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رشدان حسن ياسر احمدشختور ياسر عمرالعمري هللا عبد عمر صفوان

الخطاطبه  جميل احالممقدادي هللا عبد يوسف اباءالرواشده بهجت احمد معتز

 القيام يوسف ضرار حالعبيدات محمد ياسين معتزالمصطفى سالم حسين عمر

مومني سليمان فريد ليناالمسالمة محمد عماد انسالطوالبة محمود الدين نجم ايه

الفول ابو عواد موسى يزيدقديس أبو حامد ياراعاشور علي محمد سالم

عرار محمود امين طارقسعادة مصطفى سالم نوراخميس الكريم عبد سعيد إبراهيم

الطراونه سليمان سميح محمدالمصطفى يوسف زهير شذى حسين حاج الرحمن عبد احمد

الرشدان حمد هيثم باللالعدس أبو سالمة جهادالبطاح صبحي فؤاد مالك

الشناق سرور محمد احمدالخواجا القادر عبد احمد اسامةالزرعي محمد بدر رهام

الجواد عبد عزام عصام صباسويدان نمر نبيل عروبالشرمان عمر المالك عبد حنين

احمد السيد يعقوب هاني مثنىالعودات  إبراهيم ساجدةرواشدة عقله سليمان حمزة

الخالدي قاسم هللا عبد عروبهعيسى بني محمود محمد ديماالشريده صادق هيثم نورا

العيسى سالمة محمد قدامهطاللقة هللا عبد رمضان احمدالعالونه محمد الندى قطر

العودات فالح غازي رزانعبيدات سالمة امجد اسالمشطناوي علي والء

الرزيه محمد نزيهالجيوسي قاسم هللا عبدشقير ابو المهدي عبد اسالم

محمود راغب يوسف مصعبالمساعيد رفه هاشم احمدياسين بني خالد محمد خالد

الدلكي حسن رياض خالدمحافظه سليمان روحي محمود القضاة حسين رائد هبه

الحوامدة عقله بسام هماماالحمد محمد سامي مرادالزغول محمود بسام صهيب

شهاب ابو توفيق محمود يزنعكاوي جالل زياد شاديالحساسنه حسين عصام لينا

خصاونه محمود زكي دعاءعطا بني إبراهيم حسين راميدلو ابو محمود فراس هللا عبد

عيسى بني احمد محمد يقينالعماوي محمود زياد محمددبابنه مفضي نبيل ميالد

الخضور حسن خليل باللمقدادي كامل احمد افنانالمعنقر حسن محمد

المستريحي محمد وصفي الحميد عبدعضيبات احمد محمد وئام خريسات يوسف محمد

الكوفحي احمد محمد سجى صيام ابو سعيد نايف محمدعبيدات فرحان محمد ابراهيم

الزبيدي حسن شامخ اسراءالقزاقزه علي إبراهيم حمزةالعثمان احسان شيماء

جمعة احمد هللا عبد اسامةالزعبي فالح ابراهيم طارقنمري نايف ماهر فيصل

ياسين بني إبراهيم انسالروابده عقيل موسى قبسالدباس علي محمد حسن شهدان

الخطباء طالب محمد روانالكريم عبد  مازن حمزةالوادي ابراهيم زكريا الدين ضياء

الحرافشة نهار هايل عمارعياصرة عيسى محمد هاجرملكاوي رومي الدين صالح لجين

غرايبة يوسف نصر سيفذيب نهاد ناصراألشقر محمد علي رائد

الرفاعي" محمد فيصل" حنينالحوراني علي محمد سفيانالرجوب هللا عبد وسام

الروسان جمال محمد الهزايمة احمد فاروق احمدالمومني سليمان عزات رؤى

 هزايمه اديب ايثارحتامله رائد اصالةعبيدات سعد وليد خالد

الحسبان احمد محمد معتصمنعمان محمود جعفر محمودالعسل أبو احمد حسن عال

عقل محمود مصباح ريانالشواهين محمد نصر لينراس أبو صبرى خالد اميمه

خضر ابراهيم محمود بشاربطاينه الدين محي سمير زينبحماشا سامي هبه

القرشي خالد ادهمالرشيد  غسان مصعبالمصري الدين عز فواز الرحمن عبد

بلعاوي رياض عالءالجمال محمود وليد ايناسالصبيحي علي فيصل علي

العاشة محمد سمير اسيلعالوين مفلح سعد ريماناصر عادل ايمن االء

سمارة امين محمد محمودجرادات مصطفى عمر ياسرالعيسى ابديوي يوسف عدي

نقرش جهادعلي ثائرالعودات فالح غزي باللحدادين متري جورج متري

المعايطه نايف جميل هللا عبدالروابدة محمود عوض خالدالمجالي احمد الوهاب عبد عمر

الصغير الكريم عبد عادلاليافاوي سعيد مصطفى ليث عبيدات احمد زايد مريم

مساعدة يوسف تسنيمالطعاني حسن نايف عمرالمحمد حسن محمود ليث

طالفحه محمد يوسف احمدالمشاقبه محمد علي غيث الشرمان محمد احمد ديما



الغزو احمد محمد عمادالنايف احمد محمد معتز القرعان هللا عبد ياسين تقى

غرايبه سعيد عاطف مجدعاشور ابو صيتان عصام بشارالضامن عبدهللا علي

النمراوي خليل بيانعيسى إبراهيم بيدرالجراح هللا عبد جودت حسام

عبابنه حسين احمد لجينالشرع حسن محمد عبيرالربابعه محمد غازي احمد
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جمعة جميل إسماعيل محمدعبيدات فارس محمد الدين نورالزعبي العزيز عبد الفتاح عبد روند

درادكة علي احمد عمرالبوايه علي حسن هيثممحافظة محمد هاني سعد

شطناوي ياسين مازن معنالصمادي يوسف يونس محمد عبابنه محمد كمال لبنى

القادر عبد الرحيم عبد احمد الهباهبه احمد عمرالزعبي فاضل موفق صبا

الفاهوم محمد انمار لمىجراح محمد هللا عبدالقضاة فارس محمود براء

السقال حسين مهند احمدالمومني ذيب توفيق محمدزيتون أبو طارق صهيب

طلفاح سليمان ابراهيم  محمد سمان تيسير انسمهنا محمود هللا عبد ثامر

الرمحي الرحمن عبد محمود اسيلقصراوي محمد بالل اسماعيلالشوا زهير سليم زهير

عبابنه عليان حسن محمدشطناوي حسن علي رعدعميره ابو الحافظ عبد االحنف حمزة

 الرحيم عبد   المجيد عبد جوادحشيش أبو موسى هاني عصاممحمود الحكيم عبد محمود

علي بني كمال محمد معاذالجيطان غالب عمران تامروشاح إبراهيم محمد شذى

زهرة  أبو  تيسير باسمالزعبي علي محمد هديلمطالقة الكريم عبد احمد

المومني الحفيظ عبد ايمن الذيابات تيسير محمدالقرعان احمد فارس اسراء

عطيات محمد كاظم محمدالمفلح فهد محمود رنادالزغول سليم علي ايه

شتيات فياض فؤاد  محمدالطالق نايف كامل يمانالشعر ابو محمد رجب اسماعيل

الزيادنة عنيزان عادل ايمانالحمارشة خالد هللا عبديوسف كايد محمود محمد

محمد محمود نواف انمارالعراعرة محمد خالد براءةالزعبي محمد خالد اسامه

عين أبو سليم محمد همسهشواقفه الرحيم عبد حسين فراتغباشنه توفيق محمود دعاء

 الرحمن عبد نبيل مجدالنقرش إسماعيل شيماءالمصري محمد الهادي عبد البراء

غنما سعد محسن قصيمحافظه روحي سليمانخزاعله المحسن عبد محمد روان

الجيوسي مازن خالد وليد ملحم بني سالم محمد حنينالشبول محمد علي احمد

عضيبات محمد فايز شروقالربضي سلطي ايليا ميسمصالح إبراهيم فهمي محمود

السمن أبو هللا عبد احمد وائل عمايرة محمود سلطان محمداالصفر رفيق خالد رند

عيسى احمد جمال ايادارشيدات سالم حسن سارةالوريكات الوهاب عبد الوهاب عبد ضحى

بعباع احسان احمدالشرمان ابراهيم عصر محمدالحيص علي حسين علي

"الرزاق العبد" احمد بشير محمدملحم بني خالد رشا هاني بني صياح وليد دينا

الحسبان محمد هللا ضيف احمدالقباري محمد خالد انسخضر الرؤوف عبد الرحمن عبد

الزعبي عايد ياسين احمدمزاري حسين علي لنىحدادين ميخائيل هاني باسل

الغزواي علي عدنان منيريوسف محمد عبدالفتاح مروانالعناقرة سليمان محمد عمار

العمري فرحان موسى احمدالبواعنه هللا جاد محمد رأفتتهتموني وليد عمر سالم

حوافظة احمد عامر احمدالطويسى احمد زياد رماحمسمار طاهر عزام محمد زيد

شديفات محمد هزاع قتيبةالشياب محمد حسني رشاابديوي حسن جمال  حسن

العزام حسين علي خنساءالقضاة هللا عبد علي مثنىالمالح ابراهيم حسين ابراهيم

غرايبه فيصل محمدبدر جميل نظام قصيمزاهرة موسى جريس مريانا

مرعي سعيد محمد سعيدطه خليل محمود إبراهيمعبابنه عبدالعزيز ماجد حنان

شطناوي محمود فوزي عمرالخالدي حمدان حمزة القرعان ماجد عروب

الصمادي محمد عبدالقادرهواري راضي لطفي براءة شهوان سعيد خليل ضحى

رواشدة بهجت احمد مؤمنالعيسى عيسى احمد محمدالحسبان احمد خالد احمد

علي حمدان هللا عبد هاشمالصبيح صدقي ناجد محمدالبستنجي سالمة محمد انس

شلتوني سليمان ياسين حسام


