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B اصال سامح محمد التميمي 32
B اصايل زيد عبدهللا مكاحله 33
B االء طالل عوده سرحان 34
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B االء ھاني خليل حجازي 37
B امل وائل محمد محسن 38
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B أحمد علي حسن ابوعواد 44



B أحمد فايز  إبراھيم الرقب 45
B أسيل محمد تيسير مبارك الربابعه 46

B أمل ابراھيم سليمان اللواما 47
B أمين  عوني نمر اسماعيل 48
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C حسام ماجد عمر حبابة 41
C حسين محمد حسين بدير 42



C حمزه طارق عاھد الريماوي 43
C حمزه يوسف صالح اقريع 45
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C خالد سعدي محي الدين الصالحات 49
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C خالد علي  صالح الجمال 51
C خالد عماد  خالد الطنطاوي 52
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D داليا عماد صبحي ابو ليلى 1
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D ديما عاطف عبد العزيز عساف 10
D ديمه صالح عبد الفتاح  سليم 11
D ديمه علي  عيسى البدران 13

D رائد خالد عبد المجيد ابو جاجه 14
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D رغد اخليف محمد العرامين 25
D رفيف سعيد محمد القواسمه 26
D رنا ھشام سليم ابو ركبه 28

D رند اخليف محمد العرامين 29
D رند حسان قاسم الخريسات 31

D رند عدنان احمد بشير 32
D رندا وليد محمود العمري 34

D رنيم ابراھيم  خليل ابو مشرف 35
D روان  علي داود  العبوس 37



D روان  محمود  محمد  حسن 38
D روان خليل محمد أبوشقره 40

D روان يوسف محمود السحت 43

A زھا يحيى يوسف الزعبي 16
A زيد اكرم عبدالجابر ابوصالح 17
A زيد محمد عزات الطعاني 18
A زينة معتصم سميح ماتاني 19
A زينه بسام جمعه الموسى 20
A زينه مھند كمال  ابوعيشه 21
A زينه نذير مفلح عبيدات 23

A زينه ھيثم عبد القادر مكاحله 24
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A سامر مامون عبدالحليم العربيات  3

A سجى ابراھيم محمد عبيدات 4
A سحر سامح محمدسعيد ابوعمر 5
A سرى رياض عبد الحفيظ الدغيم 6

A سعد فيصل فليح غرايبه 7
A سلسبيل بالل محمد الشريده 8
A سماح نواف فتحي وھبة 9

A سمية جمال محمد البستنجي 11
A سوار  فيصل سليمان الصعوب 12
A سيرين عبد الكريم ھالل رواقه 13

A سيرينا شاھر محمد ربابعه 14
A سيف  سالم خالد الغويري 15
A شذى  محمد فالح القضاه 25
A شھد عمار فايق الھلسه 26

A شھدان حسن محمد علي الدباس 27
A شيماء احمد صبحي الشحاحدة 28

G صبحي عبد احمد عاشور 52
G ضياء احمد عقاب الخرابشه 53

G طارق ابراھيم عبدالغني سالمه 54
E عادل  يوسف  عبد  جفال  2
E عباده محمد ھاني منصور 4

E عبد الرحمن عبد الجابر ابراھيم جوابره 5



E عبد هللا مصطفى حسن الشيخ 7
E عبدالسالم فھد عبد السالم جابر 8
E عبدهللا  عدنان عبدالكريم خليفات 11
E عبدهللا خالد عارف الحمارشه 12
E عبدهللا مصطفى مثقال القاسم 14
E عبدهللا نادر سعيد السنتريسي 15

E عبدالمنعم صابر  عبدالمنعم الحوراني 17
E عدنان ياسين احمد الطراونه 18
E عروبه محمد صالح الطالس 21

E عصام خيرالدين عصام بسيسو 22
E عال فواز شاكر برھم 24

E عالء الدين سعيد صالح دحبور 25
E عالء عاطف حمدان القطامين 27
E عالم ناصر محمود النواصرة 28

E علي فوزي علي عبابنه 31
E عمار ماجد سعيد باطا 32
E عمر حسني عمر عمر 34

E عمر عبدهللا ابراھيم العدينات 35
E عمر فھيم محمود حسين 37
E عمر محمد وليد شحاده 38

E عمران محمد خير ساري الرفاعي 40
E عمرو نضال عبدالرؤوف يونس 44

H غانم ياسر فارس غانم 1
H غدير أحمد  موسى الحياري 2
H غدير بالل محمد الربابعة 4

H غيث محمد عبد الرزاق الخريسات 5
H فارس بالل  عبد الرزاق  خمايسه 7

H فارس ريمون عواد خورى 8
H فارس ھاني سالم اللوزي 10

H فاطمة عبدهللا احمد السيوف 11
H فاطمه محمد حسن الشرع 13

H فرح أحمد اسماعيل الفيومي 14
H فرح محمد خليل أبو شيخة 16
H فرح مفلح احمد الحجاحجه 17

H قتيبه عبد هللا راجي الرضاونه 19



H قتيبه ھزاع محمد شديفات 21
H قدامه محمد سالمه العيسى 23
H قصي احمد  علي محارمه 25

H قصي محمد  ابراھيم الزعبي 27
H الرا  ابراھيم يوسف  رمضان  30

H النا زياد جميل السبع 31
H النا زيد عبدهللا مكاحله

H لبنى سمير رشيد ابوالعينين 33
H لبنى فايز محمود ابراھيم 34
H لطفي عطية لطفي حسين 36
H ليث ابراھيم نمر ابراھيم 37

H لين  محمد  ابراھيم  الدرباشي  39
H لين خالد احمد مسمار 40

H لينا سمير محمود أبوناعمه 41
H لينه فيصل عبدالفتاح الخطيب 42

F مالك محمد حسين رشيد 1
F مالك ھزيم عبد الفتاح أبو ھزيم 2

F مامون محمد طه ابو سعيد 3
F مجاھد مھند راشد المومني 4
F مجد حسين علي ابوجبل 5
F مجدي محمد احمد خريس 7
F محمد  عزمي حسين  داود 8
F محمد ابراھيم فالح الحنيطي 9
F محمد بسام فھد قھيوي الحديد 11
F محمد جمال محمد البدري 12

F محمد حسين  محمد  بني فواز 13
F محمد رفيق محمد عقل 14

F محمد رياض حسين النوايسه 16
F محمد رياض عمر القاضي 17

F محمد رياض محمد بني سعيد 18
F محمد سالمه غندور البشيش 19
F محمد عاطف عثمان الفراحنه 21

F محمد عبدالقادر صالح  عمارين 22
F محمد عصام مصطفى حمادين 24

F محمد علي سالم الضمور 25



F محمد عمر حامد دالبيح 26
F محمد عمر محمد االزھرى 27

F محمد غسان عيسى ابو السعود 28
F محمد فيصل  فليح غرايبه 29
F محمد معن محمد الزعبي 30
F محمد ھاني محمد نوفل 32

F محمد ياسين  محمد طعاني 33
F مراد ماھر احمد الخرابشه 34

F مرام يوسف احمد السميرات 35
F مرح حامد  محمد الطوس 36
F مرح لطفي عيسى دنون 37

F مروج احمد حسني الشقاح 38
F مريم موفق نمر  أبوطه 39
F مضر زاھي مراد العكر 40

F معتصم سلطان عبد المجيد المعاسفه 41
F معتصم فؤاد صبحي البطاح 42
F مالك  احمد عطوان  البطاينه 43
F منال محمود سليمان الفرھود 44

F منى حرب عبد الكريم القريوتي 45
F منى خالد طاھر الربعي 46
F مھا باسل حيدر البدوي 47

F مھند خالد عبد السالم  األعرج 48
F مؤمن احمد بھجت الرواشدة 49
F مؤيد ماجد عمر ابوحليمة 50

F مي عاكف عبد الرزاق أبو حجر  51
F مي نادر محمد البصول 52

F ميره محمد ياسين الروسان 53
F ميس خالد محمد عكيله 54

G نادية رياض عبدالكريم العفيشات 1
G ناصر محمد توفيق التلھوني 2
G ندوى  باسم بشير  البسطامي 4

G ندى عزيز محمد  سعيد ابو حجله 5
G نسرين بسام حبيب عوض هللا 7
G نسيبه محمد عبد الشواوره 8
G نضال ابراھيم محمد العمله 11



G نغم  أيمن  تيسير حسين 12
G نماء عبدهللا عبد بني عامر 14
G نور بسام عارف الطراونه 15
G نور فتحي حسني ھارون 17
G نور مروان  اديب النمري 18

G نيفين عبدالسالم شفيق رضوان 21
G ھالة احمد عبدهللا مكاحله 22
G ھبة علي محمد دلقموني 24

G ھبة نائل عبدالسالم أبوالرب 25
G ھدى قاسم  محمد ارشيدات 27

G ھدى نديم خالد كفايه 28
G ھديل بسام خالد أبوداري 30
G ھديل عبدهللا حسين يونس 31
G ھديل علي  عواد الزعبي 33

G ھشام بطرس ھزاع سويدان 34
G ھال عالء الدين محمد طالب دعاس 36

G ھيا خالد احمد  حداد 37
G ھيا عبد الكريم محمد سرحان 39

G ھيفاء عقاب عبد القادر الصمادى 40
G وجدان احمد خميس الحاج 41

G والء عماد عبد المحسن الصالحي 43
G وئام محمد موسى الزغول 44

G يارا محمد عبد العزيز الرشيد 46
G يزن  محمد خير  سليم ابوحسين  47
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