فاٌز أحمد وحواح
احمد حسن علً حمدان
ٌزٌد موسى شلٌش الكوازبه
دانا خالد اعبٌد البعٌوات
احمد ٌوسف جمعة دبش
احمد حامد احمد دوٌك
رنال خالد احمد شاللده
المعتز باهلل ٌعقوب احمد سراحنه
اسالم فٌصل علً حمد
سلمان محمد سلمان ابوفاره
سائد سالم محمد شواوره
بالل مصطفى عبدالحمٌد ابوعمٌر الجوالنً
سوسن ربحً خضر كوازبه
سالم جمٌل سالم زٌر
رمزي نضال فٌصل تلحمً
شموع حٌدر عبد الهادي سوٌطً
عاهد عرفات نصار شوبكً
رنٌم احمد فرٌد ابوعرام
عبدالحكٌم ناصر احمد ابو عرقوب صالح رائد صالح صالح
فرٌد مجٌد احمد فرج هللا
عرٌن شاهر محمد سٌاج
علً محمود خلف قواسمه
قصً عادل عبدالفتاح الدراوٌش
علً محمود علً سعده
مجد زٌدان ٌوسف النٌص
فاٌز محمد جبرٌن محمد
محمد جواد موسى عابدٌن
قصً سمٌح داود سالم
محمد عبدالرحٌم حماد عرجان
محمود عبد الرحمن عمران طرده
محمود محمد عبدالعزٌز اخالوي
مرام اٌاد عطا احمٌدان
منتصر رمضان حمد ابو عواد
وجدي محمد محمود رزٌقات
وعد سائد عطا المحتسب
ٌزن محمدخلف عبدالمجٌد زرو
ٌوسف فؤاد حسن اكوانٌن
ٌونس محمد هاشم حنٌحن

اٌاس "محمد مجدي" مصباح ناصر الد
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محمدعلً نضال محمدعونً خٌاط مالك محمد محمود اطرش
هدٌل ماهر اسعد القاضً
والء سمٌح محمد ربعً
عمر توفٌق عٌد ابوشخٌدم
أروى علً سلٌمان حوامده
ٌاسٌن علً محمد ابو عرقوب
براءه ٌاسٌن عثمان تكروري
أسٌل سمٌح سعٌد عمرو
أمجد أحمد فتح هللا عبد السالم سلهب ٌحٌى محمد حسٌن ابو ورده
اسماء عبدالحمٌد احمد دودي
اسالم حسام عادل صالح
حنٌن طه عبد الرحمن فنون
اسٌل رائد محمد ربعً
بلقٌس عدنان حسٌن مناصره
ٌحٌى زكرٌا ٌوسف غنٌمات
امال كمال محمد الدرواٌش
رجاء غطفان محمود شحاتٌت
غٌداء طالل ابرراهٌم االطرش
امانً نادر فرحات االطرش
رغد مازن رشاد الطل
اٌمن اسعد عبداللطٌف كركً
اهداء خالد عٌسى ابوعٌاش
رغد ماهر محمد صبح ابو شمسٌه
بٌان عصام طه ابو سنٌنه
اٌاد عوض عبدالخالق قفٌشه
رهام محمد شحده مصطفى قفٌشه
اباء خضر احمد غنٌمات
اٌمان عبد الرحٌم ابراهٌم طوٌل
ساره اسعد محمد سعٌد ابو غزاله
احمد موفق صبري مرقه
حنٌن حازم عبدهللا حسونه
سجى حسن عبدالقادر اللقطه
اسٌل اكرم خلٌل ابوسنٌنه
رزان اٌمن اسماعٌل النتشه
سٌراج فٌصل محمود النتشه
اسٌل اٌاد عبد المعطً ابو شخٌدم
رغد محمد بدر توفٌق حداد
عمار موسى "محمد صبح" ابو شمسٌه
اسٌل شحده فٌصل نتشه
رناد جمال محمد دراوٌش
لمٌس عبد الرحمن ٌحٌى زغٌر
بنان حمدي ٌعقوب مرار
شٌماء فاٌز ابراهٌم غنٌمات
نور الدٌن ابراهٌم ذٌب عالمه
بهاء حمزه محمد زواهره
عاٌشه خضر احمد امواس
نور زٌاد عرفات ابوبٌض
جالل طالل سلمان قواسمه
عروب غسان صدقً جعبري
نوران احمد محمدصبحً النتشه
جهاد سمٌح سلمان ابو عٌشه
عماد عدنان مصباح رجبً
احمد ماجد عرابً البو
خلٌل ٌاسر خلٌل حوشٌه
فوزي محمد فوزي عوض
ادهم ابراهٌم احمد دوده
دٌانا حاتم محمد اسعٌد
محمد عبد الوهاب شفٌق غٌث
اسراء ٌعقوب محمد عابدٌن
رافت نبٌل عبدالقادر شحاتٌت
مصطفى منٌر عبد هللا غنٌمات
اسالم شعٌب محمد ابو حمدٌه
رنٌن عصام محمد عونً دمٌري
منار عزمً حسن ابو زنٌد
اسٌل حسٌن دٌب جعبه
ساجده ٌوسف محمد ابو رٌان
مٌساء سامر فضل وزوز
امٌر محمد عطاهلل جردات
سامح ٌعقوب حسٌن احمد سالم
نرمٌن تٌسٌر محمد البربراوي
انس خالد عبدالجبار دوده
سمٌح احمد عٌسى رجوب
نور نكسون محمود زٌدات
اٌمن شفٌق محمد الجرادات
شٌماء فاٌز فؤاد جعبري
هالة سامً محمد عمرو
جنات ربحً خالد غزال
عمرو محمد ٌوسف أبو فارة
هدٌل نعٌم فٌصل الزٌر
خلٌل ٌوسف خلٌل فنون
فادي خلٌل عبد القدٌم النتشه
انهار نبٌل منٌر ابو حدٌد
مؤٌدالدٌن طالب موسى عٌد مخامره رامً احمد عبد الكرٌم ابو نحله
ربى ٌاسر محمد حلمً الشرٌف
محمد فواز محمود الرزٌقات
مراد "محمد خالد" ناجً محتسب
روان محمد نجٌب راغب ابو خلف
محمد محمود عٌسى رجوب
أحمد محمد أحمد السعاٌده
روند زٌاد عبدالمهٌمن ٌغمور
اسامه عاهد محمد حاتم ناصر الدٌن مروه ابراهٌم احمد تمٌم نتشه
معن وجٌه محمد عمر خرواط
اسالم شحادة رمضان سموح
اٌاس "محمد مجدي" مصباح ناصر الدٌن
جواد جمال إبراهٌم دودٌن
حسٌن كمال حلمً ٌغمور
رامً ٌونس خلٌل طروه
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اسامة سامً سلٌمان الزعارٌر
احمد نافذ عزمً شماس
زكرٌا خضر علً مسالمه
انس جمال محمد جعبري
امٌر نجٌب عبد المنعم زعتري
سجى حاتم حافظ الجعبري
تسنٌم عبدالعزٌز اسماعٌل ابو رضوان
عالء سلٌمان عزات زلوم
سماء ٌعقوب عبد الرحٌم نتشه
جواهر نافز ٌعقوب احمرو
فراس ابراهٌم عٌسى طرده
شذى زكرٌا داود شاور
خلفابراهٌم زعارٌر
خالدابوفضل
مأمون "محمد ضٌاءالدٌن " "محمد خالد "
شهد محمدجمال سالم دوٌك
خلٌل طاهر خلٌل معمر
غاده كامل عبد الودود اشمر النتشه محمد خلٌل بدر حالٌقة
دانه عٌسى محمد سوٌطً
محمد عٌسى عبدهللا ضرغام
فلاير طارق اٌوب عوٌوي
رغد مازن "محمد اسحاق" نتشه
ٌزن محمد موسى صالح
قصً سلٌم عبد السالم سلهب
زٌنب عبد الجلٌل محمد عطٌله
اٌهاب ٌاسر صادق ابو زعنونه
محمد باسم عبد الكرٌم شاهٌن
سمٌحه ٌحٌى محمد داوود
جهاد عبد الناصر سلٌمان خطٌب
محمد كمال عٌسى مخامره
عبدهللا نبٌل طلب دعدره
حمزه حسٌن محمد عمرو
ملك عٌد عبد الكرٌم النتشه
غاده رضوان عبد الهادي قٌسٌه
حمزه منذر عبدالغفار عابدٌن
مٌس وجٌه عبد ربه جعبه
صهٌب سامر محمد سلٌم ابومنشار فاطمة عماد اسماعٌل شامً
نجاح خالد احمد حمٌدات
فردوس عبدالنبً رمضان سموح
محمد مصباح سلٌم نموره
أسٌل كفاح عٌد دوٌك
كمال بسام عبدالحلٌم بشر
ابتهال عبد الحلٌم محمود التالحمه معتز باهلل فضل زكرٌا المبٌض
النا موسى طالب رجوب
مهدي حربً حسن عنانً
اسٌل ابراهٌم محمد حمٌدات
محمد وائل خالد زبن
نشات احمد خلٌل عواوده
اسٌل ماجد ادم دعنا
مراد ٌعقوب سلٌم ابوالضبعات
اسٌل محمد لؤي ربحً محتسب
مٌساء كارم داود زلوم
اكرام نجٌب عبد المجٌد المحتسب كوثر موسى احمد قدٌمات
وفاء ٌوسف موسى اطبٌش
محمد سامً محمد سوٌطً
االء بسام ناجً سنقرط
ٌزن صالح محمود قواسمه
مرام زهٌر مصطفى البالصً
تقى اٌوب أحمد قواسمه
مصطفى ٌوسف عبدالجواد علوش ابراهٌم محمود محمد سوٌطً
دانٌا عبدالعظٌم عرفات فراح
احمد بهاءالدٌن راغب بالً
رسل خلدون عبد المعطً زعتري ملكه مهند شرٌف دعنه
احمد خلٌل احمد بٌراوي
منى سامر ماجد نتشه
سماح عواد حسٌن سعده
اسماء شاهر مسلم ابو سندس
نادر زكرٌا محمد ابوعلً
سمٌر اسامه حسن عرار
امٌر كمال شفٌق المطور
نبٌله نبٌل زهٌر الحرباوي
سوسن ٌوسف مصطفى سراحنه
جمٌل محمد جمٌل معالً
صهٌب صبحً مصطفى القواسمً ندى مروان اسعد ادعٌس
حسن فاٌز محمد بربراوي
احمد طالل احمد ابوشرخ
عامر نافذ محمد نتشه
راوٌه نبٌل فٌاض ابو سنٌنة
احمد نضال احمد دعدره
عبدهللا محمد خلٌل ابو عرقوب
رزان عزمً محمود دودٌن
االء عادل صبحً كببجً
عدي جواد محمد قواسمه
انس "محمد جالل" منصور شرباتً روعه عبد القادر عبد العزٌز عمرو
علً محمد عاٌش العبٌات
زهره زهٌر سلٌم فنون
اٌاد ٌوسف علً نجار
غٌداء جمال عبدهللا ابورٌان
سماح ولٌد طاٌع فنون
اٌمن ناٌف خلٌل ابوعالن
شهاب محمد عبد الغنً قواسمه
براء ناجح موسى هرٌنات
صالح الدٌن محمود سلٌمان ابو حور
حمزه محمد جمٌل زماعره
صالح حسن سعدو بلبل
دنٌا حسن عبد المهٌمن ٌغمور
دٌنا شرٌف "محمد روحً" ابو حماد ضٌاء هاشم ضٌاءالدٌن الشرٌف
عاٌشه موسى محمد برادعٌه
رنٌن اسعد سعد الجعبري
عزٌز عز الدٌن احمد ابو رمٌله
سجى خضر محمود سالمات
لبنى جمال محمود نجاجره
سماح سمٌر عٌسى جوالنً
شٌماء "محمد المامون" موسى شرباتًمالك زٌاد محمد عدنان شاهٌن

محمد عاٌد محمد دبابسه
محمد ٌاسر محمد ابو عرام
محمود محمد علً عابد
مراد عبدالهادي خالد احمرو
نرجس عامر محمد كمال الجعبه
والء فاٌز محمد جمٌل ابو سنٌنه
ولٌد اٌوب مصباح الهٌمونً

صفاء عاطف عبد الحمٌد النتشه
صهٌب موسى محمد حمٌدات
قصً عبد المجٌد فخري ادرٌس
ماهر عزٌز محمد المصري
محمد سمٌح شاكر عابد
محمد ضٌاء سلٌم فنون
محمد وسام ٌوسف ابو صاٌمه
مخلص عامر ابراهٌم االعرج
مصعب اسماعٌل محمد جواعده
مٌس جودات عبد العظٌم جعبري
نظام الدٌن امٌن سالم شرحه
هاله عماد عبد الجواد النتشه
ورود عزام حسن شٌوخً
ٌاسر عبد الودود موسى "ابو شمسٌه الحداد"
ٌمان منذر زٌن الدٌن أبوشخٌدم
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أنس عمر دٌب فرج هللا
أنس اسحق سلٌم ابو الضبعات
عفاف ٌوسف عقٌل ابو قرندل
وائل سلٌمان محمود شامسطً
أحمد ناجً سلٌم نموره
أمجد ابراهٌم محمد"اوالد محمد"
ابراهٌم اكرم محمد سبٌتان
احمد بسام صالح زٌد
احمد محمد علً سعده
اسالم عمر محمد صبحً ادكٌدك
امجد عبد العزٌز حسن عمرو
انس ٌوسف احمد قزاز
تامر ماجد محمود شدٌد
حسن محمد حسن شحاتٌت
حمزه اٌاد وجٌه جوٌحان
حمزه ناصر سالمه اطبٌشه
سنابل عاطف حسن عٌسى
صالح زٌاد عٌسى شواهٌن
صهٌب جهاد محمد غٌث
عدي مروان محمود سلٌم
عزالدٌن ٌونس محمود اخلٌل
عصام محمود حسٌن رصرص
عالء عماد عبد الرؤوف هٌمونً
مامون محمد حسٌن النجوم
مجد نادي جبرٌل شاللده
محمد خالد محمد عبدالعزٌز
محمد رائد محمد الصباح
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احمد الطٌب علً مصطفى قصقص
احمد وائل احمد دار الدٌك
حمزه احمد محمد حسونه
رامً أحمد محمد الشٌخ
عبد هللا ماهر محمد شنان
لؤي زٌاد عبدالشكور شوٌكً
مؤمن ٌاسر عبد الكرٌم محتسب
مؤٌد محمد حسن ابو صوان
محمد جهاد محمود شنطً
محمد عاٌد صبحً رباح قفٌشه
ٌحٌى وجٌه عودة حاج
ٌعقوب اٌمن ٌعقوب عوٌوي
ابراهٌم بسام عبد الفتاح شعراوي
اسالم غانم محمد خماٌسه
سعد محمد سعد ابو غربٌه
عباده اسحق هشام جنٌدي
معن معاذ محمد فخري زلوم
ٌوسف هشام عٌسى ٌاسٌن
إٌاد روحً خلٌل جبارٌن
عالء روحً محمود الشاللده
علً ماجد عزو ادعٌس
محمد فاٌز احمد ابو عفٌفه
محمود ولٌد مصطفى عبد ربه
هانً زٌاد عبدالغنً نتشه
احمد مازن شاكر قفٌشه
عدن رزق علً صالح
مصطفى عزٌز عبدالجبار جعبه

