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1 الرفوع صالح اسماعيل احمد 

2 غنمه سعيد محمد بسام احمد 

3 الموسوي ياسر حمد احمد 

4 عانوز بن سالمين جعفر محمد احمد 

5 الطنطاوي محمد محمود احمد 

6 السعيدي خالد هذيم احمد 

7 الخطيب عارف عصام اسامه 

8 الكعابنه بخيت عوض اسامه 

9 اشحاده عبدالمجيد اسماء 

10 سليم ابو هللا عبد القادر عبد اسماعيل 

11 فتيان احمد الدين جمال االء 

12 الرحمن عبد احمد محمد انس 

13 الهاشمي الحسين عبد جعفر انصاف 

14 محفوظ ابو هللا عطا هللا عبد بسمه 

15 حداد شكري امجد تاال 

16 الجعافره خليف هيثم تاال 

17 الشوابكه داود جمال تسنيم 

18 فخيده ربحي خالد تيماء 

19 قيقيه جميل فراس جميل 

20 ابوالنادي ابراهيم ضياء حسام 

21 الزبن رضيان خالد حمزه 

22 البداينه حمد عاطف حمزه 

23 الخرابشه علي عوض حمزه 

24 العساف حمدان ماجد حنين 

25 المحزوم سلطان عامر سلطان خلود 

26 محسن عوده احمد دانه 

27 السواعير زعل عمر راكان 

28 القيناوي يوسف احمد ربى 

29 رشك رشك ثائر رغد 

30 الوشاح عبدهللا خلدون رفعت 

31 زنيمه ابو الرحيم عبد عدنان رواء 

32 الخزاعلة عوض عواد روان 

33 شقير ابو محمد عمر ريم 

34 الخطيب محمد رائد ساجده 

35 عبيدات محمود احمد ساره 

36 مسلم خليل اكرم ساره 

37 الشميمري محمد سليمان داود ساره 

38 الشياب سامي محمد سامي 

39 صوفان عيسى سهيل سرين 

40 شويهدي سليمان 

41 النصراوين سلمان معاويه سيف 

42 جابر لطفي احمد شيماء 

43 محفوظ محمود زياد صفاء 

44 الدفاعي نعيم فراس عبدهللا 



45 المالح عدنان القادر عبد عدنان 

46 الكاظمي ناصر محمد مؤيد علي 

47 الصالحين حمدان حاتم علياء 

48 عطا بني حسين بسام عمر 

49 العتيبي ماجد شجاع عبدالعزيز فاطمة 

50 ابراهيم محمود يوسف ابراهيم فاطمه 

51 الشيخلي خليل اوس فيصل 

52 خالد ابراهيم جودت الرا 

53 جرادات احمد علي ليلى 

54 الرفاعي زهدي حسن لين 

55 خضر صبحي اسبيرو مايا 

56 الرفايعه محمد بادي القسام محمد 

57 الزواهره الكريم عبد زهير محمد 

58 محمود اسعد محمد يوسف محمد 

59 عوده هللا عبد عمر محمود 

60 حمده ابو حسن احمد مرح 

61 عذيه ابو علي ايمن مرح 

62 حمادة قاسم عبدالوهاب طارق مريم 

63 النصراوي محمد عباس مصطفى 

64 شلفاوي احمد عاطف مالك 

65 عريقات سليم مالك مالك 

66 البدراني عزيز وعدهللا مهى 

67 دلقموني ناصر اشرف ناصر 

68 سعيفان اعمر سعيد حسين نور 

69 رشيد رشيد حيدر نور 

70 عريقات حسين محمد نوف 

71 ريان محمد عمار هاشم 

72 ابوظهير خليل بن سعود بنت هدى 

73 شعير يوسف 


