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ابرار مازن رفيق ابو الفيالت
ابراهيم عيسى محمود شعيبات
ابراهيم كامل محمد قواسمه
احمد حسن محمد مناصره
احمد سالمه بدوي القصراوي
احمد عبد الفتاح عوض قواسمه
احمد محمد يوسف عمرو
احمد نائل محمد يعقوب النتشه
ارجوان وائل حسن مريش
ازهار جميل موسى تعمري
اسراء ربحي حمادة القواسمه
اسمهان أحمد شاكر الحيح
اسيل اشرف عبد الغفار مهنا
اسيل امجد نبيل صالح
اسيل محمد محمود طرايره
االء وليد محمود اجريوي
اماني غالب محمد سيد احمد
امير اسماعيل سليمان زعارير
انس لؤي وحيد النتشه
انس محمود محمد ابحيص
انوار اكرم رشيد عرب
اوس بسام محمد الدراويش
ايات مازن محمد هشلمون
اياد اكرم عطا محتسب
ايمان جمال شحده دودين
ايمان زهير اسعد برادعي
ايمان محمد خليل قواسمي
ايه أحمد جودي محضي
ايه محمد حمد الزير
ايهاب عبدالرحمن موسى عمرو
أحمد أكرم إسماعيل أبو عليا
أنس حمزة خلف جابر
آثار عبد الحكيم محمد اللهاليه
باسل الياس جورج خير
باسمه هاشم محمد بكر غزال
بتول اسماعيل عبد المجيد العبد
براء مراد راضي أبو عصب
بسمه طارق رسمي جابر
بهاء شريف عبد الرحيم الكار
بيان موفق يوسف القاعود
بيان نادر اسحق الزغير
بيسان اسماعيل هشام جنيدي
بيسان بالل سامي جعبري
بيسان فوزي خليل شحاتيت
تبارك نبيل ابو سنينه

تسنيم امجد ابوسنينه
تيماء هاني رمضان اعبيدو
ثراء موسى محمود قطيط
جمانه مازن عبدالحليم زرو
جنان عالء محمود نتشه
جنى سميح عز الدين ابو رجب
جواد عدنان عطاهللا فراش
جواهر جعفر علي السويطي
حسن مشهور حسن فاخوري
حمزة وليد محمود مسالمه
حمزه جمال محمود بحيص
حنان معمر محمد قواسمه
حنين عاطف محمود االطرش
حنين محمد عيسى نموره
خليل يوسف خليل طرده
دارين اسحاق عبد هللا سيد احمد
دانة مازن حافظ جعبري
دنيا اسماعيل عيسى زيدات
دينا يعقوب عوض غيث
رامي كايد محمد ابو عرام
رانيه رائد سميح العشي
ربى محمد محمود جعبه
رحمه عزام عثمان ابو غزاله
رزان أحمد خليل بطران
رزان توفيق الدويك
رضا ماجد محمد عمرو
رغد عماد راتب ابو هيكل
رند رأفت محمد حريبات
رنين أيمن امين قفيشه
رنين أيمن محمد رشيد الحداد
رنين تيسير صالح زاهده
رنين جهاد نعيم رجبي
روان عايد محمد الحموز
روان مراد عيسى ابو سنينه
روعه نبيل احمد كرجه
رؤى وائل عبد العزيز دنديس
ريم عمر خليل المحاريق
ريمان عمر خليل المحاريق
زهوه خضر محمد مسالمه
زهيره عبد الرؤوف دريس
زيدان اياد خليل شواهين
زينة مخلص فايز القصراوي
ساره هاشم عطا هللا عواد
سلسبيل ابراهيم عيسى خضور
سماح محمود فيصل ابو حديد
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سميحه عزام سليم زرو
سنابل ابراهيم الحراحشه
سندس سليم غازي جعبري
سنين ابراهيم سالم سراحنه
شدى غازي محمد وحيد كركي
شهد فارس علي الشوامره
شوق عثمان عبد المعطي زرو
صفاء محمد سعيد عاشور
ضحى خضر عيسى الخمايسه
طارق محمود ياسر ارزيقات
عبد الرحمن رائد الهريمي
عبد الرحمن زكريا خليل سالمه
عبد هللا اكرم محمود ابو علي
عثمان محمد دار محمد
عدي وسام عوني حروب
عروب محمد برادعيه
عزام عزمي محمود قطيط
عصام اياد أحمد طرده
علي حسين علي ابو صايمه
عماد هاشم محمد داود
عمر ناصر رجب نتشه
فراس تيسير عبد الجبار طباخي
فهد غسان عثمان عمرو
قاسم أحمد خليل ابو شيخه
قاسم نظام عثمان فنون
كرم فؤاد عيسى درابيع
لبنى محمد موسى هشام دعنا
ليلى ايوب محمد الفخوري
مالك جهاد خليل طقاطقه
مجد محمد عيد قواسمه
محمد اسحق ابراهيم ابو سنينه
محمد اسماعيل أحمد نواجعه
محمد سعدي راغب ابوشامه
محمد عدنان فالح محفوظ
محمد عرفات موسى قواسمه
محمد عزمي طه غيث
محمد عنتر جودة مسالمة
محمد فخري صابر هوارين
محمد فوزي محمد العرب
محمد مصطفى ثوابتة
محمد ياسين أحمد طردي
محمود سفيان محمد ابو سنينه
محمود طلب محمود ابو شيخه
محمود محمد ايوب مناصرة
محمود ناجي فاخوري
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مسلم شرحبيل محمد جديع
مصطفى حاتم ابراهيم بركات
معتز بالل حسن التميمي
مالك شحده محمد الطويل
مالك محمد حسين شراونه
مالك وحيد موسى محتسب
منار محمد جبرين طرده
منار نادر بدوي قصراوي
منتصر محمد أحمد عمرو
منجد احمد مسلم عطاونة
مهند وليد بهجت شريف
ميس نادر عبد الغفار مسوده
ميساء جمال محمود صباح
نهله محمد عيد ابو نجمه
نور الدين محمد اوالد محمد
هارون عبد الكريم طرده
هديل عالء الدين عويوي
هديل منذر يعقوب العويوي
همام خالد اسحق ابو هيكل
ياسمين زهير احمد الشوابكه
ياسمين عبد الفتاح ابو حسين
ياسمين محمد حسين فروخ
يزن إياد عبد الجواد النتشه
يزن ماهر االطرش
يوسف اكرم يوسف عالء الدين
يوسف عبد الفتاح قواسمه
يوسف محمود ابراهيم سويطي
يوسف هاني سليمان قاللوه
يوسف وسام عبدالمجيد سدر
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