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 ابرار نضال محمد فارس ابوعيشه

 احمد اسماعيل احمد طميزه

 احمد اشرف فالح أبو عمر

 احمد انور محمد غنيمات

 احمد جمال أحمد طقاطقه 

 احمد حسن محمد مناصره 

 احمد صالح موسى الربعي

 احمد مازن محمد موسى ادريس

 احمد مفيد يوسف شرباتي 

 اريج محمد اسماعيل مناصره

 اسامه محمد خليل ابو حلتم 

 اسل عماد محمد حجاجره 

 اسالم اسعد مصطفى ابو حسين 

 اسيل سامر ماهر الشرباتي 

 اسيل محمد ابراهيم طقاطقه 

 اشرف محمود محمد حرزات 

 افنان منذر ايوب جعبه 

 الهيثم اسماعيل محمد نوفل 

 امال هاني سعيد شاهين 

 ايمان حسن عوض حريزات

 شعبان قصراوي ايه موسى 

 ايهاب امين محمد عدنان المحضي

 ايهاب عبدالرحمن موسى عمرو

 أروى محمد عودة العملة 

 أسيد أسعد عبد االطيف كركي

 أسيل نبيل محمود جنيدي 

 براء جميل صبحي قواسمه

 براء مراد راضي أبو عصب

 براءة سمير راغب ابوشامه 

 براءة محمد محمود صبح

 مصطفى شريتحبسكال محمد 

 بسمه طارق رسمي جابر 

 بشائر حاتم راتب مصري 

 بالل محمد عبد السميع عوايصه

 بهاء حمدي صالح العجلوني 

 تامر وائل محمد ابوريان 

 تسنيم سفيان عبد الوهاب ابو داوود 

 تسنيم عاهد عبد الحكيم محتسب 

 جنات نضال محمد الطروه 

 جنى يونس عارف دوفش 

 عطاهللا فراش جواد عدنان 

 جواد مروان عمر جويحان 

 جوانه عالء جواد عمرو

 حسام وسام عوني حروب 

 حسن اشرف حسن ابو رميله

 حال منير يوسف ابوشرار

 حمد يعقوب جبريل الجبالي 

 حنان محمد شحاده جياوي 

 حنان محمد يوسف عبدالحليم المحتسب

 حنين اشرف عبدالغفار ابورجب 

 العكل حنين عزيز عيسى 

 حنين محمد ادريس عبد الودود جعبري 

 دانا سليم غازي جعبري 

 دانيا ياسر جبرين االطرش 

 رامي حمزه سعدي الجعبه

 رامي نواف عبد هللا الجمل

 رزان حازم عبد السميع حداد 

 رشاد فوزي نافز رشيد 

 رضا ماجد محمد عمرو 

 رغد رسمي خليل زياده 

 رغد نصار فايز كركي 

 وائل محمد سمير زاهده رغد 

 رمزي فخري عبد الحكيم محتسب

 رنيم عبد الغفور عبدهلل اجريوي 

 رنين أيمن محمد رشيد الحداد 

 رنين محمود عبد الحافظ صالح 

 رهف عثمان عبد الحليم الزرو 

 رهف علي شحده وريدات

 رويده رمضان محمد الضميري 

 ريم أيمن محمد الجعبه

 سلمان الهشلمونزكريا داود محمد 

 زهوة انور محمد شنيور 

 زيد محمود عبد القادر سعده 

 سارة محمد روبين الشويكي

 ساره كمال جميل نموره 

 ساره محمد بدوي عمرو

 سالي عيسى عبدالرزاق زيدات

 سجى محمد داود سليمان سلهب

 سجى مروان هاشم نتشه

 سحر عمادالدين عبدالرحمن النتشه 

 صبري عادي سعاد هشام 

 سعد الدين زياد اسماعيل الدوده 

 سعد محمد عبد ربه شاللده 

 سالمه روحي سالمه السويطي

 سندس مازن ايوب ادريس 

 سندس نادر رفيق اعسيله

 سندس نضال عبد المطلب جريوي

 سيما اياد ابراهيم ابوخريبه 

 شهد ابي وجيه الخطيب تميمي

 شهد راسم عطا الجعبري 

 ابراهيم ابوعيشهشهد يونس 

 شهناز عزمي محمود الشاللدة 

 شيرين عوده موسى جبور 

 شيرين موسى أحمد طوباسي 

 شيماء خلدون نصر طه 

 شيماء محارب جبرة الفروخ 

 صالح زياد نعيم إدعيس 

 عاصم زياد محمدجميل قواسمه

 عبد الكريم بهجت عبد الكريم ابو زينه

 طنينهعبد المجيد نديم عبد المجيد 

 عبدهللا جودي عبدالرحمن الطويل

 عبير حاتم نجاتي سكافي 

 عمرو ابراهيم علي شواهين

 عمرو خالد حسن جوابره 

 غرام فخري رشاد نيروخ 

 غسان عبد الحافظ عدنان مسوده 

 فادي جبر مصطفى طقاطقه 

 فاطمة إبراهيم موسى طرايرة 

 فاطمه سائد محمد أبو هليل 

 سيوري فخري رمزي عزمي 

 قمر فواز عبد المحسن قفيشة 

 قيس نضال يوسف جبارين 

 النا باسم محمد صغير 

 ليث محمد محمد خليل 

 لين محمد محمد يوسف شريف

 مالك راضي حامد زرو 

 محمد اكرم عبد الفتاح نمر 

 محمد حامد شاكر تميمي

 محمد خالد فاروق ابو عكر 

 محمد رائد محمد العمول

 شاهين محمد سليم سعيد 

 محمد نديم عبد المجيد طنينة 

 محمد نسيم موسى الشاللده 
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 محمود اسماعيل عبد هللا شطريط

 مراد عدلي عبد المجيد قباجه

 مزن سليمان موسى حراحشه

 مصعب محمد سمعان عبد الشرباتي

 معاويه محمد اسماعيل القواسمه 

 مالك امجد ابراهيم عبيدو

 ادكيدك مالك ناصر محمد اسحق 

 ملك سمير عبد الكريم حساسنه

 منتهى يوسف أحمد طرده 

 مهند موسى أحمد نصار 

 مونية طه أحمد ابو سمرة

 مؤمن احمد علي حنتش

 ميرا حسين عوده بريجيه

 ميساء خالد عيسى القواسمه 

 نجوى نضال عثمان نتشه

 نرمين سمعان مسك مسك 

 نغم خليل جبرين نواجعه

 ابو عيشه نور اسعد سعدي 

 نور الدين مراد احمد الجنيدي 

 نوران ابراهيم أحمد عمور

 هارون عامر هارون ادريس 

 هديل يوسف حسين دغامين

 وعد معاذ عبد المعطي أبو قويدر 

 والء نايف محمد فارس ابو عيشه

 ياسر حازم احمد االدهمي 

 يزن سليمان شحده عواوده 

 يزن يوسف غازي الجعبري 

 الدين علي ابو ماريهيوسف عز 
  

 


