
املادة  وا�ستنادًا لأحكام  املدنية  ديوان اخلدمة  باخل�سو�ص، يدعو  والتوجهات احلكومية  ال�سرتاتيجية  الديوان  مع خطة  ال�ساغرة يف اجلهاز احلكومي، مت�سيا  الوظائف  لتعبئة  امل�سبقة  والتهيئة  الإجراءات  ت�سريع  الديوان يف  �سعي  �سمن 
الفرتة  خالل  التناف�سي  المتحان  حل�سور  وذلك  ادناه،  باجلدول  املبنة  الماكن  يف  التواجد  احلقوق  تخ�س�ص  يف  البكالوريو�ص  �سهادة  حملة  من  اأ�سماوؤهم  التالية  املفعول،  ال�سارية  احلكوميني  املوظفني  وتعيني  اختيار  تعليمات  من   )14(

)٢٠1٦/9/٢٦ - ٢٠1٦/9/٢9(مع �سرورة الإلتزام بالأيام واملواعيد املذكورة اأدناه.
القادم(. والعام  احلايل  )العام  تناف�سيني  لك�سفني  امتحانه  بنتيجة  جناحه  حال  يف  املتقدم  �سيحتفظ   *  

رئي�ص ديوان اخلدمة املدنية 
د. خلف الهمي�سات
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املدنية مبنى ديوان اخلدمة  العا�سرة �سباحا يف  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢٦ املوافق  الثنني 

ال�ساعة الواحدة ظهرا يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية  ٢٠1٦-9-٢٦ الثنني املوافق 

املدنية مبنى ديوان اخلدمة  ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا يف   ٢٠1٦-9-٢7 املوافق  الثالثاء 

حيث �سيتناول المتحان  جمالني رئي�سيني:
اأوًل: جمال التخ�س�ص الوظيفي وعليه 5٠% من العالمة الكلية.

ثانيًا: جمال ال�ستعدادات والكفايات الوظيفية وعليه 5٠% من العالمة الكلية.
وي�سمل الكفايات واملهارات وال�ستعدادات التالية:  -

-اللغوية )اللغة العربية واللغة الإجنليزية(   -ال�ستعدادات العقلية )التفكري املنطقي والتحليلي(

القا�سم احمد  حممد  ان�ساف 
املحي�سن احمد  فيا�ض  انعام 
احلناحنه ع�ساف  مفلح  انعام 
الطراونه حممد  �سامل  انور 
الكايد حممد  طالل  انور 
عبيدات توفيق  الدين  حمي   اياد 
احللبي ر�سيد  حممد  منري  ايلينا 
برغوثي داود  بكر  اميان 
الطحله داود  حامد  اميان 
�سمور ابو  الرحمن  عبد  ح�سني  اميان 
املطر النبي  عبد  خالد  اميان 
حوراين فالح  املجيد  عبد  اميان 
اهلل عبد  احمد  حممد  اميان 
ال�سعايده احمد  نايف  اميان 
اخلطيب حممد  نعمان  اميان 
اخلطيب �سعيد  يو�سف  اميان 
اجلابر ح�سني  ح�سن  امين 
عمر عبد  اهلل  عبد  زياد  اينا�ض 
�سبحا خليل  ابراهيم  ايهاب 
البقور �سامل  عمر  ايوب 
التل نيازى  علي  الدين  عز  بادى 
املبي�سني حممد  طالل  با�سل 
املبي�سني حممد  ابراهيم  با�سم 
علي ذيب  ربحي  بثينه 
العواي�سه بخيت  منر  بخيت 
القهيوي ا�سماعيل  �سالح  بدر 
بدر �سياءالدين حممد �سعيد االمام احل�سيني
الزيود حمدان  الكرمي  عبد  بدر 
الزعبي احمد  الوهاب  عبد  براء 
بركات بركات  حممد  بركات 
ال�سيوف ربيع  �سلمان  برهان 
جرب جرب  �سعيد  ب�سام 
جابر حممد  جواد  ب�سمه 
الدبا�ض توفيق  اهلل  عبد  ب�سمه 
العوامله علي  يو�سف  ب�سمه 
ال�سكارنه احلليم  عبد  خليل  ب�سيم 
اليو�سف �سعيد  حممد  ا�سامه  ب�سار 
ملكاوى احمد  �سالح  ب�سار 
عكا�سه ب�سري  احلاج  ربه  عبد  ب�سار 

�سمان احمد  جمدى  غاده 
�سويل م�سطفى  جهاد  غدير 
العبدالالت �سفيق  عايد  غيث 
القطاونه اأمني  �سعود  فاتن 
احلجاج باج�ض  عبا�ض  فاتن 
العطي حممود  فايز  فاتن 
الدبايبه ح�سن  اهلل  عبد  فادى 
ا�سعد عزات  نعمان  فادى 
العتيبي كامل  ا�سامه  فادي 
جوده ابو   ابراهيم  حممد  فاديه 
رزق رزق  حممد  الزهراء  فاطمه 
العزيز عبد  راغب  الرحمن  عبد  فاطمه 
اهلل عبد  �سامل  علي  فاطمه 
ب�سبو�ض حممد  ا�سماعيل  فايز 
احلجاج الكرمي  عبد  احمد  فداء 
كمال خمتار  �ساكر  فداء 
املواجده رجا  ال�سمد  عبد  فداء 
اجلبور الكرمي  عبد  ح�سني  فرا�ض 
ا�ستيوى احمد  عثمان  فرا�ض 
برقاوى القادر  عبد  عي�سى  ف�سيله 
حممد املنعم  عبد  عمر  فل�سطني 
الربيع علي  حممود  فهد 
ا�ستيتيه امني  �سعيد  حممد  فوزيه 
البياي�سه الفتاح  عبد  خلف  فوؤاد 
العابد ح�سني  �سالح  فوؤاد 
العبادي حممد  �سالح  في�سل 
املنا�سري مفلح  حممد  في�سل 
الدعجه فيا�ض  علي  قا�سم 
اجلريرى يا�سني  جميل  قتيبه 
ن�سر ح�سني  عبا�ض  كرميه 
ح�سني احلاج   بكر  اهلل  عبد   كفايه 
ابراهيم خمي�ض  نبيل  كوثر 
�سالح ابو  حمدى  نعيم  كيان 
املبي�سني علي  احمد  الرا 
الكردي عبا�ض  ا�سامه  الرا 
ا�سطفان ميخائيل  جورج  الرا 
الر�سدان جنيب  حممد  الرا 
قيتوقه ح�سن  ذيب  حممد  النا 

حداد حنا  غ�سان  حنني 
ال�سبلي ربيع  احمد  خالد 
العوامله علي  زياد  خالد 
العوف ابو  فوؤاد  عي�سى  خالد 
ال�سعيدين �سلمان  ابراهيم  خلدون 
الرحاحله �سعيد  مو�سى  خلدون 
القرعومه حممد  اللطيف  عبد  رازي 
الفاخوري �سامل  فوؤاد  رامي 
رمان ابو  عواد  من�سر  رانيا 
الزعبي عبداهلل  خالد  رائد 
البقور حممد  عيد  رائد 
العوامله عواد  حممود  رائد 
الن�سور عبد  نايف  رائد 
نا�سر �سليم  حت�سني  ربا 
هزمي ابو  اهلل  عبد  ها�سم  ربى 
ال�سمن ابو  �سليمان  احمد  ر�سا 
حداد �سليمان  اكرم  رفيق 
احليا�سات اهلل  عبد  خالد  روان 
الن�سور احمد  حممد  ريتا 
الفاعور مو�سى  ح�سني  رمي 
احلديدي حممود  الرزاق  عبد  رمي 
البطاينه عمر  عزام  رمي 
الدبا�ض ناجي  فائق  رميا 
الوريكات حمد  زيد  زكريا 

االخر�ض ح�سني  حممد  ب�سار 
احلنيطي فالح  مو�سى  ب�سار 
الفار�ض هزاع  الكرمي  عبد   ب�سرى 
عبدالالت خلف  احمد  بالل 
عبدالقادر عبداهلل  عبدالرحمن  بالل 
حمدان ح�سني  علي  بالل 
الو�ساح علي  حممود  بالل 
ف�سه حممد  نهاد  بالل 
طالفحه علي  يا�سني  بالل 
طالفحه احمد  حممد  الدين  بهاء 
طبازه حممود  �سعدي  تاال 
بكه خوجه  عجيب  ال�سيد  ا�سعد  تامر 
خ�ساونه احمد  عا�سم  ت�سرين 
ح�سن ح�سن  �سليم  تغريد 
الق�ساه احمد  جميل  متارا 
البنا توفيق  حممد  متارا 
ع�سيبات الرحمن  عبد  حممد  متارا 
اخلري�سا جمال  حممود  متارا 
ه�سلمون �سليمان  رباح  حممد  تهاين 
الزبديه عزات  في�سل  توجان 
ال�سويدات خالد  حممد  ثائر 
دبابنه �سالمه  يو�سف  ثائر 
الهنداوى من�سور  خالد  جاد 
ظاظا حممد  جمال  جالل 
املجايل عبا�ض  ال�سالم  عبد  جالل 
الكوز حمارب  احمد  جمال 
الدحله حممد  ح�سني  جمال 
احلفناوى احمد  فوزى  جمان 
ادعي�ض ابراهيم  زياد  حممد  جمانا 
عمرو حممد  نايف  جميل 
�سيام حممود  �سكرى  جميله 
ح�سونه حممد  عارف  جهاد 
داود ر�سيد  جمال  جيهان 
ال�سوابكه عبد  جمال  حامت 
ال�سطرات راغب  �سعيد  حازم 
الب�سارات زاهي  نائل  حازم 
الدبابنه حنا  ن�سار  حازم 
احل�سا�سني �سليمان  هوميل  حازم 
اخلطيب مو�سى  حممد  ح�سام 

الزرعيني حممد  خريى  لبنى 
تايه يعقوب  �سميح  لبنى 
القو�سي حممود  ابراهيم  ملى 
جنم مروح  ال�ستار  عبد  لنا 
جرب اهلل  عبد  فاروق  لو�سي 
االعرج حممد  في�سل  لوؤى 
الطويل �سبحي  حممود  ليايل 
الزعبي احمد  نادر  ليايل 
ال�سريف يحيى  الدين  �سيف  ليث 
املبي�سني علي  �سالح  ليث 
الدعجه عواد  حمود  ليلى 
املحادين ال�سالم  عبد  �سربى  لينا 
القهيوى علي  عقله  لينا 
االحمد زكي  حممود  ليندا 
الرقاد �سعود  احمد  ماجد 
ك�سوقه ح�سني  اهلل  عبد  ماجد 
الدعجه حممد  اهلل  عبد  ماجده 
ال�سوابكه حممد  فايق  ماجده 
االخر�ض حممد  ال�سكور  عبد  مازن 
ال�سوبكي احمد  الكرمي  عبد  مالك 
غزاله ابو  حممد  احمد  ماهر 
املهريات �سبيب  علي  ماهر 
الدرابيع القادر  عبد  حممد  ماهر 
القراله �سعد  حممود  ماهر 
الوادى خلف  مو�سى  ماهر 
البزره ح�سن  فايز  ماهره 
طرخان �ساكر  الكرمي  عبد  جمدي 
ال�سقور ب�سر  ابراهيم  حممد 
مزهر حممد  احمد  حممد 
املجايل حممود  احمد  حممد 
را�سد علي  ا�سحق  حممد 
جرار �سليم  ا�سعد  حممد 
املرا�سده عيد  اعبيد  حممد 
حممد اقبال حممود ابراهيم ابو �سري�ض
اخلياط حممد  امني  حممد 
غزال نورى  ابراهيم  تامر  حممد 
احلايك �سفيق  ا�سامه  ح�سان  حممد 
�ساهني حممد  ح�سن  حممد 

ا�سنينه الفتاح  عبد  احمد  زهري 
الوريكات علي  حممد  زياد 
احليارات اهلل  حمد  عواد  زيد 
الع�ساف الوايل  عبد  ممدوح  زينب 
الالت العبد  �سالح  فرج  �سامر 
عمريه ابو  احلليم  عبد  هايل  �سائده 
�سحروري مطر  احمد  �سباء 
الفاعوري داود  حممد  �سعد 
رمان ابو  منيزل  حمدان  �سعيد 
الزعبي يو�سف  احمد  �سفيان 
الوريكات ال�سليمان  اهلل  عبد  �سليمان 
عنزه ابو  الرزاق  عبد  حممد  �سماح 
جرادات حممد  �سوكت  �سمر 
فريحات ف�سل  �سال�ض  �سناء 
غنمي ابو  احلافظ  عبد  ح�سني  �سهام 
جري�سات مزيد  راتب  �سهيل 
الطالب �سامل  حممد  �سوزان 
الفاعوري الكرمي  عبد  حممد  �سو�سن 
ف�سحو مي�سيل  منذر  �سيمون 
جري�سات �سامل  ب�سري  �سادي 
حمور ابو  يو�سف  �سامل  �سروق 
احلياري حممود  يو�سف  �سهيب 
زياده حمدان  �سحده  ابراهيم  �سرار 
الو�ساح الكرمي  عبد  و�ساح  الدين  �سياء 
اخلليفات جميل  حممد  طارق 
اخلراب�سه حممد  ح�سني  طالل 

التل ح�سن  بالل  ح�سن 
العواد جميل  علي  ح�سن 
ح�سن حممد �سليم حممد ح�سن احلطاب
م�سطفى حممد  �سابر  حممود   ح�سنه 
الكرمي عبد  ح�سني  ريا�ض  ح�سني 
الدويكات ا�سماعيل  ح�سن  حمزه 
املبي�سني حممد  ال�سالم  عبد  حمزه 
ابوزيد نا�سر  حممد  حمزه 
اال�سمر �سعيد  احمد  حنان 
احلديد النوري  من�سور  ال�سيخ  حنان 
الناطور القادر  عبد  ربحي  حنان 
�سعبان اهلل  جاد  علي  حنان 
العورتاين حممود  حممد  حنان 
الغالييني الرزاق  الفتاح عبد  حنني عبد 
العرميطى مو�سى  تي�سري  احمد  خالد 
الدروع ربه  عبد  خلف  خالد 
العدوان حمدان  �سالح  خالد 
الهدبان احمد  عليان  خالد 
حمد حممود  حمد  ختام 
حممد احمد  حممد  ختام 
العجارمه �سليمان  خلف  خلدون 
عواد الرحيم  عبد  حممد  خلود 
ربه عبد  احمد  ربه  عبد  دارين 
طبي�سات احمد  تي�سري  حممد  دانا 
حبوب �سفيق  ماهر  دانه 
احلم�ض ابو  داود  �سليمان  داود 
عمريه عليان  علي  دعاء 
جراد ا�سماعيل  حممد  دياال 
�سحاده حممود  جرب  دينا 
خري�سات خالد  نور�ض  دينا 
حميميد ابو  احمد  �سليمان  راتب 
القوا�سمى رافت عبدالرزاق عبدال�سالم 
الك�سجي احمد  حممد  رامه 
اللوزي �سالح  احمد  رامي 
قويدر �سليم  �سادق  رامي 
اجلزازي ابراهيم  عادل  رامي 
العيايده رم�سان  م�سباح  رامي 
الواوي ح�سن  يون�ض  رامي 
عربيات حممود  �سالح  رانيا 

اجلبايل حممود  ح�سن  حممد 
العزيزي يو�سف  ع�سمت  حمزه  حممد 
كري�سان �سعيد  خالد  حممد 
بدر الفتاح  عبد  خليل  حممد 
حمد حممد  خمي�ض  حممد 
�سليم ابو  اهلل  عبد  �سليمان  حممد 
ال�سكر حممد  �ساهر  حممد 
املبي�سني علي  �سالح  حممد 
�سعيليك ابو  �سليمان  الرزاق  عبد  حممد 
العماوي عواد  الكرمي  عبد  حممد 
حلوه ابو  احمد  اهلل  عبد  حممد 
ا�سعد مرت�سى حممد عبداللطيف لطفي 
زيد ابو  الرزاق  عبد   علي  حممد 
عالن حممد  عوين  حممد 
اخلليلي يو�سف  فتحي  حممد 
داود اللطيف  عبد  في�سل  حممد 
يون�ض معاذ  ق�سي  حممد 
البطران احمد  منر  حممد 
الطوالبه �سالمه  نهار  حممد 
العطار اهلل  عبد  يا�سر  حممد 
عواد ذياب  يو�سف  حممد 
حممود ابراهيم داود ابو عرابي العدوان
الطيطي عمر  �سربى  حممود 
ال�سريفات �سليمان  الرحيم  عبد  حممود 
الوريكات حممود  حممد  حممود 
حلوه ابو  حممد  مو�سى  حممود 
مزاهره جنيب  نايف  خملد 
ع�سا حممد  ا�سماعيل  مراد 
املخامره ادعي�ض  جربائيل  مراد 
الطراونه حممد  علي  مراد 
مغال�سه ح�سني  حممود  مرام 
الدايه طه  ابراهيم  مروان 
الروا�سده �سالمه  ر�سيد  مروان 
ح�سني خالد  ا�سماعيل  مرمي 
الفتا�ض ح�سني  الغفار  عبد  مرمي 
القا�سم قا�سم  ابراهيم  م�سر 
القطيطات �سالح  احلميد  عبد  معتز 
العالونه عو�ض  علي  معت�سم 

العطيات الفتاح  عبد  ح�سني  طه 
�سالح راأفت  حممد  عا�سم 
احلديدى علي  �سالح  عامر 
الق�ساه �سالح  الكرمي  عبد  عامر 
ابوحمور حممد  من�سور  الرحمن  عبد 
ال�سعايده حمدان  نافع  الرزاق  عبد 
الفريج عي�سى  علي  اهلل  عبد 
عوامله حممد  �سلمان  عبال 
املجايل اجلديد  علي  تي�سري  عبيده 
تادر�ض عيد  ا�سحق  عبري 
الفاعورى علي  خليل  عبري 
العوامله اهلل  عبد  حممد  عبري 
نوار ابو  حممد  عايد  علي 
الن�سور اهلل  عبد  املجيد  عبد  عماد 
زياده احمد  حممود  عمر 
احلياري اهلل  عبد  ها�سم  عمر 
املنا�سري �سليمان  احمد  عيد 
رمان ابو  م�سطفى  بهجت  غاده 
العدوان اهلل  �سيف   فوزان  غازي 
اخلراب�سه يو�سف  احلميد  عبد  غ�سان 
الوريكات ا�سمري  الوايل  عبد  فاديه 
البقور �سالح  حمدان  فاطمه 
اخلري�سات املهدى  عبد  ح�سن  فداء 
العريق فهد  داود  فرا�ض 
العوامله احمد  العزيز  عبد  فريال 
زنيمه ابو   يو�سف  حمد  في�سل 

علي ابو  حممود  ح�سني  حممد  رانيا 
الهبارنه ح�سن  حمدان  رانيه 
اخلطيب حممود  حممد  رائد 
الهيجاء ابو  ح�سن  ا�سعد  رائده 
�سريعه ابو  �سليمان  عوده  راأفت 
املهريات عبد  حممد  راأفت 
ال�سحيمات فالح  فخري  ربا 
النجار حممد  و�سفي  ربا 
مقلد حممد  يحيى  ربا 
من�سور حممد  خليل  ربى 
جباره ابو  مو�سى  الرحمن  عبد  ربى 
رتيبه حممد طالل حمي الدين فتح اهلل
النمرى ذيب  كرم  رحاب 
العدوان �سلطان  متعب  رحمه 
خ�سبه ابو  الفتاح  عبد  علي  حممد  رزان 
الالت العبد  فالح  احمد  ر�سا 
عوده كامل  تي�سري  ر�سا 
الواوي ح�سن  يون�ض  ر�سا 
ال�سوبكي عليان  اني�ض  ر�ساد 
القهيوى عواد  جميل  رعد 
حيدر ابو  حممد  حممود  رعد 
ال�سفدي حممد  احمد  رغد 
رغده عبد احلليم عبد احلميد ال�ساحب
ال�سطل احمد  توحيد  رفقه 
جمعه حممود  عزت  رفقه 
جابر الكرمي  عبد  ال�سكور  عبد  رمزى 
جابر عبد  توفيق  رنا 
القادر عبد  �سبحي  �سعيد  رنا 
ال�سعود هارون  �سليمان  رنا 
حرح�ض جوده  حممد  عثمان  رنا 
ال�سيد فوزى  الدين  عز  رنا 
مزاهره جنيب  نايف  رنا 
البطيخي �سادق  �سالح  رنده 
عثمان عثمان  حممد  رنده 
ال�سمور حممد  خليل  روان 
ال�سوراين ابراهيم  ع�سام  روان 
خا�ض ابو  م�سطفى  علي  رواند 
النعيمات حممود  احمد  روال 
حامد حممد  مروان  روال 

الروا�سده عواد  عيد  معت�سم 
الروا�سده اهلل  عبد  �سالم  معن 
الوقفي احمد  عقله  ملك 
ال�سوره �سليمان  حممود  ممدوح 
النظامي عمر  احلميد  عبد  منار 
النادى ابو  حممد  فوؤاد  منار 
زياده ابو  حممود  احمد  منال 
احلنيطي حمدان  زياد  منال 
ملكاوى احمد  �سالح  منال 
الكيالين زيد  منيب  عادل  منال 
العدوان رجاء  حممد  منال 
الزعبي طالع  حممد  منال 
طه ابو  اجلواد  عبد  حممد  منال 
حتقوه قا�سم  احمد  منتهى 
املنا�سري احلفيظ  عبد  عطوى  منور 
ف�سي�سي �سليم  غالب  منى 
الزعبي ذياب  فالح  منى 
قا�سم احمد  م�سباح  منى 
اخلواجا عبداحلميد  عبدالرحمن  مها 
النعيمات �سالح  احمد  مهند 
الدبا�ض حممد  جميل  مهند 
مهند عبد الرحيم عبد الهادى احل�سامي
نوران احمد  اهلل  عبد  مهند 
ال�سمور حممد  املجيد  عبد  مهند 
عقلني ابو  عرفه  حممد  مهند 
اخلطيب مو�سى  احمد  مو�سى 
احلجاج حمدان  تي�سري  مو�سى 
عنيز ابو  م�سطفى  عايد  موفق 
املجايل حممود  احمد  موؤيد 
القا�سم اديب  زهري  مي 
رمزى ها�سم  الرحمن  عبد  مي 
البخيت مو�سى  عبد  مي 
�سالح �سليم  عماد  مي 
مي حممد فتحي عبد الفتاح احلاج دروي�ض
القد�سي حامد  يو�سف  مي 
ق�سوع �سريف  يو�سف  مي 
برجو�ض ح�سن  ب�سري  حممد  مياده 
عبيدات احمد  حممد  مريان 

بقور الكرمي  عبد  جالل  كرميه 
ال�سروف الرحمن  عبد  جميل  كفاح 
الفواعري الكرمي  عبد  عطا  كفايه 
ابوال�سمن ح�سني  حممد  النا 
معايعه اهلل  جاد  يو�سف  النا 
البدرى حممود  احمد  لبنا 
العدوان مانع  �سعود  لبنى 
الفزاع حممد  مو�سى  لبنى 
احلجازين فرحان  ريا�ض  لورا 
العزازمه حممد  ح�سن  ليلى 
الكاللده حممود  ظاهر  لينا 
الزعبي ح�سني  هاين  ماجد 
ر�سوان عقل  حممد  مادلني 
البالونه علي  جميل  جمحم 
احلياري عبداهلل  حممد  جمد 
طالب ابو  ابراهيم  تي�سري  حممد 
الفاعورى حممد  خالد  حممد 
البقور الفتاح  عبد  خلف  حممد 
الطالب حممد  م�سهور  رزاز  حممد 
الن�سور احمد  �سامل  حممد 
الزيادات ح�سني  �سعيد  حممد 
حممد عبد العزيز عبد احلليم الرمامنه
الر�سيدي ح�سني  اهلل  عبيد  حممد 
الزعبي خليفه  علي  حممد 
ا�سعد رجا  غالب  حممد 
هزمي ابو  يو�سف  من�سور  حممد 

غيث الهادى  عبد  يو�سف  روند 
ح�سكي الفقار  ذي  علي  حممد  رمي 
ح�سن ح�سني  حممود  رمي 
كراد�سه خمائيل  ن�سات  رمي 
ح�سونه احمد  فتحي  رميا 
مرداوي �سبحي  زياد  ريهام 
ال�سوره �سامل  عبيد  زياد 
�سندوقه حممد  مو�سى  زياد 
العليوي �سالمه  حممد  زيد 
الوفا ابو  يو�سف  ابراهيم  زينه 
احلنيطي �سليمان  خلف  �ساري 
غبون العظيم  عبد  ح�سني  �سامل 
زكارنه مبدى  �سعيد  �سامر 
فاره ابو  العال  عبد  حممد  �سامر 
حمامه م�سطفى  ممدوح  �سامر 
مرطوان ابراهيم  يو�سف  �سامر 
القا�سي مو�سى  ح�سني  �سامي 
الرب�سي عي�سى  ابراهيم  �سائد 
الزواوي خمي�ض  الفتاح  عبد  �سائد 
احمد ال�سيد  ح�سني  عمران  �سائده 
التاجي حممد  ا�سامه  �سحر 
الكفاوين كرمي  حممد  �سحر 
علي ابو  ح�سني  �سفيان  �سعد 
التعامره حممد  علي  �سعدي 
الزيود حممد  علي  �سعيد 
ال�سايب �سعيد  فوزي  �سعيد 
البلبي�سي علي  حممد  ا�سامه  �سلطان 
�سهوان اللطيف  عبد  فوؤاد  �سماح 
احلياري �سليمان  حممد  �سماح 
�سمي�ض ابو  �سعيد  الكرمي  عبد  �سماهر 
النعيمات عبداحلافظ  جابر  �سمر 
الطحان حممود  القادر  عبد  �سمر 
ح�ساين ح�سن  حممد  �سمر 
الدب�ض را�سي  بالل  م�سطفى   �سمر 
ال�سليبي �سعيد  عزت  �سميحه 
امل�سرى حممد  علي  �سمري 

احلروب الفتاح  عبد  ح�سني  مريفت 
عابدين فهمي  ا�سامه  حممد  مريفت 
ال�سعود ابو  ذيب  ا�سماعيل  مي�ساء 
علي ال�سيخ  �سعيد  زياد  مي�ساء 
معدي حممد  الكرمي  عبد  مي�ساء 
اليو�سف قدري  نايف  مي�ساء 
ال�سالعني �سامل  �سمري  نادر 
الغامن مف�سي  ال�ستار  عبد  ناديه 
العجم الرحمن  عبد  ندمي  ناديه 
غنمي ابو  عبد  �سبحي  نارميان 
ح�سني مو�سى  حممود  نا�سر 
العالوين احلميد  عبد  عادل  نان�سي 
الغزاوى جربين  وديع  نان�سي 
بطران حممد  ابراهيم  ناهد 
دلو ابو  ح�سن  يحيى  نبال 
حلو�ض ابديوي  �سنيان  نربا�ض 
عرقوب ابو  احلميد  عبد  حممود  نبيل 
ب�ستو باكري  يا�سني  نتايل 
زياد ابو  حممد  �ساريل  نتاليا 
احلوراين احمد  يو�سف  ندوه 
املغربي حممد  �سليمان  ندى 
الذنيبات احمد  كامل  ندين 
القباين حممود  بكر  نرمني 
اجلماعني م�سلم  احمد  نزار 
ال�سويطي علي  حممد  نزار 
العبيدات علي  حممد  نزار 
اعمري ابو  حممد  يو�سف  نزار 
�سيخه ابو  اهلل  عبد  �سليم  ن�سرين 
ال�سواربه بازع  �سليمان  ن�سرين 
عمران حممد  �سليمان  ن�سرين 
الكردي عكا�ض  مروان  ن�سرين 
هديب ابو  حممود  يو�سف  ن�سال 
الدويك احمد  ع�سام  نعيمه 
املعايطه حمارب  ر�سوان  نغم 
حم�سن ح�سني  نبيل  نفني 
حته ابو  القادر  عبد  الرحمن  عبد  نهاد 

الزعبي احمد  جميل  حممود 
موىل حممود  �سالح  حممود 
الع�سو�ض ح�سن  اهلل  عبد  حممود 
�سل ابو  حممد  عزات  حممود 
الن�سور م�سطفى  حممد  حممود 
خري�سات الرحمن  عبد  �سليمان  مرام 
العوامله الرحمن  عبد  مو�سى  م�سطفى 
احليارى ح�سن  احمد  معن 
اخلري�سات عبدالفتاح  �سامل  منار 
الكايد الرحمن  عبد  طالل  منت�سر 
يامني جميل  امني  مها 
العوامله �سالح  الفتاح  عبد  مها 
عطيات الرحمن  عبد  �سالح  مهدى 
الهزاع حممد  حممود  مهند 
اال�سمر علي  فتحي  مهى 
العمد حيدر  غالب  مي 
معيل�ض ابو  ا�سماعيل  حممد  مريفت 
يون�ض حممود  عمر  مي�ساء 
بدوى كامل  حممد  مي�ساء 
الوريكات املح�سن  عبد  حممود  مي�سون 
الوريكات اهلل  عبد  حممد  ناجح 
العدوان احلميد  عبد  فوزان  ناديه 
ال�سمادى يو�سف  حممود  ناهده 
ح�سني حرب  حممد  نداء 

رمان ابو  م�سطفى  الفتاح  عبد  ا�سماء 
كاتبي خزنه  عادل  اهلل  عبد  ا�سماء 
عقل عبدالكرمي  ذياب  ا�سماعيل 
خطاطبه الهادى  عبد  يو�سف  ا�سماعيل 
املرازقه من�سور  حممود  ا�سيا 
العمو�ض مو�سى  هاين  ا�سيل 
عربيات فرحان  احيا  ا�سرف 
م�سمار ح�سني  تي�سري  ا�سرف 
العالوين احلميد  عبد  عادل  ا�سرف 
املجايل عبا�ض  ال�سالم  عبد  ا�سرف 
املنا�سري الرحمن  عبد  مبارك  ا�سرف 
ا�سرف حممد عبد اللطيف ابو عرابي العدوان
املبي�سني حممد  الرحيم  عبد  اغاريد 
التميمي ا�سعد  طلعت  افنان 
القهيوى ابراهيم  خالد  اكرم 
احلاج ابو  حممد  مو�سى  اكرم 
الطراب�سه �سالمه  حامد  االء 
الكار خليل  حممد  االء 
ال�سريف ار�سيد  حممد  احل�سن 
الع�سود احمد  حممد  امال 
ال�سيخه �سربي  ح�سني  اماين 
اخلراب�سه داود  حممود  اماين 
الغويري عوده  احمد  اجمد 
دراو�سه م�سطفى  خالد  اجمد 
ال�سوبكي �سلمان  اهلل  �سيف   اجمد 
اخلياط عفيف  اديب  امل 
الفايز علي  فايز  امل 
القراله اهلل  �سيف  حممد  امل 
النيل ابو  ابراهيم  مروان  امل 
خروب �سليم  يعقوب  امل 
اخلطاب علي  يو�سف  امل 
الدلقموين حممد  فايز  امنه 
الزريقات علي  احمد  امريه 
كر�ض ابو  حممد  عادل  امريه 
عي�ض ابو  ابراهيم  عمر  امريه 
م�ساعده ح�سن  حممود  اميمه 
علي ابو   ابراهيم  حممد  امني 
غيث زهدي  الدين  �سالح  انا�ض 
الرفاعي حممد  رفعت  ان�ض 

�سوداين احمد  ح�سن  عبري 
اهلل عبد  عبد  عديل  عتاب 
طري�ض خليل  ابراهيم  عدنان 
الر�سيد عليان  عوده  عدنان 
ال�سيد حممد  �سامي  عروه 
علوي حممد  املجيد  عبد  ع�سام 
هنانده حممد  عدنان  ع�سام 
حمد عبد  ابراهيم  عال 
الطر�سان حممد  ابراهيم  عال 
احلرا�سي�ض احمد  علي  عال 
ال�سرايره جميل  �سرار  حممد  عال 
الزعبي احمد  حممود  عال 
الدرهلي زكي  احمد  عالء 
الدروبي فالح  خليل  عالء 
اخلالدى م�سطفى  روحي  عالء 
فرحه ابو  خالد  الرحمن  عبد  عالء 
حتاقزيت الدين  عالء  علي  عالء 
الزيود عيد  ممدوح  عالء 
علي ابو  ابراهيم  ا�سحق  علي 
العبادى علي  حامد  علي 
مالخه ح�سن  خمي�ض  علي 
�سباح علي  العزيز  عبد  علي 
الروي�سان هالل  اهلل  عبد  علي 
علي حممد  حممد  علي  الدين  عماد 
الغزاوى علي  حممد  عماد 
العبادي علي  يو�سف  عماد 
بيتوغان مو�سى  نور  حممد  عمار 
العمور حممد  زايد  عمر 
حموي اهلل  عبد  �سريف  عمر 
اهلل عبد   احمد  عا�سي  عمر 
العماوي جرب  الكرمي  عبد  عمر 
رمان ابو  اهلل  عبد  خري  حممد  عمر 
اللوزي خليفه  خمي�ض  عهود 
احلديد عواد  مرزوق  عواد 
دراو�سه احمد  الدين  حمي  عون 
التميمي القا�سي  علي  املنعم  عبد  عوين 
�سليمان �سليمان  نايف  عي�سى 
دراغمه علي  �ساطي  غاده 

ابوطالب جميل  عبداملجيد  اياد 
عو�ض ابو  �سليمان  ابراهيم  اميان 
رحاحله را�سد  ح�سن  اميان 
ق�ساه حممد  ر�سوان  امين 
الهواو�سه �سريف  نواف  امين 
الالت عبد  القادر  عبد  اهلل  عبد  ايهاب 
العوامره ح�سني  �سوكت  با�سم 
جرب ابراهيم  م�سطفى  بتول 
الرحامنه �سالح  عادل  بثينه 
رمان ابو  يحيى  املعطي  عبد  بثينه 
اجلهالني �سالمه  احمد  ب�سام 
ال�سعايده �سليمان  علي  ب�سام 
فرح عيد  �سلمان  ب�سمه 
الفاعورى فرحان  حممد  ب�سار 
الوريكات عوده  توفيق  بيان 
احليارى اهلل  عبد  ها�سم  متارا 
بطار�سه مو�سى  فوزى  ثامر 
هزمي ابو  حممد  عبدالفتاح  جابر 
اجلراجره عيد  احمد  جمانه 
الفاعورى حممد  ممدوح  جميله 
اليتيم عي�سى  �سمعان  جيمي 
البالونه بخيت  �سامل  حازم 
الفتاح عبد  ح�سني  الفتاح  عبد  حازم 
الكلوب حممد  احمد  حمدي 
النعيم حممد  ب�سري  حنان 
الن�سور احمد  الفتاح  عبد  حنني 

احمد ال�سيد  ح�سني  عمران  �سمريه 
الطراونه حممد  �سلمان  �سناء 
احلنيطي حممد  ماجد  �سناء 
العبدالالت حمدان  مو�سى  �سناء 
النا�سر �سعيد  وائل  �سنان 
ال�سكرى �سميح  انور  �سهاد 
عبابنه علي  ح�سني  �سهراب 
ردن ابو  �سليمان  خالد  �سهم 
ال�سمور خلف  حممود  �سهى 
خ�سان احمد  جمعه  �سهري 
بينو الدين  عز  الدين  بدر  �سوزان 
املرجي غازى  را�سي  �سوزان 
يا�سني ال�سيخ  يو�سف  عدنان  �سوزان 
من�سور حامد  فوزى  �سوزان 
�سبيتاين اهلل  عبد  حممد  �سوزان 
الق�سار جربائيل  �سمري  �سوزى 
ال�سبيحي اللطيف  عبد  خلدون  �سو�سن 
غربيه ابو  �ساكر  �سكرى  �سو�سن 
امل�ساروه حممد  �سالح  �سو�سن 
خري�سات علي  حممود  �سو�سن 
املطوب�سي ديب  يو�سف  �سو�سن 
العالوي ح�سن  عمر  �سريين 
عنبو�سي القادر  عبد  حممود  �سريين 
ال�سالمني حممد  �سعود  �سادى 
ها�سم ابو  حممود  عايد  �سادي 
هاكوبيان ملكن  �سركي�ض  �سانت 
نوفل يو�سف  لطفي  �ساهر 
يو�سف احمد  غ�سان  �سذا 
كنعان احمد  فوؤاد  �سذى 
العالوي املعطي  عبد  حممد  �سروق 
ال�سعد �سريف  حممد  �سريف 
مقداد يون�ض  �سبحي  حممد  �سريف 
احمود جالل  �سفيان  �سريين 
حمو حممد  عمر  �سريين 
ظاظا احمد  حممد  �سريين 

عطيه حممد  غازى  نهايه 
احلرا�سي�ض م�سلم  لطفي  نهى 
ال�سواعري �سلمان  يو�سف  نور�ض 
ط�سطو�ض �سدقي  ر�ساد  نورما 
الرحامنه حممد  علي  هاديه 
املنا�سري حممد  الرحيم  عبد  ها�سم 
جامو�ض ابو  رويق  عبد  ها�سم 
الدبوبي م�سلم  فليح  ها�سم 
�سيخه ابو  حممد  بدوى  هاله 
امليناوى �سعيد  ح�سني  هبه 
عقل حممود  بدر  هديل 
حنون حممد  ها�سم  هديل 
العدوان حممد  عبداهلل  ه�سام 
�سمالوي ر�سا  عطا  ه�سام 
ن�سر �سريف  حممد  ه�سام 
الوريكات الكرمي  عبد  حممد  ه�سام 
بدير يو�سف  جمال  هم�سه 
قرعان احمد  هاين  هناء 
اخلليلي بهجت  حممود  هنادي 
العبادي احلافظ  عبد  اجلليل  عبد  هيا 
عمرو حممود  ابراهيم  هيام 
حممد ح�سن  عزيز  هيام 
الهيجاء ابو  جنيب  حممد  هيجاء 
ولويل واكد  م�سطفى  واكد 
النجيدين حممد  حممود  وداد 
خ�سر الواحد  عبد  خ�سر  و�سام 
ربيع ابو  الهادى  عبد  حممود  و�سام 
حجات عو�ض  يا�سني  و�ساح 
الطالب حممد  �ساكر  وفاء 
الكلوب عبد  احلميد  عبد  وفاء 
اجلغبري حممد  احلافظ  عبد  وليد 
املومني مطلق  احمد  يا�سر 
خليل عطا  حممد  يا�سمني 
امل�ساعده احمد  هاين  يا�سمني 
املكاوى م�سعود  في�سل  ياقوت 
بدويه م�سطفى  زياد  يحيى 

زياده يو�سف  مفيد  نداء 
م�سلح ح�سن  كمال  نزار 
الكلوب عقيل  حممود  ن�سرين 
غنيمات القادر  عبد  مو�سى  ن�سرين 
ال�سيايده جميل  ح�سني  ن�سات 
ال�سبلي حممد  ابراهيم  نهى 
العبا�ض �سليمان  عو�ض  نهيل 
ح�سن ح�سن  داوود  نور 
الن�سور ر�سوان  حكمت  هاين 
�سربه حممود  توفيق  هدى 
الن�سور عبداهلل  احمد  هديل 
جرب ذيب  الكرمي  عبد  هناء 
الغ�سني �سالح  زكريا  حممد   هناء 
الرحاحله حممد  هاين  هنادا 
احلياري علي  حممد  هنادى 
احلديد طراد  عارف  هند 
ابوزنيمه يو�سف  ح�سن  هيام 
�سهاب عبد  فالح  هيثم 
البقور احمد  فوزان  هيثم 
جلمه ابو  احمد  �سليمان  هيفاء 
عمايره �سحاده  م�سطفى  ورده 
العربيات حممد  �سامي  و�سام 
حامد يا�سني  �سريف  حممد  و�سام 
العالوين املثقال  حممد  يا�سر 

áª°UÉ©dG
خالدي امني  ح�سن  ابت�سام 
الدعجه حممد  اهلل  �سيف   ابت�سام 
جفال ابراهيم  احمد  ابراهيم 
ال�سويلميني عواد  ب�ساره  ابراهيم 
مكاحله اهلل  �سيف  احمد  اح�سان 
الروا�سده �سفهان  الرحمن  عبد  اح�سان 
�سالمه احمد  ابراهيم  احالم 
الكردي اكرم  �سليمان  احالم 
ال�سمور احمد  حممود  احالم 
�ستات حممود  حممد  اياد  احمد 
دبو�ض حممود  ح�سني  احمد 
عوده منر  ر�سيد  احمد 
احمد عبد اهلل حممد ال�سباطي املطريي
رمان ابو  مو�سى  عبده  احمد 
ال�سوابكه عقيل  علي  احمد 
جامو�ض ابو  حممد  اهلل  عوده  احمد 
العمايره الفتاح  عبد  فهد  احمد 
اخلطيب احمد  حممد  احمد 
القاق احمد  حممود  احمد 
احلوراين ح�سن  حممود  احمد 
الدبايبه م�سلم  مطلق  احمد 
اخلويل توفيق  يو�سف  احمد 
الر�سق م�سطفى  �سحاده  اخال�ض 
املنا�سري حمود  �سبحي  اخال�ض 
م�سلح ابو  م�سطفى  مفلح  اديب 
ال�سعوب م�سطفى  ابراهيم  اروى 
عبده م�سطفى  احمد  اروى 
اهلل خري  عارف  �سليمان  اروى 
مرار حممد  �سالح  اروى 
م�سمار ح�سني  عوين  ا�سامه 
النجار حممد  عي�سى  ا�سامه 
احلذوات �سامل  تي�سري  ا�سراء 
قفاف حممد  علي  ا�سراء 
الزعبي حممد  قا�سم  ا�سراء 
العمري م�سطفى  ب�سام  ا�سالم 
الديرى ار�سيد  من�سور  ا�سالم 
القرا حمدان  يو�سف  ا�سالم 

áª°UÉ©dG
البحي�سي �سالح  حممد  �سبا 
نبعه ابو  مطر  عبا�ض  �سفاء 
الفاليل الب�سري  العربي  �سليحه 
العبادي خلف  جالل  �سهيب 
هنانده اهلل  �سيف  حممد  الدين  �سياء 
مو�سى احمد  حممود  �سياء 
عي�سى فايق  خالد  طارق 
املومني جديع  �سامن  طارق 
الع�ساف الكرمي  عبد  طه  طارق 
املنا�سري �سالمه  اهلل  عبد  طارق 
نقر�ض �سليمان  عدنان  طارق 
الرموين اديب  عواد  طارق 
الدغمي راكان  حممد  طارق 
فريحات طالل  يو�سف  طالل 
�سليم ابو  �سليمان  فواز  ظافر 
�سالح فار�ض  �سالح  بيرب�ض  ظاهر 
فريحات �سلطان  الرحمن  عبد  عادل 
ال�سرايعه �سياح  اجلليل  عبد  عاليه 
اخلليفات الفتاح  عبد  عمر  عاليه 
العبدالالت حمي�سن  نهار  عاليه 
مهاو�ض حممد  غازي  عامر 
الدمريى اللطيف  عبد  حممد  عامر 
النمر عوين  م�سطفى  عامر 
العزه الرحمن  عبد  مو�سى  عامر 
الدويكات �سامل  اللطيف  عبد  عائده 
طراد عليان  حممد  عائده 
زيد ابو  احمد  مفلح  عائ�سه 
م�ساعده حممود  حممد  ال�سالم  عبد 
النجار حممد  جميل  اهلل  عبد 
ال�سي�ساين احمد  احلميد  عبد  اهلل  عبد 
عطيات اهلل  عبد  حممد  اهلل  عبد 
يون�ض م�سطفى  عمر  الهادى  عبد 
�سام ابو  عبدالرزاق  خ�سر  عبدالرزاق 
اخل�سيالت خالد  احمد  عبداهلل 
الدروبي هالل  نزال  عبداهلل 
الراغب ابو  راتب  ا�سماعيل  عبري 

AÉ≤∏ÑdG
الرما�سنه احمد  حممود  ابت�سام 
ا�سعد حممد  زهري  ابتهاج 
الوحيدي عياد  احمد  ابراهيم 
هادى عي�سى  احمد  ابراهيم 
اليازجني �سامل  حممد  ابراهيم 
الفواعري عبداهلل  حممد  ابراهيم 
القهوجي الرحمن  عبد  مازن  احالم 
خري�سات مو�سى  ح�سان  احمد 
ال�سريف ر�سوان  حممد  احمد 
الرحامنه قبالن  �سامي  ادري�ض 
رمان ابو  حممود  مبارك  اروى 
قطي�سات ها�سم  فواز  ا�سامه 
احليارى حممود  نور  حممد  ا�سامه 
الغني عبد  كامل  منري  ا�سالم 
جا�سر احلميد  عبد  ابراهيم  ا�سرف 
حبيبه احمد  عرفات  االء 
العزب املجيد  عبد  عوين  االء 
العقرباوى فار�ض  اللطيف  عبد  امال 
الرحامنه حممد  احمد  اماين 
العلوان الهادى  عبد  اللطيف  عبد  اجمد 
م�سطفى حممود  يو�سف  امل 
قعوار اني�ض  فخري  اميمه 
البالونه يو�سف  فالح  انت�سار 
ال�سر�سور جميل  ابراهيم  ان�ض 
خطاطبه حممود  جميل  ايات 
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موؤتة مبنى جامعة  الثانية ع�سرة ظهرا يف  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢9 املوافق  اخلمي�ص 

التقنية الطفيلة  جامعة  مبنى  يف  ظهرا  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢9 املوافق  اخلمي�ص 

املدنية الواحدة والن�سف ظهرا يف مبنى ديوان اخلدمة  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢7 املوافق  الثالثاء 

املدنية ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا يف مبنى ديوان اخلدمة   ٢٠1٦-9-٢8 املوافق  الأربعاء 

املدنية الواحدة والن�سف ظهرا يف مبنى ديوان اخلدمة  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢8 املوافق  الأربعاء 

املدنية مبنى ديوان اخلدمة  الثانية ع�سرة  �سباحا يف  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢9 املوافق  اخلمي�ص 

النعيمات نزال  �سحاده  عائ�سه 
الدويري عقيل  زيد  الكرمي  عبد 
امل�ساعيد هالل  حمد  اهلل  عبد 
عنزه قرطوع  هالل  الهادي  عبد 
حراح�سه حممد  ح�سني  عبري 
ب�سبو�ض عابد  حممد  عبري 
عوي�سات اهلل  عبد  يا�سر  عرين 
ال�سديفات ح�سن  ا�سماعيل  ع�سام 
دغمي ال  اهلل  �سيف  توفيق  ع�سام 
قرعان علي  ح�سني  علي 
احلجيله علي  حممد  علي 
احلراح�سه احمد  ممدوح  علي 
ال�سليبي عادل  عديل  عمر 
احل�سبان عوده  علي  غيداء 
اخور�سيده حممد  اهلل  عبد  فار�ض 
ال�سريده حممد  زياد  فاروق 
العليمات حمد  حممد  فاطمه 
اليماين حممود  يحيى  فاطمه 
املناعي يو�سف  اجمد  في�سل 
مالك ابو  حممد  ح�سني  في�سل 
الزيود كرمي  حممود  قا�سم 
العمو�ض اهلل  عبد  احمد  ملى 
ال�سواقفه فارع  اجمد  لوؤي 
الدغمي في�سل  املجيد  عبد  لينا 
خطايبه القادر  عبد  يا�سني  مالك 
خوالده علي  حممد  الدين  جمد 
ال�سنا�سله علي  احمد  حممد 
عرميطي راجي  اجمد  حممد 
احل�سبان فريج  امني  حممد 
امل�ساقبه علي  اهلل  رزق  حممد 
ال�سالمه عوده  عادل  حممد 
اخلوالده احمد  عبداهلل  حممد 
امل�ساقبه غ�ساب  علي  حممد 
اخلوالده حممد  حممود  حممد 
ذويب ابو  �سالمه  م�سطفى  حممد 
العيطان حممد  من�سور  حممد 
العمو�ض عليان  اهلل  ن�سر  حممد 
اخلزاعله �سالمه  حممد  حممود 
العمو�ض �سالح  حممد  مراد 
ال�سليمان �سرور  في�سل  مر�سيان 
القرعان احمد  �سامل  مرمي 

خليل ابو  عمر  �سفيق  ريا�ض 
الطوال عواد  �سليمان  ريتا 
ابومي حممد  احمدعبدالرحمن  رمي 
اجلليل عبد  حممد  روبني  رمي 
الك�سبه علي  نعيم  رمي 
املجايل جملي  طه  رميا 
حامد احمد  علي  رميا 
الطراونه اليا�ض  الهادى  عبد  ريناد 
الرازق عبد  م�سطفى  �سالح  زاهي 
العنزي �سداخ  خليف  زياد 
الرا�سي العزيز  عبد  ر�سوان  زياد 
املومني عقله  علي  زياد 
املدين ا�سماعيل  ن�سر  زينب 
العبكل ال�سليمان  الرحيم  عبد  �سامل 
مهداوى خ�سر  ح�سن  �سامر 
املعاين حممود  خليل  �سامر 
�سبيتان حممد  �سربي  حممود  �سامر 
نبا�ض احمد  ن�سيم  �ساندي 
عويدات حممد  الدين  خري  �سرى 
قنازع فوؤاد  منري  �سلطان 
الرفاعي �سليمان  حممد  �سليمان 
اهلل ن�سر  الرحيم  عبد  عو�ض  �سماح 
الهليل احمد  حممد  �سمريه 
احلنفي حممود  حممد  �سميه 
اال�سقر اللطيف  عبد  راتب  �سناء 
حمد ابو  احمد  منر  �سناء 
الرفاعي مو�سى  احمد  �سها 
العليمات مرزوق  فرحان  �سهاد 
م�سلح �سليمان  حممد  �سهى 
عبداحلفيظ علي  اهلل  عبد  �سهري 
امل�سارفه احمد  �سالح  �سهيله 
ن�سار احلميد  عبد  حممد  �سوزان 
ال�سوالقه اجريبيع  اهلل  عطا  �سو�سن 
اخلطيب ح�سني  حممد  �سو�سن 
العوامله الكايد  نايف  اديب  �سذى 
اخلطيب ابراهيم  حممود  �سذى 
نوار نايف  احمد  �سريين 
مكان �سليم  عبا�ض  �سريين 
�سالح �سالح  ابراهيم  �سالح 
الزيود علي  ابراهيم  �سالح 
اجلراروه ح�سني  حممد  �سباح 
�سباح م�سطفى  حممد  �سباح 
ال�سواربه �سعد  الكرمي  عبد  �سفاء 
�سو�سارى اهلل  عبد  حممد  الدين  �سالح 
حميدان يو�سف  را�سد  �سياء 
الهزاميه خليل  �سيتان  طارق 
ار�سالن الرحمن حاج مراد  طارق عبد  
ال�سروف ح�سني  القادر  عبد  عادل 
االعرج علي  القادر  عبد  عادل 

املومني اأحمد  م�سطفى  احمد 
مقط�ض يعقوب  فريد  ادمون 
ابعاره زكي  م�سطفى  ا�سراء 
ال�سكران اجلليل  عبد  اح�سان  ا�سالم 
مومني يو�سف  حممود  ا�سالم 
القري�سات الرحمن  عبد  حمد  اماين 
الغزو احمد  حممد  اجمد 
جمل ابو  امني  احمد  امني 
البطاينه علي  نايف  اناهيد 
الق�ساه حممد  علي  ان�ض 
ال�سيوف الرحيم  عبد  عوي�سان  انوار 
الفريحات حممد  ح�سني  اياد 
فريحات احمد  علي  حممد  اهلل  اية 
البعول اهلل  عبد  احمد  اميان 
فريحات ح�سني  �سبحي  اميان 
فريحات حممد  الكرمي  عبد  اميان 
�سعيد بني   علي  م�سطفى  اميان 
مفرج بني  القادر  عبد  مو�سى  اميان 
الر�سايده حممد  ح�سن  با�سل 
اجلراح احمد  حممد  بتول 
عنانبه قا�سم  ابراهيم  بثينه 
مفرج بني  مو�سى  حممد  براء 
ق�ساه حممد  فالح  ب�سار 
فريحات احمد  حممد  ب�سار 
العنيزات علي  حممد  بهيج 
العرود حممد  اللطيف  عبد   تهاين 
احل�سان حممد  عدنان  جهاد 
ال�سمادي حممد  �سلمان  حمزه 
اخلطاطبه الهادى  عبد  عادل  حمزه 
الق�ساه �سليمان  عو�ض  حمزه 
عمره ابو  م�سطفى  مازن  حنني 
الفريحات الكرمي  عبد  م�سطفى  حنني 
النواطري حممود  �سمري  ديانا 
مو�سى توفيق  علي  دينا 
الزغول �ساكت  ح�سني  رازان 
الرحمي من�سور  �سليمان  رانيا 
عنانبه حممد  احلافظ  عبد  رانيا 
الزغول القادر  عبد  حممود  رائد 
فريحات احمد  املجيد  عبد  رجاء 
فريحات حممد  اللطيف  عبد  رحمه 
الرب�سي يعقوب  غ�سان  رحيق 

الن�سر حممد  جودت  ملى 
الفيومي خليل  فريد  ملي�ض 
نا�سر حممد  يو�سف  لنا 
الدبعي م�سطفى  خليل  لوؤى 
البغال الوهاب  عبد  زهري  لوؤى 
غرايبه ح�سن  م�سطفى  لينا 
�سالمه �سليم  راغب  لينه 
دره ابو  م�سطفى  علي  حممد  ماجده 
ريا ابو  ح�سن  حممد  ماهر 
املومني علي  احمد  حممد 
عا�سي م�سطفى  ح�سن  حممد 
االحمد حممد  ح�سني  حممد 
يا�سني جميل  رفعت  حممد 
العدم �سالح  �سالمه  حممد 
�سليم �سليمان  �سلمان  حممد 
الزواهره حممد  �سليمان  حممد 
ال�سليمي عي�سى  احلليم  عبد  حممد 
جرار احمد  علي  حممد 
اخلطيب ح�سني  غايل  حممد 
عرفات م�سطفى  فوؤاد  حممد 
ح�سان ح�سن  حمفوظ  حممد 
�سباح حممد  مو�سى  حممد 
حمي�سن حممد  وليد  حممد 
املبي�سني ح�سني  يو�سف  حممد 
عابودي ا�سماعيل  ابراهيم  حممود 
اجلراح حممود  خليفه  حممود 
ال�سورى ابراهيم  خليل  حممود 
م�سطفى حممود  ع�سام  عا�سم  حممود 
عليان حممود  فائق  حممود 
العبي�سات عقله  نايف  حممود 
معايعه عي�سى  اليا�ض  مراد 
اخلطيب حممود  فاروق  مراد 
الهنداوي ح�سن  عمر  مرام 
ال�سا�ساين الدين  نور  ابراهيم  مرمي 
التك �سكرى  زهري  مرمي 
الغويرى حمد  عواد  مرمي 
احلديدى ريحان  الرحمن  عبد  معت�سم 
معت�سم حممد جميب عبدالرحمن فقيه
عوده �سامل  �سالح  معن 
ابو�سليم اهلل  عطا  حممود  مكرم 
ال�سمايله عبداهلل  عدنان  مالك 
كري�سان فار�ض  وليد  منار 
�سليم يو�سف  �سيد  منال 
غيظان �سعدي  حممود  منال 
خطايبه �سليم  احمد  منى 
الغني عبد  احمد  ا�سماعيل  مهند 
حوامده ده�ض  حمفوظ  موؤيد 
خرمه ابو  �سالمه  حممد  ال�سيخ  مي 
عي�سه ابو  احمد  خالد  مي 
العمد حيدر  غالب  مريان 

ال�سمادى خمي�ض  مو�سى  رفعت 
غريز عبداهلل  احمد  رنا 
الزعبي حممود  قدرى  رنا 
ال�سمادى ابراهيم  خليل  رميا 
ال�سوامله عقيل  داود  زاهر 
املومني ذيب  علي  زكي 
الفريحات احمد  ح�سني  زهري 
عنيزات �سامل  اهلل  عبد   �سامي 
�سعيد بني  حممد  علي  �سفيان 
املومني علي  حممد  �سفيان 
طوالبه ا�سماعيل  خري  حممد  �سالم 
غريز علي  فايز  �سمري 
املومني �سليمان  �سامي  �سناء 
فريحات ال�سالم  عبد  فا�سل  �سهم 
الع�سويل عي�سى  احمد  �سهري 
زريقات حامد  احمد  �سو�سن 
خ�سري ابو  حممد  خلف  �سونيا 
الزغول حممد  علي  �سادن 
الدومي بني  حممود  احمد  �سفاء 
الفريحات مو�سى  ح�سني  �سفوت 
الق�ساه �سحاده  علي  حممد  �سهيب 
الق�ساه عايد  �سادق  طارق 
الزغول ح�سني  حممد  طارق 
املومني حممد  مو�سى  عارف 
�سمادي حممد  �سليمان  عامر 
عنانزه حممد  يو�سف  عاهد 
الفريحات ا�سماعيل  حممد  عائ�سه 
املومني عقله  حممود  عبا�ض 
عنيزات حممد  علي  االله  عبد 
عنانبه احلليم  عبد  حممد  احلليم  عبد 
الق�ساه الغني  عبد  عدنان  الغني  عبد 
الرحيل اهلل  عبد  ح�سن  اهلل  عبد 
الق�ساه حممد  �سمري  اهلل  عبد 
املومني اهلل  �سيف  حممد  اهلل  عبد 
املومني اهلل  عبد  حممد  اهلل  عبد 
الفريحات حممد  ابراهيم  عبري 
مومني امني  �سليم  عبري 
فريحات احمد  الروؤوف  عبد  عبري 
ن�سر بني  نايف  حممد  عثمان 
عليان علي  فاروق  عرين 
البطو�ض احمد  حممد  عزمي 

ال�سعيبي حممد  رجا  مريفت 
الهياجنه يا�سني  حممد  مريفت 
حداد يعقوب  تركي  مي�ض 
�سبيح احمد  فايز  مي�ض 
�سليمان ا�سماعيل  احمد  ناجح 
قزمار م�سطفى  حممد  ناديه 
خروب ابو  �ساتي  حامد  نايف 
حمافظه حممود  �سلطان  نائله 
ال�سعدي عواد  مرت�سى  نباأ 
�ستات حممد  ح�سن  جنمه 
هالل ابو  حممد  ا�سعد  ندين 
�سهاب الفتاح  عبد  �سليمان  نزار 
رياحي عبد  احلاج  ذياب  ن�سرين 
يا�سني جرب  فايز  ن�سرين 
احلوراين ح�سن  حممد  ن�سرين 
دبوه داود  حممد  ن�سرين 
ال�سالح حممود  حممد  ن�سال 
قهمو�ض �سامل  تي�سري  نواف 
�سمري ابو  هليل  الكرمي  عبد  نوال 
الكركي احمد  ح�سني  نور 
عيا�ض حممد  �سامل  نور 
املومني حممد  عثمان  نور 
الكفوف طعمه  هالل  نور 
احللو القادر  عبد  م�سطفى  نورا 
حمدان �سليم  علي  نيفادا 
احلالق ها�سم  زهري  هاديه 
يو�سف عو�ض  �سامي  هبه 
�سهاب العزيز  عبد  فخرى  هديل 
حداد غامن  وليد  هديل 
عامر ناظم  نظام  هذر 
لبه ابو  عطا  ح�سن  هنادى 
الطيب علي  عي�سى  هنادي 
دبو�ض علي  حممود  هنادي 
الرحمن عبد  �سامل  ب�سام  هيثم 
ال�سحاده حممود  مروان  هيثم 
طلبه عبدالرحمن  حممدخليل  هيفاء 
حامد فار�ض  علي  وائل 
بالل عبد  حممد  ورود 
ن�سري فواز  حمزه  و�سفي 
مرت�سى م�سطفى  �سالح  والء 
�ساهني م�سلم  ر�سدى  يا�سمني 
�سعيفان ابو  حممد  حممود  يحيى 
الع�سايله الوهاب عبد احلميد  يزن عبد 
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خالد بني  عبديل  علي  ابراهيم 
علي اجلواد  عبد  عي�سى  ابراهيم 
ال�سميعات �سامل  وليد  اثار 
خالد بني  عثمان  ار�سيد  احمد 
النعيمي احلميد  عبد  جهاد  احمد 

الق�ساه خلف  اهلل  عبد  ع�ساف 
الق�ساه الرحمن  عبد  �سامل  عال 
املومني داود  نايف  عالء 
الفريحات حممد  وليد  عالء 
الق�ساه م�سلح  يحيى  عالء 
الق�ساه علي  �سعيد  علي 
الق�ساه علي  حممود  علي 
الق�ساه �سامل  الكرمي  عبد  علياء 
الق�ساه اهلل  عبد  علي  عماد 
العنانزه حممود  اهلل  عبد  عي�سى 
ال�سويات اهلل  عبد  فهمي  غدير 
املومني م�سطفى  �سفيق  غيث 
العقله احمد  حممد  فادى 
ال�سباغ حممود  حممد  فادى 
وح�سه �سليم  احمد  فايزه 
املومني فرج  مفلح  فرج 
الق�ساه حممد  احمد  قي�ض 
فريحات علي  حممود  كرم 
غرايبه حممد  ا�سعد  كفاح 
اهلل عبد  ال  يو�سف  هاين  لبنى 
عنانبه خالد  اهلل  عبد  مالك 
ال�سمادي داوود  �سليمان  ماأمون 
عطا بني  �سالح  ابراهيم  حممد 
الفريحات مو�سى  ح�سني  حممد 
املومني علي  را�سي  حممد 
املومني �سحاده  احلميد  عبد  حممد 
ال�سمادى �سالح  عدنان  حممد 
العنانزه احمد  عقاب  حممد 
الق�ساه عليان  علي  حممد 
الق�ساه حممد  علي  حممد 
املومني حممد  كمال  حممد 
الق�ساه علي  نايف  حممد 
فريحات حممد  رفيق  حممود 
مومني حامد  احمد  مراد 
حداد اهلل  عطا  طعيمه  مروان 
قناه م�سطفى  مطلق  مزينه 
فواز بني  اهلل  عبد  �سليمان  م�سطفى 
عنانزه م�سطفى  علي  م�سطفى 

ال�سرحان غثوان  حمدان  احمد 
ال�سرور هايل  الرزاق  عبد  احمد 
الطواف�سه ر�سا  عمر  ا�سامه 
الزواهي هليل  حممد  ا�سامه 
اجلبور خلف  �سالمه  ا�سراء 
الفواز اهلل  عبد  منر  امتثال 
امنه راكان عبد الكرمي الزيادي العنزي
اخلالدي �سلوم  �سبيح  بدر 
القومياين حممد  علي  بدر 
عامر عامر  بالل  ت�سنيم 
الفواعره خليف  خالد  تغريد 
ال�سرحان علي  ح�سني  ثامر 
اخلرمان عواد  من�سور  ثامر 
الهر�ض ح�سني  الرحمن  عبد  حامت 
امل�ساعيد كاين  هالل  ح�سن 
ال�سبيب راكد  خلف  حماده 
النعيمي عواد  ا�سماعيل  خالد 
الفواز عبطان  ذوقان  خالد 
الفواعره ثالج  نايف  خالد 
البزور احمد  نايف  رانيه 
العجلوق �سعد  علي  ربيعه 
ال�سرعه فهد  قبالن  رجا 
ال�سوراين احمد  زهري  روان 
�سفا ابو  يو�سف  احمد  روال 
ال�سيتي نهار  خليف  رمي 
النجار حممد  خليل  رميا 
ال�سردى �سامل  عمر  �سامل 
الفواعره ثالج  نواف  �سامي 
الثنيان حمود  حممد  �سلطان 
ال�سوبا�ض حممد  خليفه  �سهام 
الفواز �سالح  حممد  �سهري 
الربيعات علي  غيا�ض  �سالح 
الزبيدي ندى  عطيه  �سايل 
عامر عامر  بالل  عامر 
�سمريان علي  حممد  االله  عبد 
الدليجم قا�سم  عو�ض  الرزاق  عبد 
االيوب حمدان  خمي�ض  العزيز  عبد 
ال�سرفات حممد  �سليم  الكرمي  عبد 
ال�سرعه رجاء  احمد  اهلل  عبد 
العالونه ابراهيم  ح�سني  امللك  عبد 
عتيبه حماد  حممد  الهادى  عبد 
النعيمات عثمان  احمد  عثمان 
الوخيان حممد  الكرمي  عبد  عطاف 
عو�ض خلف  �ستيوى  عالء 
ال�سرف علي  ذيب  علي 
احلديان احلميد  عبد  ح�سني  عماد 
ال�سعود ح�سني  م�سلح  عمر 
اخلري�سه اهلل  عبد  عوده  عنود 
اخلري�سا حمد  نايف  غيث 

الزيود خمي�ض  ابراهيم  ح�سام 
امل�ساقبه احمد  �سليمان  الدين  ح�سام 
ح�سام الدين عمر عبد الكرمي احلراح�سه
احلوامده حممد  اهلل  حمد  ح�سني 
حراح�سه اهلل  عبد  الهادى  عبد  حمد 
الفقهاء خلف  عي�سى  حمزه 
النمران عليان  حممد  حمزه 
خزاعله املح�سن  عبد  عمر  خالد 
قازان القادر  عبد  حممد  خالد 
العجلوين فهد  حممد  خلدون 
العظامات عمي�ض  حممد  خلفه 
العنا�سوه اهلل  عبيد  حممد  خلود 
ثابت يو�سف  رافت  دارين 
طا�سمان �سليمان  فرحان  دعاء 
اخلزاعله زيد  منور  دوجان 
العي�سى �ساتي  اهلل  عبد  دميه 
الب�سري قا�سم  حممود  راكان 
احلراح�سه حممد  ح�سن  رائد 
ولويل ظاهر  ن�سات  ر�سا 
اخلزاعله زيد  نايف  رعد 
�سواقفه ح�سن  يو�سف  رهام 
امل�ساقبه عواد  امني  روان 
ال�سديفات من�سور  علي  روان 
امل�ساقبه خليفه  حممد  روان 
ربيع ابو  عامر  ابراهيم  زهور 
اخوار�سيده الكرمي  عبد  حممد  �ساجده 
ال�سرمان عقله  اهلل  رزق  �سامر 
احلوامده م�سلم  يو�سف  �سعد 
عنبتاوي اهلل  عبد  ماجد  �سفيان 
الفالح حامد  اهلل  عطا  �سالم 
ال�سراونه �سامل  يو�سف  �سمر 
الزيود حمدان  �سليمان  الدين  �سيف 
زيادنه �سعود  ح�سن  �ساهر 
القالب مرزوق  جالل  ال�سيخ  �سفا 
القماز حممد  فوؤاد  �سريين 
اخلزاعله ح�سني  علي  �سفاء 
احلراح�سه احمد  ممدوح  �سحى 
�سواقفه نهار  طايل  حممد  اهلل  �سيف 
عليمات �سحاده  عوده  طالل 
ال�سبيل خلف  الكرمي  عبد  عامر 
عليمات �سامل  اليف  عائده 

ملكاوي حممد  ح�سني  بالل 
اخلاليله خلف  الرحيم  عبد  بالل 
الفتاح عبد  امني  يو�سف  بيان 
ال�ستيتي �سعيد  نادر  تيمور 
ال�سديفات اهلل  عبد  عطا  جعفر 
النعريات حممود  حممد  جمال 
النجار الرازق  عبد  احمد  جميله 
الرحمن عبد  �سامل  ب�سام  ح�سام 
طيفور مقبل  اهلل  �سيف   ح�سام 
امل�سرى حممد  املطلب  عبد  حفيظه 
�سمره �سدقي  حممد  حنان 
العمو�ض رزق  حمود  خلدون 
املومني حممد  حممود  خلدون 
ال�سريده �سالح  �ساهر  خلود 
الدبعي احلميد  عبد  مو�سى  خلود 
خليل خليل  حممد  خليل 
الكيايل علي  تي�سري  خوله 
�سلمان حممد  عارف  دارين 
احلجوج حممود  احمد  دانيا 
الهريف حممد  ماجد  دولت 
الكردي احمد  رفعات  دميا 
ربيعه بن  عطيه  حماد  راتب 
رحمه ابو  حممد  ر�سيد  رافع 
الزواهره ح�سن  ابراهيم  رامي 
اجلغامني حممود  غازي  رامي 
القا�سي حممد  نواف  رانيه 
الق�ساه فليح  �سامل  راويه 
�سراب خريو  حممد  رائد 
الروي�ض ح�سن  حممد  حممد�سعيد  ربا 
�سواقد �ساري  ايوب  ربى 
عمري �سالح  حممود  ربى 
�سويدات حممود  نايف  ربيع 
الق�ساه اهلل  عبد  حممد  رجائي 
عيد جابر  ماجد  ر�سميه 
الزياد �سغري  عبداهلل  ر�سا 
الكراميه حممد  ق�سيم  ر�سا 
الدعوم �سليم  طالل  رعد 
جوده حممود  نعيم  رغده 
ال�سي�ساين يحيى  �سالح  احمد  رفعت 
عواد بني  حممد  �سامل  رقيه 
ابوخرمه م�سلم  �سالمه  رقيه 
ال�سقرى جرب  نعيم  رال 
�سماره خالد  �سليمان  رماء 
جوده حممود  حممد  رنا 
�سالح وديع  حامت  رهام 
مومني جديع  رافع  رواند 
زقزوق منر  يو�سف  روز 
الزريقات �سلمان  عي�سى  رو�سه 
ال�سروان احمد  ماهر  روال 
ابومرخيه عاي�ض  زياد  رومل 

الغزو م�سطفى  حممود  م�سطفى 
الق�ساه حممد  مفلح  م�سطفى 
الق�ساه �سحاده  علي  حممد  م�سعب 
خليف �سلمان  �سامل  م�سر 
�سلمان بني  م�سطفى  زهري  معاويه 
املومني نزال  علي  معاويه 
الق�ساه برهم  علي  معتز 
املومني عقله  حممود  معت�سم 
الق�ساه علي  عدنان  معروف 
خطاطبه حممد  نعيم  منال 
املومني جفال  حممد  منت�سر 
الق�ساه فالح  حممد  منت�سر 
الرفاعي ابراهيم  حممدجمال  مي 
ايوب يعقوب  غازي  مرينا 
ال�سمادى جميل  رباع  مي�ض 
فريحات احمد  علي  حممد  ناجي 
ال�سويات زكي  ح�سني  ناديه 
ا�سماعيل بني  علي  حممد  نداء 
اجلبايل �سليمان  ابراهيم  نزار 
ر�سايده حممد  علي  ن�سرين 
نور اال�سالم عبد اللطيف حممد فريحات
ال�سبيحات احمد  غالب  نور 
ال�سمادي الكرمي  عبد  ماجد  نور 
املومني عي�سى  كمال  نوزت 
الد�سوقي حممد  احمد  هبه 
العدوان يعقوب  حممد  هناء 
مريان عو�ض  ابراهيم  هند 
عنيزات �سامل  تركي  وائل 
ال�سمادى ابراهيم  حممود  وجدان 
الق�ساه فالح  اهلل  عبد  و�سام 
الق�ساه حممد  �سمري  وعد 
عنانبه احل�سني  اهلل  عبد  وليد 
الهيالت خليل  اهلل  عبد  يارا 
الفريحات �سعد  حممود  يا�سر 
الق�ساه حممد  احمد  يحيى 
الق�ساه حممد  اهلل  عبد  يحيى 
كنعان حممد  عر�سان  يزيد 
الزعارير اهلل  عبد  حممد  يو�سف 

العون �سلمان  حممد  فادي 
الفواعره حميدي  احلميد  عبد  فايزه 
ال�سرعه �سيتان  حمدان  فواز 
امل�ساعيد ق�سيم  حممد  قا�سم 
حمدو العزيز  عبد  م�سطفى  ملي�ض 
الرفاعي حممد  �سحاده  احمد  ليث 
ابو�ساكوت �سليمان  عبد  ليلى 
الطاهات اهلل  عبد  حممود  مارى 
اخلالدي احمد  علي  ماهر 
الفواعره �سلمان  احميدي  حممد 
امل�سنا عوده  بخيت  حممد 
روا�سده الرحمن  عبد  تركي  حممد 
الفواخره اهلل  جاد  جرب  حممد 
كف ابو  الرحمن  عبد  جرب  حممد 
القا�سي �سعود  جمال  حممد 
امل�سقي �سلمان  ح�سن  حممد 
احلماد حممد  ح�سني  حممد 
العنزه اليف  حمدان  حممد 
العزازمه �سامل  ابراهيم  خري  حممد 
الفواز فهد  ظاهر  حممد 
الب�سري داحل  اهلل  عبد  حممد 
املح�سن جالل  عواد  حممد 
طعيمي�ض ح�سني  عياده  حممد 
خلف علي  في�سل  حممد 
النعيمي اهلل  عبد  م�سطفى  حممد 
ابو�ساكوت �سليمان  مو�سى  حممد 
القا�سي غالب  نواف  حممد 
احلربي فيا�ض  مفلح  خملد 
العظامات �ستيوي  علي  اهلل  مد 
القا�سي �سالل  ك�ساب  مروان 
احل�سن حممد  ب�سري  مطيع 
القا�سي حممد  فاعور  معاذ 
العي�سى خالد  تي�سري  حممد  معاذ 
ال�سرحان �سالح  حممد  معتز 
امل�ساعيد علي  عطااهلل  معت�سم 
ال�سرفات نويدي�ض  دحام  ممدوح 
ال�سرعه �سيتان  حمدان  موفق 
اخلوالده خليفه  حممد  نايف 
املزاوده مطري  �سليمان  جنود 
امل�ساعيد خالد  عقيل  نداء 
كف ابو  عوده  متعب  منر 
رابي حممد  يو�سف  نهال 
ربيع ابو  ح�سن  يو�سف  نهى 
زبيد عو�ض  عايد  هبه 
اجلمعان ح�سني  علي  ه�سام 
اخلالدي حميدان  جمعه  يزن 
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املعاين �سليمان  احمد  ابراهيم 
احلراح�سه ف�سي  هاين  ابراهيم 
احلميدي اهلل  عبد  احمد  احالم 
احلوامده توفيق  طايل  احالم 
اخلزاعله �سالمه  بخيت  احمد 
احلراح�سه علي  ح�سن  احمد 
اخلزاعله ابراهيم  حمدان  احمد 
احلراح�سه علي  �سليم  احمد 
العوده مفلح  عقله  احمد 
�سطناوي حممود  عوين  احمد 
الزبون احمد  حممد  احمد 
اليعقوب احمد  حممد  احمد 
طنا�ض م�سطفى  حممد  احمد 
اخلزاعله مفلح  حممد  اريج 
نفاع اللطيف  عبد  عائد  ا�سامه 
اخلزاعله علي  حممد  ا�سامه 
ال�سباطات م�سطفى  ا�سماعيل  ا�سماء 
اجليزاوي اجلليل  عبد  الدين  عز  الفت 
ابوذويب �سليم  حممد  الهام 
�سحاتيت مو�سى  جميل  اماين 
اال�سهب مف�سي  حممود  امنه 
اهلل عبد  �سدقي  حممد  امريه 
العليمات عيد  حممد  ان�ساف 
اخلزاعله ار�سيد  اهلل  �سيف  ايات 
االحمد حامد  اجلليل  عبد  ايات 
الزيود خلف  �سالح  ايوب 
فهد فرحان  منر  با�سمه 
اخلوالده علي  الكرمي  عبد  بدران 
لنب ا�سرق  الرزاق  عبد  يحيى  براء 
العمو�ض رجاء  علي  ب�سام 
امل�ساعيد عقيل  فرحان  ب�سماء 
�سواقفه �سهو  �سلطان  بغداد 
م�ساعده ذياب  علي  بالل 
احلراح�سه احميد  خالد  بندر 
ال�سديفات حمد  الرزاق  عبد  تطوان 
اخلزاعله عيد  الكرمي  عبد  تغريد 
حوامده حممد  حممود  ثراء 
اليعقوب احمد  حممد  حامد 
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جراد اهلل  عبد  ابراهيم  ابت�سام 
اخلطيب فخري  مفيد  ابتهال 
الروا�سده حممد  احمد  ابراهيم 
العقيدات ارديني  عيطان  ابراهيم 
ابراهيم حممد رم�سان ناجي ابو �سالح
الزبري قا�سم  حامت  احمد 
فليفل احمد  خليل  احمد 
ال�سمايل ر�سيق  راأفت  احمد 
حما�سنه حممد  �سامي  احمد 
�سل ابو  حممد  العزيز  عبد  احمد 
املرعي اهلل  عبد  عزت  احمد 
الزواهره حممد  فرحان  احمد 
عالونه ناجي  حممد  احمد 
�سحاده احمد  عماد  مراد  احمد 
ابوهويدى حممد  يو�سف  احمد 
مو�سى فايز  الوهاب  عبد  اروى 
عبية ابو  ح�سني  حممد�سعيد  ا�سامة 
الرحمن عبد  �سامل  ب�سام  ا�سامه 
العطاونه �سليمان  ح�سان  ا�سامه 
اجلارو�سي اهلل  عبد  حممد  ا�سامه 
العلي فالح  مو�سى  ا�سامه 
الغزو حممود  ح�سام  ا�سراء 
احلالحله عياده  كرمي  ا�سراء 
�سالح �سالح  يحيى  ا�سماء 
حممد ا�سماعيل  �سمري  ا�سرف 
حمبوز م�سطفى  م�سلم  ا�سرف 
اخلراز فوؤاد  نايف  ا�سرف 
احلديدى م�سطفى  عزات  االء 
�سالح �سليمان  جهاد  الهام 
الكعابنه خلف  ابراهيم  اجمد 
املبي�سني داود  احمد  اجمد 
الزيادين عايد  كامل  اجمد 
املنيزل ملحم  حممد  امل 
دروي�ض ابو  �سبح  هاين  امنه 
دراز ابو  �سليمان  ح�سن  امريه 
�سرخ ابو  املح�سن  عبد  فوؤاد  اميمه 
املجايل فالح  جمال  انت�سار 
الوزين حامد  نعمان  اياد 
دريدى اللطيف    عبد  لطفي  ايفان 
العمور �سعيد  احمد  اميان 
�سكوت ابو  ح�سني  الكرمي  عبد  اميان 
الدراو�سه فرحان  نوح  حممد  اميان 
املومني احمد  م�سطفى  اميان 
�ساهني يو�سف  منري  اميان 
ال�سالم عبد  احلميد  عبد  كمال  امين 
ال�سريف علي  فرحات  حممد  اينا�ض 
ال�سالم عبد  احلميد  عبد  كمال  ايهاب 
البزور حممد  الرحمن  عبد  با�سم 
العمو�ض حممد  �سليمان  ب�سام 
العمايره �سليم  خمي�ض  ب�سري 
اجلابرى عرابي  ابراهيم  بالل 

احل�سبان �سليمان  حممد  م�سطفى 
عمو�ض �سامل  حممد  معتز 
�سواقفه �سهو  �سلطان  منال 
الزواهره حميدان  حممد  منى 
اخلزاعله مقبل  حممود  منريه 
العي�سى م�سند  �سياح  مهدي 
ال�سبع مطر  ابراهيم  مياده 
اخور�سيده الدين عبد اهلل حممد  نا�سر 
العيطان نا�سر  فيحان  نا�سر 
عليم ابو  حممد  ن�سر  نان�سي 
بدير ابو  احمد  عارف  ن�سرين 
عليمات علي  ح�سني  ن�سال 
احلراح�سه خريو�ض  الكرمي  عبد  نعمات 
العوبلي حممد  ح�سن  نهله 
امل�ساقبه �سليمان  حممد  نور 
ال�سواحلي م�سطفى  فوزى  هاله 
امل�ساقبه �سليمان  حم�سن  هاله 
ال�سديفات ابراهيم  هايل  هبه 
ال�سديفات ابراهيم  هايل  هديل 
م�سلح داود  احمد  ه�سام 
احلايك خالد  �سالح  هال 
العمو�ض حمي�سن  احمد  هنا 
العمري حممد  ح�سني  هناء 
الزيود خمي�ض  عيد  وائل 
الزيود ح�سن  اهلل  رزق  وفاء 
الفحماوى حممد  م�سطفى  والء 
امل�سند بركات  حممد  يا�سر 
اخلاليله عبده  حممد  يا�سر 
العمو�ض خمي�ض  خالد  يا�سمني 
امل�ساقبه احمد  علي  يحيى 
اخلوالده خليف  خلف  يو�سف 
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املومني حممد  �سالح  احمد 
الق�ساه �سحاده  الكرمي  عبد  احمد 
فريحات الرحمن  عبد  فهمي  احمد 
عي�سى ابو  ا�سمر  حممد  احمد 
الق�ساه علي  حممد  احمد 
الق�ساه �سالمه  حممود  احمد 

�سحاده الغني  عبد  احمد  عامر 
الطراونه خلف  ح�سن  عامر 
عريقات ابراهيم  حممد  عامر 
حو�سه الرحمن  عبد  حممود  عامر 
الهوى ابو  عطيه  حممود  عامر 
عبد الرحمن حممد عبد الرحمن احلجوجي
عا�سور اهلل  عبد  احمد  الكرمي  عبد 
الهيالت خليل  ابراهيم  اهلل  عبد 
احلروب اهلل  عبد  حممد  اهلل  عبد 
االخر�ض ابراهيم  عبا�ض  املجيد  عبد 
الغويرين بخيت  حممد  املجيد  عبد 
الر�سدان داي�ض  حممود  عبري 
طيفور مقبل  اهلل  �سيف   ع�سام 
احلميديني �سليمان  �سالح  عطااهلل 
البطو�ض من�سور  حممد  عال 
املومني احمد  قا�سم  الدين  عالء 
الطوالبه فواز  احمد  علي 
الغويري �سليمان  حميد  علي 
احلموري �سالح  �سليم  علي 
�سنان الوهاب  عبد  ر�سا  حممد  علي 
معيل�ض ابو  علي  م�سطفى  علي 
اخلاليله حممد  حمد  عماد 
اخلاليله بخيت  �سالح  عماد 
ال�سرايرى الرزاق  عبد  عادل  عماد 
م�سني �سليمان  عو�ض  عماد 
غو�ض ابو  حممود  احمد  عمر 
�سمره عو�ض  حممد  عو�ض 
ابوالفول احمد  حممود  عي�سى 
زيد ال�سيخ  لطفي  الفتاح  عبد  غالب 
ال�سراحنه القادر  عبد  احمد  غدير 
العو�ض عو�ض  �سبحي  حممد  غدير 
االحمد حممد  �سليمان  غ�سان 
احليارى الرزاق  عبد  حممد  غيث 
ال�سلمان احمد  م�سطفى  فاروق 
�سالح �سالح  ابراهيم  فاطمه 
حمي�سن علي  ح�سن  فاطمه 
حممد �سالح  اهلل  عبد  فاطمه 
الزيود را�سد  حممد  فاطمه 
االتيم علي  احمد  فايز 
موايف احمد  زياد  فرا�ض 
القالب عفا�ض  احمد  فريده 
عابد م�سعود   حممد  فزلت 
ربابعه فالح  مو�سى  فالح 
اجلرادات �سلمان  غازي  في�سل 
ن�سريات فواز  �سوكت  قا�سم 
الطوي�سي حممود  ريا�ض  كرمل 
ع�ساف حممد  �سالح  كفاح 
جابر �سعد  اهلل  عبد  كفاح 
الهم�سري خمي�ض  جرب  كفايه 
فنونه املح�سن  عبد  عزمي  كمال 
الن�سا�ض القادر  عبد  يعقوب  كوثر 
حداد خليل  جورج  الرا 
اخلاليله �سلمان  ال�سيخ  حمود  مي  النا 
�سامل ابو  حممد  اهلل  عبد  لبنه 
ال�سالم عبد  خالد  تي�سري  لبيب 
العي�ساوي توفيق  ماجد  جلني 
دروزه منري  عديل  حممد  ملا 

�سالح �سحاده  جمعه  خوله 
حجازي حممد  خالد  داال 
ال�سقريى ح�سن  م�سطفى  دريد 
اهلل حرز  حممد  ابراهيم  دعاء 
الب�سول حممد  حممود  دعاء 
مقداد بني  حممد  علي  دالل 
جرادات حممد  �سوكت  دياال 
حداد الكرمي  عبد  احمد  دميا 
امل�سرقي ابراهيم  عدنان  دميا 
حويله ابو  ال�سالم  عبد  حممد  رابعه 
حتامله رفاعي  حممد  رافت 
ال�سرع الغني  عبد  حممود  رامز 
ال�سبول �سليمان  علي  حممد  رامي 
عبيدات ناجي  حممود  رامي 
�سماره ح�سن  اهلل  عبد  رانيا 
ال�سناق �سيتان  فاروق  رانيا 
نوا�سره عي�سى  حممد  رانيا 
اهلل حرز  فالح  وليد  رانيه 
العقله فار�ض  فهد  رائد 
الغزاوي خليفه  حممد  رائد 
الرو�سان طالب  م�سطفى  رائد 
ال�سرمان م�سطفى  الرحمن  عبد  رائده 
املغربي �سالح  الكرمي  عبد  ربى 
بطاينه رفاعي  حممد  ر�سا 
النا�سر احمد  �سهيل  رنا 
العنيزات جميل  ح�سني  رهام 
االخر�ض طالب  بالل  رهان 
عبيدات احمد  حمزه  رويده 
ال�سنجالوي الرحمن  عبد  �سعيد  رمي 
ملكاوي �سليمان  تركي  رميا 
حماد نايف  خليل  رميا 
الرو�سان �سالح  ح�سن  �ساره 
املغربي حممد  خ�سر  �ساره 
نوافله ح�سن  م�سطفى  �سامر 
مو�سى احمد  يو�سف  �سامر 
احلمود احمد  الروؤوف  عبد  �سراج 
البدور م�سطفى  نا�سر  �سفيان 
عبابنه حممد  �سالح  �سكينه 
جرادات اهلل  عبد  تي�سري  حممد  �سكينه 
اخلطايبه حممد  يا�سني  �سكينه 
اخل�ساونه حممد  �سالح  �سمر 
اجلهماين فالح  حممود  �سمريه 

ن�سري ابو  احمد  علي  �سائد 
املجاوله علي  عطا  �سجى 
الرواحنه مف�سي  �سامل  �سحر 
ال�سخانبه علي  م�سلم  �سخاء 
العطاونه �سلمان  مو�سى  �سمر 
عجيالت يعقوب  نائل  �سمري 
جحي�سه ابو  املهدى  عبد  حممد  �سميه 
اجلماعني احلافظ  عبد  برج�ض  �سناء 
احلي�سه م�سلم  علي  �سناء 
هدبه ابو  حماد  فهمي  عدنان  �سادى 
احلوامته �سليمان  ح�سني  �ساكر 
الها�سم حممد  �سامن  �سذى 
الب�سري �سراري  �سبحي  �سراري 
النابل�سي حممد  من�سور  �سريهان 
القدومي اللطيف  عبد  حمدان  �سحى 
ال�سوابكه مو�سى  فا�سل  �سرار 
الوردات حممد  ق�سيم  عاليه 
احلوامته ح�سني  ممدوح  عامر 
عبد الرحمن حممد عبد الكرمي االطر�ض
الغنم ابو  منور  علي  الكرمي  عبد 
الغنم ابو  �سعد  �سالمه  اهلل  عبد 
ال�سوابكه حمداهلل  حلمي  عثمان 
ال�سبع احلافظ  عبد  فايز  عدي 
هادي بابو  القادر  عبد  رجب  عذراء 
الربيزات زيد  افليح  عرين 
ال�سخني ح�سن  عيد  حممد   الدين  عز 
ال�سخانبه نهار  جميل  ع�سام 
الغنم ابو  احلافظ  عبد  حممد  علي 
الوخيان علي  حممد  علي 
الفقهاء مبارك  نا�سر  علي 
الفقهاء �سويلم  م�سبح  عماد 
ال�سليمات ا�سماعيل  اهلل  عبد  عمر 
الهروط عوده  ح�سني  غدير 
حدادين �سامل  راجي  فادى 
احلي�سه كا�سب  احمد  فار�ض 
ردن ابو  كامل  زكريا  فاطمه 
الطوالبه مداد  عواد  فاطمه 
عنبتاوي اهلل  عبد  ماجد  فداء 
يون�ض غامن  علي  فدوى 
الفقهاء نا�سر  �سالح  فرح 
ابو�سرحان مو�سى  خليل  فريال 

النواي�سه اليف  حممد  جعفر 
ال�سعوب بركات  اهلل  عبد  جمانه 
الفقراء �سامل  يا�سني  جميل 
الهباهبه اهلل  عبد  احمد  جميله 
القطاونه العزيز  الكرمي عبد  جهاد عبد 
الطراونه فالح  الرحمن  عبد  جيهان 
جيهان عبد الهادى خلف الغ�ساونه الروا�سده
الطراونه حامد  نايل  حامد 
رمان ابو  �سالح  يا�سني  حنان 
العزه جزاع  عادل  حنني 
الروا�سده داود  منر  خالد 
الفرايه حممد  �سليمان  خلدون 
املجايل عارف  متعب  خوله 
الطراونه جراد  مو�سى  خوله 
الطراونه �سامل  حماد  دميا 
الهل�سه جري�ض  فايز  دميا 
الهواري حمد  م�سطفى  دميا 
الطراونه �سليمان  حممود  رافت 
ال�سواوره حممود  جميل  رامي 
املبي�سني اهلل  عبد  حممد  رامي 
عا�سور احلميد  عبد  جمال  راويه 
العمارين �سالمه  زكي  رائد 
ال�سحيمات ح�سني  علي  رغد 
م�ساعده حممد  فايز  رغد 

النعانعه حممود  حممد  اميان 
الكرميني حممد  �سقر  اآيات 
القي�سي خليل  حممد  براءه 
الروا�سده اهلل  �سيف  احمد  بكر 
الربيحات حممد  خلف  حمزه 

عمورى ح�سن  تي�سري  �سناء 
العمله �سوكت  جمال  �سناء 
العزيز العبد  ابراهيم  خليفه  �سناء 
ال�سياب حممود  عدنان  �سهاد 
�ستات ا�سعد  ابراهيم  �سهام 
�سامل ابو  اهلل  عبد  يو�سف  �سهى 
�سيف قا�سم  حممود  �سهيل 
بطاينه �ساكر  و�سفي  �سوزان 
عبيدات اهلل  عبد  ماجد  �سو�سن 
احلجازي ركان  ها�سم  �سادن 
حمورى ح�سني  حممد  �سادى 
املزعل حممود  حممد  �سادى 
فيا�ض ابو  حمزه  احمد  �سادي 
الن�سريات اهلل  عبد  اجملي  �سادي 
جمعه الكرمي  عبد  علي  �ساديه 
عي�سى بني  خالد  حممد  �ساكر 
خالد ابراهيم  حممد  �سرف 
ال�سرع فارع  انور  �سروق 
عبيدات حممد  �سامل  �سروق 
الرحمن عبد  بني  �سليمان  حممد  �سفاء 
عقايله ح�سن  عواد  �سهيد 
املالك عر�سان  مثقال  �سريين 
ربابعه حممد  م�سطفى  �سالح 
�سالح الدين عبد احلميد �سالح الربايعه
العمري بدر  غازي  الدين  �سياء 
طاهات نورى  احمد  طارق 
ال�سياب ابراهيم  حممد  طارق 
احلمود طه  حممد  طارق 
ابداح �سعود  الرحيم  عبد  الرحمن  عبد 
الدقام�سه اليف  خليل  العزيز  عبد 
النعامنه قا�سم  حممد  الكرمي  عبد 
الناطور م�سطفى  قا�سم  اهلل  عبد 
ال�سناق �سالح  حممد  اهلل  عبد 
الدهون عارف  علي  النا�سر  عبد 
ال�سريده �سحن  مو�سى  عبدالبا�سط 
الربابعه ح�سن  �سالح  عبداملهدى 
ار�سيد ابو  توفيق  لطفي  عبري 
حبله فايز  ايوب  عريب 
عبيدات حممد  دوخي  عريفه 
�سامل ابو  ح�سن  خ�سر  عرين 

املحا�سنه فالح  راجي  فواز 
امل�سرى ا�سحق  جميل  كر�ستني 
احلميمات القادر  عبد  م�سفي  كفاح 
النعيمات �سالح  احمد  الرا 
الف�ساطله �سامل  ح�سن  لبنه 
حدادين يعقوب  فوزى  ليث 
ف�سه ابو  الهادي  عبد  حممد  ليندا 
العدوان �سالح  احمد  ماجد 
ذياب ر�سيد  م�سطفى  ماجد 
قا�سم ح�سني  حممد  مازن 
احلدادين فرحان  نايف  مالك 
الكراد�سه عطااهلل  نايل  مثنى 
غامن حممد  احمد  حممد 
امل�ساحله فالح  جمعه  حممد 
الغنم ابو  حمد  �سامل  حممد 
ال�سوابكه حممد  �سامل  حممد 
الفقهاء م�سلم  �سامل  حممد 
ال�سوابكه عقيل  �سالمه  حممد 
القي�سي حممد  �سليمان  حممد 
العمرو عواد  اهلل  �سيف  حممد 
الغليالت هزاع  احلميد  عبد  حممد 
الها�سم عقله  اهلل  عبد  حممد 
الغليالت حممد  مقبل  حممد 
عي�سه ابو  �سلمان  مو�سى  حممد 
االقط�ض حممد  احمد  حممود 
حممود عبد الكرمي احمد ابو ال�سيخ الراجفي
حما�سنه قا�سم  خلف  مرام 
احليا�سات حممد  حممود  مرام 
الفالحات احمد  حممود  م�سطفى 
ال�سوابكه مو�سى  احلافظ  عبد  معاذ 
ال�سوابكه دروي�ض  الرحمن  عبد  معتز 
ال�سمارات �سليمان  زايد  معن 
ال�سوابكه علي  احمد  ملك 
ال�سعيدات علي  اللطيف  عبد  ملك 
ال�سلوادى جربيل  اهلل  عبد  منار 
الزريقات عيد  ادروبي  منال 
البلوى اهلل  عطا  بركات  منال 
اهلل رزق  ب�ساره  جورج  منال 
العوامره احمد  تي�سري  منذر 
العدوان قفطان  �سعود  منى 
ال�سمايل ال�سيد  �سحاده  منى 

الزمر �سبحي  ح�سني  رنا 
ال�سمور حمود  حممود  رندا 
اجلعفرى اكرمي  احمد  رنده 
اخلر�سه جميل  طه  روان 
الزريقات غامن  �سبيب  روال 
املحادين اهلل  عبد  جمال  حممد  روال 
اجلراجره فرحان  حممود  روال 
ال�سعوب حممد  الرحمن  عبد  رمي 
الغزاوي علي  تي�سري  رميا 
املبي�سني �سليمان  كمال  رميا 
الطراونه احمد  ابراهيم  زهري 
الروا�سده طاف�ض  يحيى  زياد 
ال�سمادي ح�سن  حممد  �ساره 
ال�سمايله حممد  جميل  �سامر 
الطراونه العزيز  عبد  علي  �سامر 
املجايل اهلل  عبد  الرحمن  عبد  �سامي 
الطراونه اهلل  عوده  حممد  �سامي 
ال�سرايره �سالح  عو�ض  �سبع 
الطراونه اهلل  عطا  �سالمه  �سماح 
العوي�سات طلب  نايل  �سمري 
ال�سمايله حممد  احمد  �سمريه 
ال�سرايره خالد  ابراهيم  �سناء 
القراله فالح  �ساهر  �سناء 
الرما�سني �سليمان  حممد  �سناء 
ال�سمور فالح  ابراهيم  �سهم 

املزايده ال�سفا�سفه  يحيى  فايز  خزامى 
احلباب�سه خلف  ادري�ض  خلف 
برهم ابراهيم  عادل  دعاء 
ال�سفا�سفه ابراهيم  فايز  روان 
املهايره طه  اهلل  عبد  روال 

عبابنه حممد  املجيد  عبد  ع�سمت 
ب�سول احمد  حممد  اهلل  عطا 
جرادات حممد  احمد  عفاف 
ال�سامي حممد  حت�سني  عال 
عمر بني  حممد  ح�سني  عال 
�ساهني جمعه  احمد  علي 
الطواها �سعيد  حممد  علي 
م�ساعده مو�سى  حممود  علي 
الر�سدان حممد  خالد  عماد 
عبابنه �سليم  ح�سني  عمر 
جبل ابو  احلميد  عبد  القادر  عبد  عمر 
العمرى توفيق  علي  عمر 
عبابنه اهلل  عبد   نوري  عمر 
خ�ساونه احمد  عا�سم  عميد 
طالفحه اهلل  عبد  احمد  عناد 
داود الرحمن  عبد  عارف  عنان 
النمارنه �سالمه  جايل  غدير 
الربابعه نا�سر  فواز  غ�سان 
املريان ذيب  �سحاده  غيداء 
البدور حممد  ريا�ض  فاتن 
خ�ساونه �سالح  علي  فاتن 
ردايده ح�سن  حممد  فاتن 
البدور ح�سني  جابر  فادى 
املطارنه �سعد  احمد  فادي 
عامود ابو  فالح  فالح  فادي 
امللكاوي رومي  اهلل  عبد  فاديه 
مطالقه حممد  فوزي  فاديه 
كريزم اهلل  عبد  نايف  فار�ض 
اجلبايل حممد  خليل  فاطمه 
عبيدات فايز  علي  فايز 
عبيدات حممود  الكرمي  عبد  فدوى 
ال�سمادي �سامل  احمد  فرا�ض 
اخلطيب �سالح  �سلطان  فرا�ض 
حمادين احمد  قا�سم  فرا�ض 
هاين بني  �سالح  ح�سني  حممد  فرا�ض 
ال�سرمان فرج  حممد  فرج 
ال�ساي�ض ح�سني  احمد  فوؤاد 
خويله حممود  الكرمي  عبد  فريوز 
خيط ابو  ابراهيم  حممد  قتيبه 
براهمه عارف  �سارى  ق�سي 
الن�سريات حممد  فوزى  ق�سي 
القطب خلف  تي�سري  قي�ض 

الفقهاء معيوف  عواد  مي 
املجايل مثقال  املهدى  عبد  مريفت 
الدهامني نزال  حممد  مي�ساء 
قدوره ح�سن  علي  نادين 
النواي�سه �سليم  خالد  نان�سي 
نوفل �سامل  حممد  ال�سالم  عبد  جنوى 
ال�ساليطه جري�ض  ن�سري  جنوى 
�سويلم ابو  حممد  الرحمن  عبد  ندى 
الهروط خليف  حممد  ن�سال 
الزيادين يو�سف  جري�ض  نورما 
العباب�سه الهادى  عبد  ر�سوان  هاجر 
اللوان�سه نهار  م�سبح  هاله 
الكركي احمد  حممد  هبه 
ال�سخانبه علي  خليفه  هدى 
كرمي ابو  �سامل  كرمي  هديل 
الربيزات �سامل  حممد  هديل 
الطرمان فالح  نايل  هديل 
الفقهاء �سلمي  مفلح  ه�سام 
اخلريبات مطر  اهلل  عبد  هنا 
اجلريرى ح�سني  علي  هند 
بدران عثمان  يعقوب  هيام 
ال�سوابكه اهلل  عبد  �سالح  وجدان 
الدقاق �سلمان  حممد  و�سفي 
احلوامته نهار  نايل  وعد 
الفروخ �سامل  عارف  وفاء 
الوخيان احمد  علي  وفاء 
ال�سعراء املهدي  عبد  منور  وفاء 
حميده ح�سني  ح�سام  والء 
الوخيان علي  ح�سني  والء 
الزير خليل  يو�سف  يا�سمني 
ال�سوابكه كرمي  حممد  يعقوب 
احلنيني حممد  زعل  يو�سف 
مطر ابو  طلب  حممود  يو�سف 

اجلبور �سامل  �سليمان  ابراهيم 
الدهام ودى  �سمحي  ابراهيم 
الكعابنه �سليمان  حممد  ابراهيم 
اجلرب فليح  �سليمان  احمد 

املعاين �سالمه  عدنان  �سهى 
احلجازين ا�سحق  عطااهلل  �سهيل 
اخلطيب احمد  عو�ض  �سريين 
اجلخلب الفتاح  عبد  عمر  �سروق 
ال�سعوب �سامل  حممد  �سفاء 
املحاميد نزال  احممد  �سريين 
الروا�سده يحيى  �سالح  �سادق 
النواي�سه �سليمان  احمد  �سالح 
ال�سمور �سلمان  عبداهلل  �سفاء 
املحادين ن�سار  زياد  �سهيب 
اخلتاتنه قبالن  حماد  �سرار 
الطراونه زعل  �سربي  طارق 
ا�سليم حمد  حممد  ظريفه 
البطو�ض علي  م�سلح  عا�سم 
املطارنه عفنان  ح�سن  عامر 
الك�سا�سبه �سامل  مفلح  عامر 
البطو�ض اهلل  عبد  �سالح  احلليم  عبد 
الع�سل ابو  حممد  م�سطفى  عبري 
الذنيبات حممد  تي�سري  عثمان 
املعايطه فار�ض  زعل  عثمان 
احلجوج من�سور  القادر  عبد  عدنان 
ال�سواوره ربه  عبد  مرعي  عالء 
الروا�سده فواز  نا�سر  عالء 
ال�سالعني عي�سى  حمد  علي 
الهواري �سليمان  �سلمان  علي 
احللحويل حممد  �سليمان  علي 
ال�سعوب فالح  عو�ض  علي 
ال�سرايره حممد  كايد  علي 

ال�سبيالت يحيى  �سلمان  زكريا 
العمايره عنيزان  �سالمه  �ساجده 
ال�سويل حممد  ر�سوان  �سايل 
القي�سي ح�سن  عبداهلل  �سجى 
العوابده حممد  م�سطفى  �سجى 

ال�سعدي �سليمان  حممود  كامله 
دغيمات احمد  حممود  كوثر 
العو�ض جروح  عيد  حممد  كينان 
العبابنه عليان  حممد  الرا 
خليفات اهلل  عبد  فتاح  لورين 
كوافحه كاتب  �سلطان  ليايل 
الدلقموين حممود  اهلل  جاد  ليث 
الزغول �ساكر  حمود  ليلى 
الغازي قا�سم  خالد  ليلى 
روا�سده علي  حممد  خالد  ليلى 
خري�ض النبي  عبد  خالد  لينا 
بدارنه احمد  خلف  لينا 
البواعنه ح�سني  �سلطي  لينا 
عبيدات من�سور  خالد  ليندا 
ال�سوملي حممد  قا�سم  ماجده 
العمرى كايد  حممد  مازن 
عبيدات احمد  هاين  مالك 
الزعبي فرحان  حممد  مامون 
النبي عبد  �سعد  عدنان  جمدى 
العمري فالح  ابراهيم  حممد 
�سعايده �سعيد  احمد  حممد 
الزعبي بكر  تي�سري  حممد 
العال عبد  احمد  خالد  حممد 
ملحم بني  حممد  زكي  حممد 
قرعان �سليمان  �سامل  حممد 
الذيب مو�سى  �سلمان  حممد 
الدين عبد  اهلل �سالح عبيدات حممد �سيف 
�سامل ابو  احلفيظ  عبد  عقله  حممد 
خ�ساونه �سليم  فوؤاد  حممد 
الر�سدان داي�ض  حممود  حممد 
عواوده نايف  ممدوح  حممد 
الرفاعي عر�سان  مناور  حممد 
العزام حممد  ناجي  حممد 
نوافله احمد  نوا�ض  حممد 
الزعبي حممود  نواف  حممد 
�سماره ح�سن  هايل  حممد 
طوالبه اهلل  عبد  وليد  حممد 
جباعته علي  عايد  حممود 
ال�سمريات �سحاده  عو�ض  حممود 
عوي�ض ح�سن  جميل  مرفت 

املريدي علي  عمر  احمد 
الزيدان فناطل  عو�ض  احمد 
العثمان عياده  معيقل  احمد 
اخلري�سا نايف  حمد  ا�سماء 
امل�سلم �سمري  نواف  ا�سيل 
الفايز فهد  �سالح  اعظم 
همالن ح�سن  خلف  االء 
اخلري�سا ذيب  نايل  امل 
العو�سي حممد  راجح  ان�ض 
عواد ابو  �سالح  فهد  ان�ض 
املطارنه �سالمه  اللطيف  عبد  ايات 
الق�ساه فرحان  حممد  ايه 
الفايز �سراري  حممد  با�سل 
املعي�ض عاي�ض  اهلل  عطا  بدر 
الر�سود عو�ض  مداهلل  بالل 
الفايز ظاهر  من�سور  تركي 
الزبن جراد  عارف  ثامر 
الزبن ذيخان  خالد  جومانه 
الدهام�سه عواد  حامد  حامت 
العرينات حممد  عوده  حازم 
العيفه ال�سراري  زعل  ح�سن 
اخلر�سان ر�سيد  عقيل  خالد 
الفايز خالد  حممد  خالد 
الزبن �سالمه  نواف  خالد 
احلامد جديع  حماد  خلدون 
خلف عبد  �ساهر  خليل 
را�ض ابو  �سربى  �سالمه  خوله 
الع�ض حممد  م�سلم  دعاء 
ال�سخاتره املهدى  عبد  حممد  دميا 
الق�ساه جروح  خليفه  راتب 
اجلبور رجا  �سالح  رجا 
ا�سعيد فايز  مروان  ر�سا 
اجلرب ابراهيم  حممد  رعد 
احليوك حممد  كنج  رنا 
املراعيه ذيب  علي  روز 
الزبن خلف  م�سعل  روزا 
احلامد كا�سب  �سالح  �سالم 
الزبن ك�ساب  �سبعان  �سالمه 
الفايز حممد  خلف  �سلطان 
الكعابنه �سليمان  حممد  �سليمان 
الغريب عواد  حممد  �سمر 

املعايطه املجيد  عبد  �سطام  عماد 
اخلتاتنه م�سلم  علي  عماد 
الطراونه ذياب  خالد  عمار 
العبي�سات خلف  فار�ض  عمر 
البنوي علي  اهلل  عبد  عو�ض 
املدانات مو�سى  عي�سى  غيث 
البياي�سه نايف  م�سعل  فاتن 
العبادي خلف  خالد  فاطمه 
ال�سالعني العزيز  عبد  تي�سري  فخر 
هل�سا خليل  حيدر  فرا�ض 
عابد فرج  مفرج  فرا�ض 
الطراونه مو�سى  ا�سماعيل  فرحان 
ال�سرايره �سالمه  حممد  فريال 
الطراونه حممد  اللطيف  عبد  فوزي 
الهواري �سامل  علي  قي�ض 
البالونه �سامل  عو�ض  كوندا 
املحادين املهدي  عبد  طه  النا 
الروا�سده را�سي  نعيم  لينا 
املحادين العزيز  عبد  احمد  ماجد 
الكدراوى مبارك  اهلل  عبد  ماجده 
الطراونه مو�سى  احمد  ماأمون 
�سطناوى خالد  ر�سوان  اقبال  حممد 
اخلر�سه فالح  امني  حممد 
الطراونه الرحمن  عبد  ح�سني  حممد 
العمرو دايج  �سامل  حممد 
الطراونه حممد  �سالح  حممد 
حجله ابو  حممود  القادر  عبد  حممد 
الطراونه بركات  اللطيف  عبد  حممد 

اخل�سبه اهلل  عبد  �سامل  �سمر 
العكايله عبداملطلب  ماجد  عبداهلل 
احلنيفات احمد  اهلل  عبد  عدي 
ال�سعودي ح�سن  طلب  عرين 
الربكات ادغيم  زيد  عالء 

طعان بني  حممد  عليان  مروان 
املرايات اهلل  عبد  احمد  مروه 
العمري مفلح  خالد  مرمي 
يعقوب ح�سني  حممد  مرمي 
الدغيم حامد  حممد  م�سهور 
اال�سعد حممد  علي  م�سطفى 
كتكت اهلل  عبد  الهادي  عبد  منار 
عمري علي  فتحي  منار 
الرفاعي احمد  ر�سا  حممد  منار 
الغزاوي حممد  يعقوب  منار 
�سحاده ا�سعد  �سحاده  منال 
مومني احمد  حممود  منال 
الزعبي احمد  بدري  منى 
ردايده حممد  خلف  مو�سى 
قدي�سات عايد  حممد  مو�سى 
الرو�سان مو�سى  حممد  مو�سى 
الرو�سان خليل  زيد  موؤيد 
العمري فالح  احمد  مي 
اخل�ساونه ال�سالم  عبد  �سامل  مي 
املقبل مو�سى  �سالح  مي 
جبل ابو  احمد  حممد  مي 
حرب ا�سماعيل  علي  مياده 
خ�ساونه علي  احلفيظ  عبد  مريا 
عي�سى بني  عي�سى  حممد  مريفت 
ال�سعبي قا�سم  نبيل  مريفت 
ال�سعيد عليان  انور  مي�ض 
العمرى ح�سن  ح�سني  مي�ض 
املهيدات �سالح  علي  مي�سر 
�سعفوط عبد  ر�سيد  ناديا 
الهالل عواد  عارف  ناديه 
احلمدان �سليم  علي  نا�سر 
عطار �سليمان  حممد  ناظم 
�سرادقه نهار  ح�سني  نبيل 
البطاينه علي  فتحي  جنود 
عبيدات ذياب  احمد  ن�سرين 
فريحات احمد  علي  ن�سرين 
الرو�سان اهلل  �سيف  نبيه  ن�سرين 
احمد ال�سيد  عارف  را�سد  ن�سر 

اخلري�سه حممد  اهلل  �سيف  �سميه 
ال�سعدوين اهلل  عطا  احمد  �سناء 
الفايز مفلح  حممد  �سند 
ا�سعيد اهلل  ف�سل  عبدي  �سوزان 
الدويالن ثويني  الن�سمي  �سبلي 
الفايز متعب  رافع  �سيمه 
الزبن قمعان  نوا�ض  عاي�ض  �سالح 
اخلري�سا ذيب  منور  �سالح 
الفايز خلف  �سارى  �سخر 
اخلري�سا ر�سيد  احمد  �سدام 
االعور فندى  ا�سعد  �سفاء 
امل�سلم دحيدل  اهلل  عبد  طارق 
الهقي�ض دحيالن  عفيان  طايل 
اخلري�سا �سايل  �سليمان  طراد 
الفايز ظاهر  فار�ض  ظاهر 
الدبايبه عوده  حممد  عاطف 
اجلبور ع�سكر  حمدان  عاليه 
الزبن ذيخان  خالد  عامر 
اجلبور عياط  احمد  عاهد 
اجلبور امني  فايد  العزيز  عبد 
اجلمعان �سالمه  حممد  العزيز  عبد 
ال�سنون غ�سيان  غازى  الكرمي  عبد 
ال�ساليطه مفلح  ابنيه  اهلل  عبد 
الفايز حممد  خلف  اهلل  عبد 
املذهان �سليمان  رفيفان  اهلل  عبد 
العي�سمي ا�سعد  �سليمان  اهلل  عبد 
القطيفان م�سلم  نا�سر  اهلل  عبد 
عبد الوهاب يو�سف عبدالوهاب اخلطيب
اخلري�سا ر�سيد  جمعه  عبدالرزاق 
الكور �سويلم  �سوفان  عدي 
الكعابنه مطلق  ابراهيم  عالء 
الدهام�سه علي  عايد  علي 
ال�سعايده �سعيب  وليد  علي 
العقرباوى ع�سكر  �سالح  عيد 
اجلبور حممد  �سالح  غيداء 
الفايز حممد  طراد  فاتن 
االحمد احمد  ابراهيم  فادي 
اخل�سريى �سياح  حممد  فاطمه 
الق�ساه نهار  �سامل  فرا�ض 
الدهام�سه مفلح  عليان  فزنه 
الفايز النورى  متعب  فواز 

الروا�سده ك�ساب  حم�سن  حممد 
ال�سرايره عطيه  حممود  حممد 
الع�سو�ض حممد  عارف  حممود 
الروا�سده املهدى  عبد  حماد  مراد 
املدانات يو�سف  فار�ض  مروان 
املرازقه �سلمان  الرحمن  عبد  مرمي 
ال�سمايله حممد  القادر  عبد  مرمي 
ال�سرايره احمد  دميثان  معاذ 
ال�سعوب �سلمان  �سليمان  معاويه 
اجلبارين فيا�ض  حممد  معاويه 
الع�سايله بركات  عو�ض  منار 
الروا�سده ا�سليم  يحيى  منت�سر 
احلبا�سنه نا�سر  يو�سف  منري 
اجلعافره مفلح  �سامل  مهند 
الطراونه حممد  �سالح  مهند 
الطراونه عايد  �سليمان  مو�سى 
ال�سمور مو�سى  �سامل  مي 
اجلعافره �سليمان  داود  مي�ض 
االحمد يو�سف  الروؤوف  عبد  ناديا 
هواري الغني  عبد  حممد  ناديا 
ال�سمايله حممد  جميل  نا�سر 
الطراونه اهلل  عطا  �سامل  نا�سر 
الطراونه �سامل  خالد  ناظم 
ال�سرايره الغني  عبد  �سليمان  نائله 
املدادحه ابراهيم  فخري  ن�سرين 
املعاقبه اهلل  عبيد  خلف  ن�ساأت 

العطيوي حممد  ابراهيم  حممد 
النعانعه مو�سى  اهلل  عبد  حممد 
ال�سفا�سفه ابراهيم  ها�سم  حممد 
اجلرابعه حممود  �سالح  حممود 

الرتك علي  عبداحلميد  مي�سم 

ال�سلول حممد  ح�سني  اميان 
الرجوب حممد  البا�سط  عبد  اميان 
الربابعه حممد  اهلل  عبد  امين 
مهيدات ح�سن  نايل  اينا�ض 
الدهون حممود  �سليمان  ايوب 
الغزاوى �سالح  القادر  عبد  با�سمه 
عبيدات حممود  خالد  بثينه 
عفيفي م�سطفى  عبداهلل  بثينه 
اخلتاتنه حممد  خليل  ب�سما 
ال�سمري خلف  حممد  ب�سيم 
ابداح الكرمي  عبد  فرج  ب�سري 
عي�سى بني  علي  احمد  بالل 
مفرج بني   احمد  القادر  عبد   بالل 
الغرايبه �سليم  حممد  بالل 
الدردور احمد  خالد  بنان 
اخلزاعله حممود  فايز  تغريد 
وديان حممود  حاب�ض  متارا 
العجلوين يو�سف  ابراهيم  تهاين 
بدر هالل  طورن�ض  تهاين 
طاهات مفلح  نا�سر  تهاين 
عبيدات كايد  في�سل  ثابت 
املومني احمد  احلميد  عبد  ثامر 
عطار ح�سني  �سربي  ثائر 
خمادمه حممد  عو�ض  ثائر 
يون�ض �سالح  حممود  ثناء 
جرادات يو�سف  �سربي  جابر 
طن�ض حممد  �سليمان  جالل 
حمفوظ ابو  علي  �سلمان  جمال 
زنيمه ابو  حممود  الكرمي  عبد  جمال 
حجازي حممد  وليد  جمال 
عبيدات ظاهر  علي  جميل 
�ستات حممود  حممد  جنان 
عبيدات فيا�ض  ابراهيم  جهاد 
حافظ عبد الرحمن احمد بني عبد الرحمن
الداللعه عو�ض  ح�سن  ح�سام 
الغزاوي حممد  يعقوب  ح�سام 
هزاميه حممد  احمد  ح�سن 
الب�ساب�سه احمد  علي  ح�سني 
عبابنه ا�سماعيل  �سعيد  حممد  ح�سني 
فار�ض ا�سماعيل  طه  حنان 
ظهريات ال�سعد  حفيظ  خالد 
ال�سطناوي خطار  عقيل  خالد 

القبيالت مو�سى  م�سبح  ثائر 
اللوباين �سالح  ن�سر  ثرى 
احلوامته حممود  احلميد  عبد  ثقه 
ال�سماعني خليل  جري�ض  جاد 
الهل�سه جري�ض  عاهد  جري�ض 
الطوالبه حميدان  املجيد  عبد  جهاد 
الدهيمات ح�سني  احمد  ح�سن 
العباب�سه عبد  رجا  ح�سن 
امل�ساحله فهد  حممد  ح�سني 
ال�سمارات اهلل  �سيف  �سليمان  ح�سني 
ابومطر حممد  را�سد  حمزه 
ال�سوره فالح  عارف  حنان 
رقيق ابو  حممود  �سليم  خالد 
علي �سالمه  عطيه  خالد 
احلي�سه م�سلم  على  خالد 
امل�ساحله الرحمن  عبد  احمد  خلدون 
ال�ساليطه يو�سف  �سبلي  خلدون 
القادر عبد  ح�سني  حممد  خلدون 
املعايعه مفلح  حممد  خلدون 
النجادا الهادى  عبد  خلف  دانا 
املحمد علي  فايز  دانيا 
ال�سوابكه عبداهلل  �سميح  دعاء 
الهربي�سي ح�سني  الكرمي  عبد  دعاء 
ركبه ابو  ذيب  عمر  رامي 
الرحيل رجا  احمد  رانيا 
الكوفحي حممد  احمد  رايه 
الف�ساطله عواد  حممد  رحاب 
غنيم ابو  �سعيد  في�سل  ر�سا 
زايد حممود  م�سطفى  ر�سا 
اجلماعني رجا  حمد  ر�ساد 
ال�سفرتي �سامل  يو�سف  رعد 
النمروطي حممد  روحي  رنا 
املوازره مطلق  طالب  رنده 
الغنم ابو  �سالمه  احمد  روان 
الفقهاء خلف  عي�سى  رويده 
اجلماليه حممد  ح�سني  ريا�ض 
احلاليبه عواد  خالد  زياد 
النجادا �سامل  حممود  زياد 
رواع ابو  ح�سني  احمد  زيد 
اخلطيب �سليمان  جمال  زينه 
ال�سخانبه جروان  القادر  عبد  �ساميه 

الداموين نايف  ح�سن  اميمه 
الروا�سده �سليمان  م�سعد  اجناد 
البياي�سه الفتاح  عبد  ح�سني  ان�ض 
احللواين ال�سميع  عبد  ا�سماعيل  اميان 
ال�سواوره ابراهيم  ال�سرارى  اميان 
الرهايفه الكرمي  عبد  عمر  اميان 
عبود ابو  �سليمان  هاين  اينا�ض 
القي�سي حماد  �سعدي  ايه 
النواي�سه ح�سني  حامد  اآالء 
اجلفوت حممد  حمد  اآمنه 
اخلتاتنه ابراهيم  ما�سي  بادى 
الطراونه ر�سيد  اهلل  عطا  با�سل 
اخلري�سات عي�سى  حممود  با�سم 
الق�ساه حمد  حممد  با�سمه 
املبي�سني املنعم  عبد  حامد  ب�سرى 
الع�سايله وراد  احلميد  عبد  بالل 
املجايل اهلل  عطا  علي  بالل 
املطارنه م�سلم  حممد  بالل 
املعايطه خلف  حممد  تغريد 
الروا�سده ح�سن  يو�سف  تغريد 
املجايل ال�سيد  في�سل  تقى 
املبي�سني احمد  حممد  متارا 
املعايطه ح�سني  امني  متا�سر 
اخلطيب هالل  ابراهيم  تيمور 
ال�سحيمات فالح  وجيه  ثائر 
الروا�سده املعطي  عبد  جمعه  جا�سر 

املرايات حمد  املجيد  عبد  ا�سامه 

�سلمان عيال  ا�سماعيل  خليل  ا�سراء 
الزيدانني مطلق  حممد  ا�سالم 
الهوامله م�سافق  خالد  امل 
اخل�سبه الزعيبات  حمد  حممود  ايات 

العزايزه فرحان  الكرمي  عبد  نهيل 
هاين بني  نايف  عيد  نواف 
ذبيان العزيز  عبد  خلف  نور 
الدبا�ض عبداملجيد  عاكف  نور 
بركات جرب  من�سور  نور 
الرو�سان جنيب  يحيى  نيفني 
عقله الرحيم  عبد  اهلل  عبد  نينا 
الغزاوي عبد  احمد  هبه 
الغزاوي القادر  عبد  العزيز  عبد  هبه 
لفريندي حممد  حممد  هدى 
نوافله حممد  ر�سالن  ه�سام 
ن�سري اهلل  عبد  �سامي  ه�سام 
ملكاوي احمد  حممد  هناء 
ال�سباحني هالل  مرزوق  هناء 
اخلطيب را�سد  كمال  هنادى 
ال�سمادي ابراهيم  اهلل  عبد  هند 
بطاينه خلف  عيد  حممد  هند 
النهود خليف  حممد  هنيه 
ال�سلول �سعد  حممد  هيثم 
الوقفي فالح  �سال�ض  وائل 
العيده م�سطفى  جناح  وجدان 
القرعان عليان  يو�سف  ورود 
جرادات �سليمان  علي  وريده 
خ�ساونه توفيق  الكرمي  عبد  و�سام 
خري�سات احمد  م�سطفى  و�سام 
عمايره ر�سيد  احمد  و�سفي 
الدويري فندي  حممد  و�سفي 
الغزاوي ممدوح  يعقوب  وعد 
املومني بادى  حممد  وفاء 
عثامنه �سامل  ح�سني  يارا 
نوافله ح�سني  اهلل  عبد  يا�سر 
املومني �سالح  حممد  يا�سمني 
ال�سناق حممد  �سرور  يحيى 
�سقري ابو  ر�سيد  �سم�سي  يزن 
اخل�ساونه حممد  فوؤاد  يو�سف 
الغزاوي �سيتان  ممدوح  يو�سف 

الفايز ديالن  دوي�ض  في�سل 
العي�سمي ا�سعد  �سليمان  في�سل 
الهزاميه عمر  توفيق  حممد  ملى 
اخلري�سه �سايل  ن�سمي  ليث 
املحمد ح�سن  حمود  ماجد 
الب�ساب�سه خليف  هائل  الدين  جمد 
عواد ابو  �سالح  فهد  جمد 
الفايز ظاهر  زيد  حممد 
الفايز �ساهر  �سعود  حممد 
خلف عبد  �ساهر  حممد 
املالجي فالح  �سبحي  حممد 
الفايز �ساهر  طراد  حممد 
املحمود خلف  علي  حممد 
النبع عايد  عو�ض  حممد 
الرو�سان �سلمان  فنخري  حممد 
الهقي�ض دمله  اعقيل  مداهلل 
ع�ساف ابو  �سليمان  زعل  مراد 
اخلري�سا خلف  عيد  م�سهور 
خلف مرهج  هليل  م�سلح 
اخلري�سه نزهان  جميل  معايل 
الدعجه علي  عبداهلل  معتز 
اجلريبيع م�ساتل  اهلل  عبد  ممدوح 
حمادنه الكرمي  عبد  يزيد  منى 
داليكه حممد  قا�سم  مها 
الزيادي اهلل  عبد  ابراهيم  مهند 
العطيات خلف  عثمان  جناح 
املجايل علي  حممد  جنود 
اخل�سمان مهاو�ض  حممد  منر 
الك�سيبه جدى  حمدى  نورا 
الفايز نور�ض  جمحم  نوف 
االحمد احمد  خليل  هاين 
الزبن عطي�ض  حممد  هبه 
اجلبور �سالح  خلف  هديل 
الوزان بخيت  حممد  هنادى 
اجلبور عايد  فالح  هنادي 
اجلحاو�سه الكرمي  عبد   نا�سر  هيثم 
العازمي علي  عطيوى  و�سفي 
الطالفيح م�سلح  حممد  وعد 
اجلبور جزاع  عوده  يو�سف 

الهوى ابو  داود  حممود  نعيمه 
املحادين الدامي  عبد  �سميح  نغم 
املدانات حنا  ماجد  نهايه 
القراله �سلمان  �سامل  نوال 
ال�سمايله زاهي  نعيم  الدين  نور 
احلريبات �سعود  توفيق  نور 
عوامله �سالح  حممد  نور 
الروا�سده احمد  مو�سى  نور 
الديات ماجد  �سطام  هديل 
البطاينه اديب  مو�سى  هديل 
الك�سا�سبه �سلمان  حامد  ه�سام 
ال�سرايره يو�سف  فرا�ض  هند 
ال�سمور �سالمه  يون�ض  هيام 
املجايل دليوان  نياز  هيفاء 
وندى ابو  �سته  ابو  توفيق  وجدان 
الطراونه الوهاب  عبد  حممد  ورود 
ال�سواوره حممود  في�سل  و�سام 
الطراونه فالح  املهدي  عبد  و�سال 
الكعود عواد  حاب�ض  وفاء 
العبي�سات �سالمه  حممد  وفاء 
الطراونه اهلل  مد  نهار  والء 
الع�سا�سفه حممد  املجيد  عبد  وليد 
الطراونه م�سلم  احمد  يا�سني 
الطراونه �سليم  خلف  يو�سف 
ال�سمور حممود  �سالح  يو�سف 
ال�سمور يا�سني  يون�ض  يو�سف 

�سلمان عيال  علي  ظاهر  ن�سال 

ال�سبايله اهلل  عبد  القادر  عبد  هديل 

الزيدانني زعل  خالد  والء 

�سطناوى حممد  تركي  يا�سر 

دواغره مو�سى  الفتاح  عبد   ابت�سام 
مقدادي حممد  امني  ابراهيم 
الب�ساب�سه احمد  علي  ابراهيم 
االبراهيم احلليم  عبد  امني  حممد  ابراهيم 
�سوملي ابراهيم  ه�سام  ابراهيم 
العلي علي  حممد  احالم 
ال�سويات ح�سني  ابراهيم  احمد 
خويله احمد  خ�سر  احمد 
االبراهيم حممود  الرحيم  عبد  احمد 
مطالقه الرحمن  عبد  علي  احمد 
خ�ساونه �سليم  فوؤاد  احمد 
العي�سى مو�سى  قا�سم  احمد 
دراب�سه �سامل  حممد  احمد 
املقبل اهلل  �سيف  حممود  احمد 
الر�سدان في�سل  غازي  ادري�ض 
احلمود عقله  ابراهيم  اروى 
�سامل ابو  اهلل  عبد  يو�سف  اروى 
فريحات عارف  عزبي  اريج 
خملوف بكر  احمد  ا�سامه 
ال�سالح �سليمان  عارف  ا�سامه 
ال�سغري جرب  علي  حممد  ا�سامه 
الكرمي اخلطيب عبد  علي  ا�سامه حممد 
ار�سيد ابو  توفيق  حممود  ا�سامه 
املغربي ابراهيم  من�سور  ا�سامه 
ال�سرع عبدالغني  احمد  ا�سعاف 
الفيا�ض حممد  علي  ا�سمى 
فحماوي حممد  حممود  ا�سجان 
الدقام�سه نايف  م�سطفى  ا�سرف 
ال�سامل مقبل  ار�سيد  ا�سواق 
عيادي الرحمن  عبد  ح�سن  اكرم 
الرو�سان م�سهور  �سرحبيل  اماين 
عبيدات �سامل  نورى  اماين 
اخل�ساونه فواز  اهلل  عبد  اجمد 
عي�سى بني  حممد  احمد  امل 
حداد �سليمان  �سامل  امل 
العوري حممد  نائل  امل 
اهلل عبد  حممد  نواف  امنه 
العودات الرحيم  عبد  نواف  اياد 
الب�سري حممد  احمد  اميان 

جوده ابو  �سالمه  اهلل  عبد  ابراهيم 
الها�سم عقله  حممد  ابراهيم 
حممود عو�ض  �سفيق  احمد 
الهواو�سه فالح  �سابر  احمد 
اللبابده الر�سيد  كامل  احمد 
احلي�سة عواد  من�سور  احمد 
الهروط �سالمه  �سليم  ا�سامه 
الطوالبه فيا�ض  اهلل  عبد  ا�سامه 
الوح�ض حممد  عي�سى  ا�سامه 
ح�سي�ض ابو  علي  فهد  ا�سامه 
الرفاعي عبا�ض  ا�سماعيل  ا�سراء 
النجادا فليح  احمد  ا�سالم 
الرواحنه �سالمه  حممد  ا�سماء 
احلناينه حممد  زعل  ا�سماعيل 
ال�سوابكه ماهر  علي  ا�سرف 
امل�سري ن�سر  حممد  االء 
نزال امني  راجح  امال 
العباب�سه �سامل  نوفان  امتياز 
اخلريبات املهدى  عبد  حممد  اجمد 
ابوغو�ض حممد  ايوب  ان�ض 
القعايده �سليم  اهلل  مد  ان�ض 
ال�سعيدات �سامل  فرحان  انور 
ال�سوابكه فالح  حممد  انور 
م�سطفى زكريا  زهري  اولفت 
االطر�ض يا�سني  حممود  ايات 
احليا�سات حممد  فالح  اميان 
احلوامته جدعان  �سليمان  امين 
الزينات حمدان  اهلل  عبد  امين 
الفقهاء �سالمه  �سليمان  با�سل 
الهروط خليل  يحيى  بدر 
ال�سوابكه خلف  �سالح  ب�سام 
احلي�سه الغني  عبد  حممد  بكر 
املعايعه حممد  ابراهيم  بالل 
القباعي حرب  الكرمي  عبد  بالل 
ال�سوابكه زايد  اهلل  عبد  تاال 
الرواحنه حمود  ابراهيم  تغريد 
القا�سم ح�سن  �سامل  متارا 
الفقهاء م�سعد  اذياب  تهاين 
ربايعه احمد  علي  تهاين 

حامده ابو  عارف  جميل  ابراهيم 
احلبا�سنه اليف  مطيع  ابراهيم 
الكركي احلميد  عبد  علي  احالم 
ال�سالعني حماد  حممود  احالم 
ال�سمور عبداحلميد  مو�سى  احالم 
اجلعافره ناجي  ابراهيم  احمد 
الروا�سده ك�ساب  ح�سني  احمد 
امل�ساروه ا�ستيوي  حماد  احمد 
ال�سواوره يو�سف  رجا  احمد 
الكركي �سامل  �سالح  اخال�ض 
الهل�سه جري�ض  اجمد  ادما 
الع�سا�سفه م�سلم  املجيد  عبد  ادما 
العجلوين القادر  عبد  عدنان  ا�سراء 
ال�سواوره يو�سف  توفيق  ا�سماء 
ال�سمايله حممود  عادل  ا�سماء 
الطراونه جراد  عي�سى  ا�سماء 
املحادين �سالمه  احمد  ا�سرف 
ال�سمور اهلل  عطا  �سالح  االء 
احلرازنه زاهي  علي  االء 
اجلبور احمد  احلليم  عبد  اماين 
الطراونه عو�ض  ح�سن  اجمد 
اجلعافره عقله  حممد  امل 
�سنجاب احمد  ماجد  امريه 

البداينه عوده  جمال  ابراهيم 
املراحله �سامل  حيدر  احمد 

القادرى نايف  توفيق  دعاء 
الزيود ر�سيد  حممد  دعاء 
بواعنه ح�سن  حممد  دميا 
قيج ا�سماعيل  ح�سن  دينا 
ار�سيد حممود  حممد  دينا 
ال�سفوق عقيل  احمد  رامي 
النوا�سره حممد  عقله  رانيا 
العمور جنيب  حممود  ربيع 
الكايد �سليمان  احمد  رداد 
الرتك علي  كمال  ر�سا 
حمارب ابو  اهلل  عبد  وا�سف  ر�سا 
خوالده مفلح  احمد  رغد 
احمد علي  خ�سر  رنا 
القرعان خليفه  احمد  ريهان 
العتوم حممد  علي  زيد 
يو�سف ابو  احمد  عطا  �ساره 
عيا�سره اللطيف  عبد  عو�ض  �سامر 
مرت�سى اهلل  عبد  عايد  �ساهره 
القني اهلل  عبد  �سوكت  �سائد 
البدور حممد  قا�سم  �سحر 
احلوامده �سرور  حممد  �سرور 
م�سطفى بني   عبد  ح�سن  �سعاد  

حما�سنه �سالمه  ح�سني  �سالمه 
اجلنيدى اللطيف  عبد  احمد  �سمر 
البني حممود  زهري  �سمري 
احمد بني  حممود  اجنيد  �سميه 
االحمد ذياب  �سليمان  �سند�ض 
خوالده حممود  عبداهلل  �سند�ض 
�سالمات احلميد  عبد  زياد  �سهاد 
الزيادنه حممد  عادل  �سهاد 
العزه الرحمن  عبد  �سعدى  �سوزان 
اخلوالده اهلل  عبد  ر�سا  �سو�سن 
الزغول علي  احمد  �سريهان 
عتوم حممد  علي  �سوكت 
العتوم �سالح  اهلل  عبد  �سالح 
العزه يون�ض  حممد  �سائب 
دلبوح ابو  �سكران  اهلل  عبد  �سباح 
احلوامده علي  حممد  �سدام 
مقابله خالد  من�سور  �سقر 
اجلراح حممود  اهلل  عبد  �سحى 
الزبون �سرور  ظاهر  اهلل  �سيف 
القي�سي �سالمه  حممد  طلعت 
العيا�سره حممد  حممود  عامر 
الفريحات الدين  نور  مو�سى  عامر 

روا�سده حمدان  �سريف  الرحمن  عبد 
القادرى �سرور  حممد  الكرمي  عبد 
العتوم ابراهيم  حممد  اهلل  عبد 
العتوم احمد  حممود  النا�سر  عبد 
العيد الرحمن  عبد   احمد  عبدالنا�سر 
لنب ا�سرق  الوهاب  عبد  فوؤاد  عبري 
ح�سن م�سلح  عارف  عثمان 
قا�سم ذياب  عادل   / �سفيق  ع�سمت 
اخلوالده عايد  احمد  عالء 
بوريني علي  عدنان  الدين  عالء 
العفيف ار�سيد  املح�سن  عبد  علي 
املحا�سنه علي  عبداهلل  علي 
العبدالكرمي مفلح  م�سطفى  علي 
الدالبيح خريو�ض  ح�سن  عماد 
البريوين حممد  مو�سى  عماد 
عتوم حممد  ح�سن  عمار 
العوي�سي حممد  الرحيم  عبد  عمر 
قوقزه بخيت  عقله  عمر 
�ساهني حممود  ن�سرى  عمر 
ال�سمري حممود  وجدي  عمران 
م�سطفى بني   حممد  حيدر  عوين 
مقابله �سوان  حممد  احمد  عي�سى 

عفيف خليف  حممد  عي�سى 
اللوزي فار�ض  عوده  غاده 
يو�سف �سعيد  حممد  غاده 
عتوم حممد  علي  فاتن 
الفريحات ابراهيم  حممود  فاتن 
ف�سه ابو  الرازق  عبد  القادر  عبد  فادي 
علي خلف  ح�سني  فاطمه 
دلبوح ابو  يو�سف  حممد  فاطمه 
املقابله حممد  الروؤوف  عبد  فرا�ض 
الروا�سده عقيل  ح�سني  فريد 
خوالده رويق  علي  فوزي 
روا�سده علي  جميل  في�سل 
طه بني  مو�سى  م�سطفى  ق�سي 
احليحي اهلل  عبد  �سامل  كرمي 
ناطور �سعيد  الرحمن  عبد  كرميان 
حناتله حممد  احلميد  عبد   كفاح 
الزعبي حممد  قا�سم  لبنى 
زريقات حامد  احمد  ليلى 
احمد بني  علي  احمد  مالك 
عبنده حممد  ناظم  مالك 
العتوم ابراهيم  حممد  مامون 
م�سرب�ض خليل  اليا�ض  جمد 

حما�سنه حممد  �ساهر  جمدولني 
ال�ساعر عبداحلميد  يحيى  حممد  
قواقزه القادر  عبد  احمد  حممد 
القرعان مفلح  احمد  حممد 
حممد اكرم حممد عبدالكرمي ابو غزله
القيام �سالح  ح�سن  حممد 
ح�سني �سليمان  ح�سني  حممد 
احليحي اهلل  عبد  �سامل  حممد 
�سند�ض حممد  حممود  �سامر  حممد 
دخيل ابو  ح�سني  �سالح  حممد 
حممد عبد احلميد عبد الوايل بني بكار
حممد عبد الفتاح عبد القادر ابو �سمره
املرازيق احمد  علي  حممد 
عكا�سه احمد  كمال  حممد 
عتوم احمد  نا�سر  حممد 
العتوم حممد  ن�سرى  حممد 
اهلل العبد  حامد  ح�سني  حممود 
عتوم حممود  حممد  حممود 
زريقات الرحمن  عبد   زياد  مرام 
الروا�سده احمد  موفق  مرام 
االحمد حممد  رفيق  مروان 
عتوم الكرمي  عبد  م�سطفى  مروه 

الفليحان مفلح  يو�سف  انت�سار 
ب�سارات م�سطفى  يون�ض  ايات 
هديب حممد  املجيد  عبد   اميان 
عقيلي ار�سيد  �سالح  اينا�ض 
قوقزه علي  فوزى  ب�سار 
حموده جابر  حممد  بالل 
ا�سعد احلاج   ا�سعد  نعمان  تغريد 
نوا�سره احمد  علي  ثابت 
خوالده عيد  نهار  جلعود 
بيان ح�سني  احمد  جمال 
بطار�سه �سلطي  هالل  جهاد 
ربيع احمد  علي  ح�سام 
العتوم حممد  علي  ح�سام 
احلايك ب�سري  وجيه  ح�سام 
عتوم م�سلح  حممد  ح�سن 
�سليم بني  احمد  ابراهيم  حنان 
و�ساحي عيد  احلميد  عبد  خالد 
الزبون احمد  ح�سن  خديجه 
الر�سيد ابراهيم  علي  خلدون 
القرعان حممد  عدنان  دانيال 
عمور حممد  احمد  دعاء 
عقده ح�سن  برهان  دعاء 

الزريقات فرج  اهلل  عبد  مرمي 
الكايد �سليمان  هايل  منار 
القرعان العزيز  عبد  احمد  منى 
م�سطفى بني  علي  �سامل  منى 
مقابله ح�سني  احمد  مها 
العالونه حممد  مر�سود  مهند 
عواد بني  حممد  ر�سالن  مريفت 
عتوم م�سطفى  رفيفان  نربا�ض 
مقابله �سليمان  زيد  نبيل 
نوا�سره حممد  را�سي  نزار 
عتوم عكا�سه  �سامي  ن�سرين 
حناتله م�سطفى  احمد  نور 
الفريحات عي�سى  كمال  نيفني 
عبيدات من�سور  �سبحي  هديل 
غزله ابو  جرب  حممد  هيام 
الروا�سده حممود  علي  هيثم 
العتوم علي  عي�سى  هيثم 
عفيف م�سطفى  حممد  و�سفي 
املحا�سنه علي  احمد  وفاء 
احلوامده يو�سف  �سالمه  والء 
جنادات علي  حممد  والء 
حراح�سه حممد  النعيم  عبد  يا�سر 
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ال�سمادى حممد  وليد  ابتهال 
العتوم �سليمان  عقله  ابراهيم 
املقابله يو�سف  ح�سن  احمد 
ال�سمادى احمد  ح�سني  احمد 
الدبي�سيه عبد  زياد  احمد 
ال�سالمات ال�سالح  �سليمان  احمد 
قواقزه حممد  علي  احمد 
القادري خليف  عي�سى  احمد 
قوقزه عقله  م�سطفى  احمد 
عيا�سره حممد  من�سور  احمد 
م�سطفى بني   حممد  م�سطفى  ا�سراء 
عبده بني  مو�سى  وليد  ا�سالم 
الزبون نا�سر  نايف  ا�سماء 
ملوح ابو  يو�سف  ابراهيم  ا�سرف 
بطار�سه �سليم  �سليمان  ا�سرف 
زريقات الرحيم  عبد  حممد  االء 
املحا�سنه علي  حت�سني  اماين 
عوي�ض مو�سى  حبيب  اماين 
م�سطفى بني  حممود  هاين  اماين 
احلمد غامن  مفلح  اجمد 

املدنية مبنى ديوان اخلدمة  ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا يف   ٢٠1٦-9-٢7 املوافق  الثالثاء 



موؤتة مبنى جامعة  الثانية ع�سرة ظهرا يف  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢9 املوافق  اخلمي�ص 

التقنية الطفيلة  جامعة  مبنى  يف  ظهرا  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢9 املوافق  اخلمي�ص 

املدنية الواحدة والن�سف ظهرا يف مبنى ديوان اخلدمة  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢7 املوافق  الثالثاء 

املدنية ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا يف مبنى ديوان اخلدمة   ٢٠1٦-9-٢8 املوافق  الأربعاء 

املدنية الواحدة والن�سف ظهرا يف مبنى ديوان اخلدمة  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢8 املوافق  الأربعاء 

املدنية مبنى ديوان اخلدمة  الثانية ع�سرة  �سباحا يف  ال�ساعة   ٢٠1٦-9-٢9 املوافق  اخلمي�ص 

النعيمات نزال  �سحاده  عائ�سه 
الدويري عقيل  زيد  الكرمي  عبد 
امل�ساعيد هالل  حمد  اهلل  عبد 
عنزه قرطوع  هالل  الهادي  عبد 
حراح�سه حممد  ح�سني  عبري 
ب�سبو�ض عابد  حممد  عبري 
عوي�سات اهلل  عبد  يا�سر  عرين 
ال�سديفات ح�سن  ا�سماعيل  ع�سام 
دغمي ال  اهلل  �سيف  توفيق  ع�سام 
قرعان علي  ح�سني  علي 
احلجيله علي  حممد  علي 
احلراح�سه احمد  ممدوح  علي 
ال�سليبي عادل  عديل  عمر 
احل�سبان عوده  علي  غيداء 
اخور�سيده حممد  اهلل  عبد  فار�ض 
ال�سريده حممد  زياد  فاروق 
العليمات حمد  حممد  فاطمه 
اليماين حممود  يحيى  فاطمه 
املناعي يو�سف  اجمد  في�سل 
مالك ابو  حممد  ح�سني  في�سل 
الزيود كرمي  حممود  قا�سم 
العمو�ض اهلل  عبد  احمد  ملى 
ال�سواقفه فارع  اجمد  لوؤي 
الدغمي في�سل  املجيد  عبد  لينا 
خطايبه القادر  عبد  يا�سني  مالك 
خوالده علي  حممد  الدين  جمد 
ال�سنا�سله علي  احمد  حممد 
عرميطي راجي  اجمد  حممد 
احل�سبان فريج  امني  حممد 
امل�ساقبه علي  اهلل  رزق  حممد 
ال�سالمه عوده  عادل  حممد 
اخلوالده احمد  عبداهلل  حممد 
امل�ساقبه غ�ساب  علي  حممد 
اخلوالده حممد  حممود  حممد 
ذويب ابو  �سالمه  م�سطفى  حممد 
العيطان حممد  من�سور  حممد 
العمو�ض عليان  اهلل  ن�سر  حممد 
اخلزاعله �سالمه  حممد  حممود 
العمو�ض �سالح  حممد  مراد 
ال�سليمان �سرور  في�سل  مر�سيان 
القرعان احمد  �سامل  مرمي 

خليل ابو  عمر  �سفيق  ريا�ض 
الطوال عواد  �سليمان  ريتا 
ابومي حممد  احمدعبدالرحمن  رمي 
اجلليل عبد  حممد  روبني  رمي 
الك�سبه علي  نعيم  رمي 
املجايل جملي  طه  رميا 
حامد احمد  علي  رميا 
الطراونه اليا�ض  الهادى  عبد  ريناد 
الرازق عبد  م�سطفى  �سالح  زاهي 
العنزي �سداخ  خليف  زياد 
الرا�سي العزيز  عبد  ر�سوان  زياد 
املومني عقله  علي  زياد 
املدين ا�سماعيل  ن�سر  زينب 
العبكل ال�سليمان  الرحيم  عبد  �سامل 
مهداوى خ�سر  ح�سن  �سامر 
املعاين حممود  خليل  �سامر 
�سبيتان حممد  �سربي  حممود  �سامر 
نبا�ض احمد  ن�سيم  �ساندي 
عويدات حممد  الدين  خري  �سرى 
قنازع فوؤاد  منري  �سلطان 
الرفاعي �سليمان  حممد  �سليمان 
اهلل ن�سر  الرحيم  عبد  عو�ض  �سماح 
الهليل احمد  حممد  �سمريه 
احلنفي حممود  حممد  �سميه 
اال�سقر اللطيف  عبد  راتب  �سناء 
حمد ابو  احمد  منر  �سناء 
الرفاعي مو�سى  احمد  �سها 
العليمات مرزوق  فرحان  �سهاد 
م�سلح �سليمان  حممد  �سهى 
عبداحلفيظ علي  اهلل  عبد  �سهري 
امل�سارفه احمد  �سالح  �سهيله 
ن�سار احلميد  عبد  حممد  �سوزان 
ال�سوالقه اجريبيع  اهلل  عطا  �سو�سن 
اخلطيب ح�سني  حممد  �سو�سن 
العوامله الكايد  نايف  اديب  �سذى 
اخلطيب ابراهيم  حممود  �سذى 
نوار نايف  احمد  �سريين 
مكان �سليم  عبا�ض  �سريين 
�سالح �سالح  ابراهيم  �سالح 
الزيود علي  ابراهيم  �سالح 
اجلراروه ح�سني  حممد  �سباح 
�سباح م�سطفى  حممد  �سباح 
ال�سواربه �سعد  الكرمي  عبد  �سفاء 
�سو�سارى اهلل  عبد  حممد  الدين  �سالح 
حميدان يو�سف  را�سد  �سياء 
الهزاميه خليل  �سيتان  طارق 
ار�سالن الرحمن حاج مراد  طارق عبد  
ال�سروف ح�سني  القادر  عبد  عادل 
االعرج علي  القادر  عبد  عادل 

املومني اأحمد  م�سطفى  احمد 
مقط�ض يعقوب  فريد  ادمون 
ابعاره زكي  م�سطفى  ا�سراء 
ال�سكران اجلليل  عبد  اح�سان  ا�سالم 
مومني يو�سف  حممود  ا�سالم 
القري�سات الرحمن  عبد  حمد  اماين 
الغزو احمد  حممد  اجمد 
جمل ابو  امني  احمد  امني 
البطاينه علي  نايف  اناهيد 
الق�ساه حممد  علي  ان�ض 
ال�سيوف الرحيم  عبد  عوي�سان  انوار 
الفريحات حممد  ح�سني  اياد 
فريحات احمد  علي  حممد  اهلل  اية 
البعول اهلل  عبد  احمد  اميان 
فريحات ح�سني  �سبحي  اميان 
فريحات حممد  الكرمي  عبد  اميان 
�سعيد بني   علي  م�سطفى  اميان 
مفرج بني  القادر  عبد  مو�سى  اميان 
الر�سايده حممد  ح�سن  با�سل 
اجلراح احمد  حممد  بتول 
عنانبه قا�سم  ابراهيم  بثينه 
مفرج بني  مو�سى  حممد  براء 
ق�ساه حممد  فالح  ب�سار 
فريحات احمد  حممد  ب�سار 
العنيزات علي  حممد  بهيج 
العرود حممد  اللطيف  عبد   تهاين 
احل�سان حممد  عدنان  جهاد 
ال�سمادي حممد  �سلمان  حمزه 
اخلطاطبه الهادى  عبد  عادل  حمزه 
الق�ساه �سليمان  عو�ض  حمزه 
عمره ابو  م�سطفى  مازن  حنني 
الفريحات الكرمي  عبد  م�سطفى  حنني 
النواطري حممود  �سمري  ديانا 
مو�سى توفيق  علي  دينا 
الزغول �ساكت  ح�سني  رازان 
الرحمي من�سور  �سليمان  رانيا 
عنانبه حممد  احلافظ  عبد  رانيا 
الزغول القادر  عبد  حممود  رائد 
فريحات احمد  املجيد  عبد  رجاء 
فريحات حممد  اللطيف  عبد  رحمه 
الرب�سي يعقوب  غ�سان  رحيق 

الن�سر حممد  جودت  ملى 
الفيومي خليل  فريد  ملي�ض 
نا�سر حممد  يو�سف  لنا 
الدبعي م�سطفى  خليل  لوؤى 
البغال الوهاب  عبد  زهري  لوؤى 
غرايبه ح�سن  م�سطفى  لينا 
�سالمه �سليم  راغب  لينه 
دره ابو  م�سطفى  علي  حممد  ماجده 
ريا ابو  ح�سن  حممد  ماهر 
املومني علي  احمد  حممد 
عا�سي م�سطفى  ح�سن  حممد 
االحمد حممد  ح�سني  حممد 
يا�سني جميل  رفعت  حممد 
العدم �سالح  �سالمه  حممد 
�سليم �سليمان  �سلمان  حممد 
الزواهره حممد  �سليمان  حممد 
ال�سليمي عي�سى  احلليم  عبد  حممد 
جرار احمد  علي  حممد 
اخلطيب ح�سني  غايل  حممد 
عرفات م�سطفى  فوؤاد  حممد 
ح�سان ح�سن  حمفوظ  حممد 
�سباح حممد  مو�سى  حممد 
حمي�سن حممد  وليد  حممد 
املبي�سني ح�سني  يو�سف  حممد 
عابودي ا�سماعيل  ابراهيم  حممود 
اجلراح حممود  خليفه  حممود 
ال�سورى ابراهيم  خليل  حممود 
م�سطفى حممود  ع�سام  عا�سم  حممود 
عليان حممود  فائق  حممود 
العبي�سات عقله  نايف  حممود 
معايعه عي�سى  اليا�ض  مراد 
اخلطيب حممود  فاروق  مراد 
الهنداوي ح�سن  عمر  مرام 
ال�سا�ساين الدين  نور  ابراهيم  مرمي 
التك �سكرى  زهري  مرمي 
الغويرى حمد  عواد  مرمي 
احلديدى ريحان  الرحمن  عبد  معت�سم 
معت�سم حممد جميب عبدالرحمن فقيه
عوده �سامل  �سالح  معن 
ابو�سليم اهلل  عطا  حممود  مكرم 
ال�سمايله عبداهلل  عدنان  مالك 
كري�سان فار�ض  وليد  منار 
�سليم يو�سف  �سيد  منال 
غيظان �سعدي  حممود  منال 
خطايبه �سليم  احمد  منى 
الغني عبد  احمد  ا�سماعيل  مهند 
حوامده ده�ض  حمفوظ  موؤيد 
خرمه ابو  �سالمه  حممد  ال�سيخ  مي 
عي�سه ابو  احمد  خالد  مي 
العمد حيدر  غالب  مريان 

ال�سمادى خمي�ض  مو�سى  رفعت 
غريز عبداهلل  احمد  رنا 
الزعبي حممود  قدرى  رنا 
ال�سمادى ابراهيم  خليل  رميا 
ال�سوامله عقيل  داود  زاهر 
املومني ذيب  علي  زكي 
الفريحات احمد  ح�سني  زهري 
عنيزات �سامل  اهلل  عبد   �سامي 
�سعيد بني  حممد  علي  �سفيان 
املومني علي  حممد  �سفيان 
طوالبه ا�سماعيل  خري  حممد  �سالم 
غريز علي  فايز  �سمري 
املومني �سليمان  �سامي  �سناء 
فريحات ال�سالم  عبد  فا�سل  �سهم 
الع�سويل عي�سى  احمد  �سهري 
زريقات حامد  احمد  �سو�سن 
خ�سري ابو  حممد  خلف  �سونيا 
الزغول حممد  علي  �سادن 
الدومي بني  حممود  احمد  �سفاء 
الفريحات مو�سى  ح�سني  �سفوت 
الق�ساه �سحاده  علي  حممد  �سهيب 
الق�ساه عايد  �سادق  طارق 
الزغول ح�سني  حممد  طارق 
املومني حممد  مو�سى  عارف 
�سمادي حممد  �سليمان  عامر 
عنانزه حممد  يو�سف  عاهد 
الفريحات ا�سماعيل  حممد  عائ�سه 
املومني عقله  حممود  عبا�ض 
عنيزات حممد  علي  االله  عبد 
عنانبه احلليم  عبد  حممد  احلليم  عبد 
الق�ساه الغني  عبد  عدنان  الغني  عبد 
الرحيل اهلل  عبد  ح�سن  اهلل  عبد 
الق�ساه حممد  �سمري  اهلل  عبد 
املومني اهلل  �سيف  حممد  اهلل  عبد 
املومني اهلل  عبد  حممد  اهلل  عبد 
الفريحات حممد  ابراهيم  عبري 
مومني امني  �سليم  عبري 
فريحات احمد  الروؤوف  عبد  عبري 
ن�سر بني  نايف  حممد  عثمان 
عليان علي  فاروق  عرين 
البطو�ض احمد  حممد  عزمي 

ال�سعيبي حممد  رجا  مريفت 
الهياجنه يا�سني  حممد  مريفت 
حداد يعقوب  تركي  مي�ض 
�سبيح احمد  فايز  مي�ض 
�سليمان ا�سماعيل  احمد  ناجح 
قزمار م�سطفى  حممد  ناديه 
خروب ابو  �ساتي  حامد  نايف 
حمافظه حممود  �سلطان  نائله 
ال�سعدي عواد  مرت�سى  نباأ 
�ستات حممد  ح�سن  جنمه 
هالل ابو  حممد  ا�سعد  ندين 
�سهاب الفتاح  عبد  �سليمان  نزار 
رياحي عبد  احلاج  ذياب  ن�سرين 
يا�سني جرب  فايز  ن�سرين 
احلوراين ح�سن  حممد  ن�سرين 
دبوه داود  حممد  ن�سرين 
ال�سالح حممود  حممد  ن�سال 
قهمو�ض �سامل  تي�سري  نواف 
�سمري ابو  هليل  الكرمي  عبد  نوال 
الكركي احمد  ح�سني  نور 
عيا�ض حممد  �سامل  نور 
املومني حممد  عثمان  نور 
الكفوف طعمه  هالل  نور 
احللو القادر  عبد  م�سطفى  نورا 
حمدان �سليم  علي  نيفادا 
احلالق ها�سم  زهري  هاديه 
يو�سف عو�ض  �سامي  هبه 
�سهاب العزيز  عبد  فخرى  هديل 
حداد غامن  وليد  هديل 
عامر ناظم  نظام  هذر 
لبه ابو  عطا  ح�سن  هنادى 
الطيب علي  عي�سى  هنادي 
دبو�ض علي  حممود  هنادي 
الرحمن عبد  �سامل  ب�سام  هيثم 
ال�سحاده حممود  مروان  هيثم 
طلبه عبدالرحمن  حممدخليل  هيفاء 
حامد فار�ض  علي  وائل 
بالل عبد  حممد  ورود 
ن�سري فواز  حمزه  و�سفي 
مرت�سى م�سطفى  �سالح  والء 
�ساهني م�سلم  ر�سدى  يا�سمني 
�سعيفان ابو  حممد  حممود  يحيى 
الع�سايله الوهاب عبد احلميد  يزن عبد 

خالد بني  عبديل  علي  ابراهيم 
علي اجلواد  عبد  عي�سى  ابراهيم 
ال�سميعات �سامل  وليد  اثار 
خالد بني  عثمان  ار�سيد  احمد 
النعيمي احلميد  عبد  جهاد  احمد 

الق�ساه خلف  اهلل  عبد  ع�ساف 
الق�ساه الرحمن  عبد  �سامل  عال 
املومني داود  نايف  عالء 
الفريحات حممد  وليد  عالء 
الق�ساه م�سلح  يحيى  عالء 
الق�ساه علي  �سعيد  علي 
الق�ساه علي  حممود  علي 
الق�ساه �سامل  الكرمي  عبد  علياء 
الق�ساه اهلل  عبد  علي  عماد 
العنانزه حممود  اهلل  عبد  عي�سى 
ال�سويات اهلل  عبد  فهمي  غدير 
املومني م�سطفى  �سفيق  غيث 
العقله احمد  حممد  فادى 
ال�سباغ حممود  حممد  فادى 
وح�سه �سليم  احمد  فايزه 
املومني فرج  مفلح  فرج 
الق�ساه حممد  احمد  قي�ض 
فريحات علي  حممود  كرم 
غرايبه حممد  ا�سعد  كفاح 
اهلل عبد  ال  يو�سف  هاين  لبنى 
عنانبه خالد  اهلل  عبد  مالك 
ال�سمادي داوود  �سليمان  ماأمون 
عطا بني  �سالح  ابراهيم  حممد 
الفريحات مو�سى  ح�سني  حممد 
املومني علي  را�سي  حممد 
املومني �سحاده  احلميد  عبد  حممد 
ال�سمادى �سالح  عدنان  حممد 
العنانزه احمد  عقاب  حممد 
الق�ساه عليان  علي  حممد 
الق�ساه حممد  علي  حممد 
املومني حممد  كمال  حممد 
الق�ساه علي  نايف  حممد 
فريحات حممد  رفيق  حممود 
مومني حامد  احمد  مراد 
حداد اهلل  عطا  طعيمه  مروان 
قناه م�سطفى  مطلق  مزينه 
فواز بني  اهلل  عبد  �سليمان  م�سطفى 
عنانزه م�سطفى  علي  م�سطفى 

ال�سرحان غثوان  حمدان  احمد 
ال�سرور هايل  الرزاق  عبد  احمد 
الطواف�سه ر�سا  عمر  ا�سامه 
الزواهي هليل  حممد  ا�سامه 
اجلبور خلف  �سالمه  ا�سراء 
الفواز اهلل  عبد  منر  امتثال 
امنه راكان عبد الكرمي الزيادي العنزي
اخلالدي �سلوم  �سبيح  بدر 
القومياين حممد  علي  بدر 
عامر عامر  بالل  ت�سنيم 
الفواعره خليف  خالد  تغريد 
ال�سرحان علي  ح�سني  ثامر 
اخلرمان عواد  من�سور  ثامر 
الهر�ض ح�سني  الرحمن  عبد  حامت 
امل�ساعيد كاين  هالل  ح�سن 
ال�سبيب راكد  خلف  حماده 
النعيمي عواد  ا�سماعيل  خالد 
الفواز عبطان  ذوقان  خالد 
الفواعره ثالج  نايف  خالد 
البزور احمد  نايف  رانيه 
العجلوق �سعد  علي  ربيعه 
ال�سرعه فهد  قبالن  رجا 
ال�سوراين احمد  زهري  روان 
�سفا ابو  يو�سف  احمد  روال 
ال�سيتي نهار  خليف  رمي 
النجار حممد  خليل  رميا 
ال�سردى �سامل  عمر  �سامل 
الفواعره ثالج  نواف  �سامي 
الثنيان حمود  حممد  �سلطان 
ال�سوبا�ض حممد  خليفه  �سهام 
الفواز �سالح  حممد  �سهري 
الربيعات علي  غيا�ض  �سالح 
الزبيدي ندى  عطيه  �سايل 
عامر عامر  بالل  عامر 
�سمريان علي  حممد  االله  عبد 
الدليجم قا�سم  عو�ض  الرزاق  عبد 
االيوب حمدان  خمي�ض  العزيز  عبد 
ال�سرفات حممد  �سليم  الكرمي  عبد 
ال�سرعه رجاء  احمد  اهلل  عبد 
العالونه ابراهيم  ح�سني  امللك  عبد 
عتيبه حماد  حممد  الهادى  عبد 
النعيمات عثمان  احمد  عثمان 
الوخيان حممد  الكرمي  عبد  عطاف 
عو�ض خلف  �ستيوى  عالء 
ال�سرف علي  ذيب  علي 
احلديان احلميد  عبد  ح�سني  عماد 
ال�سعود ح�سني  م�سلح  عمر 
اخلري�سه اهلل  عبد  عوده  عنود 
اخلري�سا حمد  نايف  غيث 

الزيود خمي�ض  ابراهيم  ح�سام 
امل�ساقبه احمد  �سليمان  الدين  ح�سام 
ح�سام الدين عمر عبد الكرمي احلراح�سه
احلوامده حممد  اهلل  حمد  ح�سني 
حراح�سه اهلل  عبد  الهادى  عبد  حمد 
الفقهاء خلف  عي�سى  حمزه 
النمران عليان  حممد  حمزه 
خزاعله املح�سن  عبد  عمر  خالد 
قازان القادر  عبد  حممد  خالد 
العجلوين فهد  حممد  خلدون 
العظامات عمي�ض  حممد  خلفه 
العنا�سوه اهلل  عبيد  حممد  خلود 
ثابت يو�سف  رافت  دارين 
طا�سمان �سليمان  فرحان  دعاء 
اخلزاعله زيد  منور  دوجان 
العي�سى �ساتي  اهلل  عبد  دميه 
الب�سري قا�سم  حممود  راكان 
احلراح�سه حممد  ح�سن  رائد 
ولويل ظاهر  ن�سات  ر�سا 
اخلزاعله زيد  نايف  رعد 
�سواقفه ح�سن  يو�سف  رهام 
امل�ساقبه عواد  امني  روان 
ال�سديفات من�سور  علي  روان 
امل�ساقبه خليفه  حممد  روان 
ربيع ابو  عامر  ابراهيم  زهور 
اخوار�سيده الكرمي  عبد  حممد  �ساجده 
ال�سرمان عقله  اهلل  رزق  �سامر 
احلوامده م�سلم  يو�سف  �سعد 
عنبتاوي اهلل  عبد  ماجد  �سفيان 
الفالح حامد  اهلل  عطا  �سالم 
ال�سراونه �سامل  يو�سف  �سمر 
الزيود حمدان  �سليمان  الدين  �سيف 
زيادنه �سعود  ح�سن  �ساهر 
القالب مرزوق  جالل  ال�سيخ  �سفا 
القماز حممد  فوؤاد  �سريين 
اخلزاعله ح�سني  علي  �سفاء 
احلراح�سه احمد  ممدوح  �سحى 
�سواقفه نهار  طايل  حممد  اهلل  �سيف 
عليمات �سحاده  عوده  طالل 
ال�سبيل خلف  الكرمي  عبد  عامر 
عليمات �سامل  اليف  عائده 

ملكاوي حممد  ح�سني  بالل 
اخلاليله خلف  الرحيم  عبد  بالل 
الفتاح عبد  امني  يو�سف  بيان 
ال�ستيتي �سعيد  نادر  تيمور 
ال�سديفات اهلل  عبد  عطا  جعفر 
النعريات حممود  حممد  جمال 
النجار الرازق  عبد  احمد  جميله 
الرحمن عبد  �سامل  ب�سام  ح�سام 
طيفور مقبل  اهلل  �سيف   ح�سام 
امل�سرى حممد  املطلب  عبد  حفيظه 
�سمره �سدقي  حممد  حنان 
العمو�ض رزق  حمود  خلدون 
املومني حممد  حممود  خلدون 
ال�سريده �سالح  �ساهر  خلود 
الدبعي احلميد  عبد  مو�سى  خلود 
خليل خليل  حممد  خليل 
الكيايل علي  تي�سري  خوله 
�سلمان حممد  عارف  دارين 
احلجوج حممود  احمد  دانيا 
الهريف حممد  ماجد  دولت 
الكردي احمد  رفعات  دميا 
ربيعه بن  عطيه  حماد  راتب 
رحمه ابو  حممد  ر�سيد  رافع 
الزواهره ح�سن  ابراهيم  رامي 
اجلغامني حممود  غازي  رامي 
القا�سي حممد  نواف  رانيه 
الق�ساه فليح  �سامل  راويه 
�سراب خريو  حممد  رائد 
الروي�ض ح�سن  حممد  حممد�سعيد  ربا 
�سواقد �ساري  ايوب  ربى 
عمري �سالح  حممود  ربى 
�سويدات حممود  نايف  ربيع 
الق�ساه اهلل  عبد  حممد  رجائي 
عيد جابر  ماجد  ر�سميه 
الزياد �سغري  عبداهلل  ر�سا 
الكراميه حممد  ق�سيم  ر�سا 
الدعوم �سليم  طالل  رعد 
جوده حممود  نعيم  رغده 
ال�سي�ساين يحيى  �سالح  احمد  رفعت 
عواد بني  حممد  �سامل  رقيه 
ابوخرمه م�سلم  �سالمه  رقيه 
ال�سقرى جرب  نعيم  رال 
�سماره خالد  �سليمان  رماء 
جوده حممود  حممد  رنا 
�سالح وديع  حامت  رهام 
مومني جديع  رافع  رواند 
زقزوق منر  يو�سف  روز 
الزريقات �سلمان  عي�سى  رو�سه 
ال�سروان احمد  ماهر  روال 
ابومرخيه عاي�ض  زياد  رومل 

الغزو م�سطفى  حممود  م�سطفى 
الق�ساه حممد  مفلح  م�سطفى 
الق�ساه �سحاده  علي  حممد  م�سعب 
خليف �سلمان  �سامل  م�سر 
�سلمان بني  م�سطفى  زهري  معاويه 
املومني نزال  علي  معاويه 
الق�ساه برهم  علي  معتز 
املومني عقله  حممود  معت�سم 
الق�ساه علي  عدنان  معروف 
خطاطبه حممد  نعيم  منال 
املومني جفال  حممد  منت�سر 
الق�ساه فالح  حممد  منت�سر 
الرفاعي ابراهيم  حممدجمال  مي 
ايوب يعقوب  غازي  مرينا 
ال�سمادى جميل  رباع  مي�ض 
فريحات احمد  علي  حممد  ناجي 
ال�سويات زكي  ح�سني  ناديه 
ا�سماعيل بني  علي  حممد  نداء 
اجلبايل �سليمان  ابراهيم  نزار 
ر�سايده حممد  علي  ن�سرين 
نور اال�سالم عبد اللطيف حممد فريحات
ال�سبيحات احمد  غالب  نور 
ال�سمادي الكرمي  عبد  ماجد  نور 
املومني عي�سى  كمال  نوزت 
الد�سوقي حممد  احمد  هبه 
العدوان يعقوب  حممد  هناء 
مريان عو�ض  ابراهيم  هند 
عنيزات �سامل  تركي  وائل 
ال�سمادى ابراهيم  حممود  وجدان 
الق�ساه فالح  اهلل  عبد  و�سام 
الق�ساه حممد  �سمري  وعد 
عنانبه احل�سني  اهلل  عبد  وليد 
الهيالت خليل  اهلل  عبد  يارا 
الفريحات �سعد  حممود  يا�سر 
الق�ساه حممد  احمد  يحيى 
الق�ساه حممد  اهلل  عبد  يحيى 
كنعان حممد  عر�سان  يزيد 
الزعارير اهلل  عبد  حممد  يو�سف 

العون �سلمان  حممد  فادي 
الفواعره حميدي  احلميد  عبد  فايزه 
ال�سرعه �سيتان  حمدان  فواز 
امل�ساعيد ق�سيم  حممد  قا�سم 
حمدو العزيز  عبد  م�سطفى  ملي�ض 
الرفاعي حممد  �سحاده  احمد  ليث 
ابو�ساكوت �سليمان  عبد  ليلى 
الطاهات اهلل  عبد  حممود  مارى 
اخلالدي احمد  علي  ماهر 
الفواعره �سلمان  احميدي  حممد 
امل�سنا عوده  بخيت  حممد 
روا�سده الرحمن  عبد  تركي  حممد 
الفواخره اهلل  جاد  جرب  حممد 
كف ابو  الرحمن  عبد  جرب  حممد 
القا�سي �سعود  جمال  حممد 
امل�سقي �سلمان  ح�سن  حممد 
احلماد حممد  ح�سني  حممد 
العنزه اليف  حمدان  حممد 
العزازمه �سامل  ابراهيم  خري  حممد 
الفواز فهد  ظاهر  حممد 
الب�سري داحل  اهلل  عبد  حممد 
املح�سن جالل  عواد  حممد 
طعيمي�ض ح�سني  عياده  حممد 
خلف علي  في�سل  حممد 
النعيمي اهلل  عبد  م�سطفى  حممد 
ابو�ساكوت �سليمان  مو�سى  حممد 
القا�سي غالب  نواف  حممد 
احلربي فيا�ض  مفلح  خملد 
العظامات �ستيوي  علي  اهلل  مد 
القا�سي �سالل  ك�ساب  مروان 
احل�سن حممد  ب�سري  مطيع 
القا�سي حممد  فاعور  معاذ 
العي�سى خالد  تي�سري  حممد  معاذ 
ال�سرحان �سالح  حممد  معتز 
امل�ساعيد علي  عطااهلل  معت�سم 
ال�سرفات نويدي�ض  دحام  ممدوح 
ال�سرعه �سيتان  حمدان  موفق 
اخلوالده خليفه  حممد  نايف 
املزاوده مطري  �سليمان  جنود 
امل�ساعيد خالد  عقيل  نداء 
كف ابو  عوده  متعب  منر 
رابي حممد  يو�سف  نهال 
ربيع ابو  ح�سن  يو�سف  نهى 
زبيد عو�ض  عايد  هبه 
اجلمعان ح�سني  علي  ه�سام 
اخلالدي حميدان  جمعه  يزن 

املعاين �سليمان  احمد  ابراهيم 
احلراح�سه ف�سي  هاين  ابراهيم 
احلميدي اهلل  عبد  احمد  احالم 
احلوامده توفيق  طايل  احالم 
اخلزاعله �سالمه  بخيت  احمد 
احلراح�سه علي  ح�سن  احمد 
اخلزاعله ابراهيم  حمدان  احمد 
احلراح�سه علي  �سليم  احمد 
العوده مفلح  عقله  احمد 
�سطناوي حممود  عوين  احمد 
الزبون احمد  حممد  احمد 
اليعقوب احمد  حممد  احمد 
طنا�ض م�سطفى  حممد  احمد 
اخلزاعله مفلح  حممد  اريج 
نفاع اللطيف  عبد  عائد  ا�سامه 
اخلزاعله علي  حممد  ا�سامه 
ال�سباطات م�سطفى  ا�سماعيل  ا�سماء 
اجليزاوي اجلليل  عبد  الدين  عز  الفت 
ابوذويب �سليم  حممد  الهام 
�سحاتيت مو�سى  جميل  اماين 
اال�سهب مف�سي  حممود  امنه 
اهلل عبد  �سدقي  حممد  امريه 
العليمات عيد  حممد  ان�ساف 
اخلزاعله ار�سيد  اهلل  �سيف  ايات 
االحمد حامد  اجلليل  عبد  ايات 
الزيود خلف  �سالح  ايوب 
فهد فرحان  منر  با�سمه 
اخلوالده علي  الكرمي  عبد  بدران 
لنب ا�سرق  الرزاق  عبد  يحيى  براء 
العمو�ض رجاء  علي  ب�سام 
امل�ساعيد عقيل  فرحان  ب�سماء 
�سواقفه �سهو  �سلطان  بغداد 
م�ساعده ذياب  علي  بالل 
احلراح�سه احميد  خالد  بندر 
ال�سديفات حمد  الرزاق  عبد  تطوان 
اخلزاعله عيد  الكرمي  عبد  تغريد 
حوامده حممد  حممود  ثراء 
اليعقوب احمد  حممد  حامد 

جراد اهلل  عبد  ابراهيم  ابت�سام 
اخلطيب فخري  مفيد  ابتهال 
الروا�سده حممد  احمد  ابراهيم 
العقيدات ارديني  عيطان  ابراهيم 
ابراهيم حممد رم�سان ناجي ابو �سالح
الزبري قا�سم  حامت  احمد 
فليفل احمد  خليل  احمد 
ال�سمايل ر�سيق  راأفت  احمد 
حما�سنه حممد  �سامي  احمد 
�سل ابو  حممد  العزيز  عبد  احمد 
املرعي اهلل  عبد  عزت  احمد 
الزواهره حممد  فرحان  احمد 
عالونه ناجي  حممد  احمد 
�سحاده احمد  عماد  مراد  احمد 
ابوهويدى حممد  يو�سف  احمد 
مو�سى فايز  الوهاب  عبد  اروى 
عبية ابو  ح�سني  حممد�سعيد  ا�سامة 
الرحمن عبد  �سامل  ب�سام  ا�سامه 
العطاونه �سليمان  ح�سان  ا�سامه 
اجلارو�سي اهلل  عبد  حممد  ا�سامه 
العلي فالح  مو�سى  ا�سامه 
الغزو حممود  ح�سام  ا�سراء 
احلالحله عياده  كرمي  ا�سراء 
�سالح �سالح  يحيى  ا�سماء 
حممد ا�سماعيل  �سمري  ا�سرف 
حمبوز م�سطفى  م�سلم  ا�سرف 
اخلراز فوؤاد  نايف  ا�سرف 
احلديدى م�سطفى  عزات  االء 
�سالح �سليمان  جهاد  الهام 
الكعابنه خلف  ابراهيم  اجمد 
املبي�سني داود  احمد  اجمد 
الزيادين عايد  كامل  اجمد 
املنيزل ملحم  حممد  امل 
دروي�ض ابو  �سبح  هاين  امنه 
دراز ابو  �سليمان  ح�سن  امريه 
�سرخ ابو  املح�سن  عبد  فوؤاد  اميمه 
املجايل فالح  جمال  انت�سار 
الوزين حامد  نعمان  اياد 
دريدى اللطيف    عبد  لطفي  ايفان 
العمور �سعيد  احمد  اميان 
�سكوت ابو  ح�سني  الكرمي  عبد  اميان 
الدراو�سه فرحان  نوح  حممد  اميان 
املومني احمد  م�سطفى  اميان 
�ساهني يو�سف  منري  اميان 
ال�سالم عبد  احلميد  عبد  كمال  امين 
ال�سريف علي  فرحات  حممد  اينا�ض 
ال�سالم عبد  احلميد  عبد  كمال  ايهاب 
البزور حممد  الرحمن  عبد  با�سم 
العمو�ض حممد  �سليمان  ب�سام 
العمايره �سليم  خمي�ض  ب�سري 
اجلابرى عرابي  ابراهيم  بالل 

احل�سبان �سليمان  حممد  م�سطفى 
عمو�ض �سامل  حممد  معتز 
�سواقفه �سهو  �سلطان  منال 
الزواهره حميدان  حممد  منى 
اخلزاعله مقبل  حممود  منريه 
العي�سى م�سند  �سياح  مهدي 
ال�سبع مطر  ابراهيم  مياده 
اخور�سيده الدين عبد اهلل حممد  نا�سر 
العيطان نا�سر  فيحان  نا�سر 
عليم ابو  حممد  ن�سر  نان�سي 
بدير ابو  احمد  عارف  ن�سرين 
عليمات علي  ح�سني  ن�سال 
احلراح�سه خريو�ض  الكرمي  عبد  نعمات 
العوبلي حممد  ح�سن  نهله 
امل�ساقبه �سليمان  حممد  نور 
ال�سواحلي م�سطفى  فوزى  هاله 
امل�ساقبه �سليمان  حم�سن  هاله 
ال�سديفات ابراهيم  هايل  هبه 
ال�سديفات ابراهيم  هايل  هديل 
م�سلح داود  احمد  ه�سام 
احلايك خالد  �سالح  هال 
العمو�ض حمي�سن  احمد  هنا 
العمري حممد  ح�سني  هناء 
الزيود خمي�ض  عيد  وائل 
الزيود ح�سن  اهلل  رزق  وفاء 
الفحماوى حممد  م�سطفى  والء 
امل�سند بركات  حممد  يا�سر 
اخلاليله عبده  حممد  يا�سر 
العمو�ض خمي�ض  خالد  يا�سمني 
امل�ساقبه احمد  علي  يحيى 
اخلوالده خليف  خلف  يو�سف 

املومني حممد  �سالح  احمد 
الق�ساه �سحاده  الكرمي  عبد  احمد 
فريحات الرحمن  عبد  فهمي  احمد 
عي�سى ابو  ا�سمر  حممد  احمد 
الق�ساه علي  حممد  احمد 
الق�ساه �سالمه  حممود  احمد 

�سحاده الغني  عبد  احمد  عامر 
الطراونه خلف  ح�سن  عامر 
عريقات ابراهيم  حممد  عامر 
حو�سه الرحمن  عبد  حممود  عامر 
الهوى ابو  عطيه  حممود  عامر 
عبد الرحمن حممد عبد الرحمن احلجوجي
عا�سور اهلل  عبد  احمد  الكرمي  عبد 
الهيالت خليل  ابراهيم  اهلل  عبد 
احلروب اهلل  عبد  حممد  اهلل  عبد 
االخر�ض ابراهيم  عبا�ض  املجيد  عبد 
الغويرين بخيت  حممد  املجيد  عبد 
الر�سدان داي�ض  حممود  عبري 
طيفور مقبل  اهلل  �سيف   ع�سام 
احلميديني �سليمان  �سالح  عطااهلل 
البطو�ض من�سور  حممد  عال 
املومني احمد  قا�سم  الدين  عالء 
الطوالبه فواز  احمد  علي 
الغويري �سليمان  حميد  علي 
احلموري �سالح  �سليم  علي 
�سنان الوهاب  عبد  ر�سا  حممد  علي 
معيل�ض ابو  علي  م�سطفى  علي 
اخلاليله حممد  حمد  عماد 
اخلاليله بخيت  �سالح  عماد 
ال�سرايرى الرزاق  عبد  عادل  عماد 
م�سني �سليمان  عو�ض  عماد 
غو�ض ابو  حممود  احمد  عمر 
�سمره عو�ض  حممد  عو�ض 
ابوالفول احمد  حممود  عي�سى 
زيد ال�سيخ  لطفي  الفتاح  عبد  غالب 
ال�سراحنه القادر  عبد  احمد  غدير 
العو�ض عو�ض  �سبحي  حممد  غدير 
االحمد حممد  �سليمان  غ�سان 
احليارى الرزاق  عبد  حممد  غيث 
ال�سلمان احمد  م�سطفى  فاروق 
�سالح �سالح  ابراهيم  فاطمه 
حمي�سن علي  ح�سن  فاطمه 
حممد �سالح  اهلل  عبد  فاطمه 
الزيود را�سد  حممد  فاطمه 
االتيم علي  احمد  فايز 
موايف احمد  زياد  فرا�ض 
القالب عفا�ض  احمد  فريده 
عابد م�سعود   حممد  فزلت 
ربابعه فالح  مو�سى  فالح 
اجلرادات �سلمان  غازي  في�سل 
ن�سريات فواز  �سوكت  قا�سم 
الطوي�سي حممود  ريا�ض  كرمل 
ع�ساف حممد  �سالح  كفاح 
جابر �سعد  اهلل  عبد  كفاح 
الهم�سري خمي�ض  جرب  كفايه 
فنونه املح�سن  عبد  عزمي  كمال 
الن�سا�ض القادر  عبد  يعقوب  كوثر 
حداد خليل  جورج  الرا 
اخلاليله �سلمان  ال�سيخ  حمود  مي  النا 
�سامل ابو  حممد  اهلل  عبد  لبنه 
ال�سالم عبد  خالد  تي�سري  لبيب 
العي�ساوي توفيق  ماجد  جلني 
دروزه منري  عديل  حممد  ملا 

�سالح �سحاده  جمعه  خوله 
حجازي حممد  خالد  داال 
ال�سقريى ح�سن  م�سطفى  دريد 
اهلل حرز  حممد  ابراهيم  دعاء 
الب�سول حممد  حممود  دعاء 
مقداد بني  حممد  علي  دالل 
جرادات حممد  �سوكت  دياال 
حداد الكرمي  عبد  احمد  دميا 
امل�سرقي ابراهيم  عدنان  دميا 
حويله ابو  ال�سالم  عبد  حممد  رابعه 
حتامله رفاعي  حممد  رافت 
ال�سرع الغني  عبد  حممود  رامز 
ال�سبول �سليمان  علي  حممد  رامي 
عبيدات ناجي  حممود  رامي 
�سماره ح�سن  اهلل  عبد  رانيا 
ال�سناق �سيتان  فاروق  رانيا 
نوا�سره عي�سى  حممد  رانيا 
اهلل حرز  فالح  وليد  رانيه 
العقله فار�ض  فهد  رائد 
الغزاوي خليفه  حممد  رائد 
الرو�سان طالب  م�سطفى  رائد 
ال�سرمان م�سطفى  الرحمن  عبد  رائده 
املغربي �سالح  الكرمي  عبد  ربى 
بطاينه رفاعي  حممد  ر�سا 
النا�سر احمد  �سهيل  رنا 
العنيزات جميل  ح�سني  رهام 
االخر�ض طالب  بالل  رهان 
عبيدات احمد  حمزه  رويده 
ال�سنجالوي الرحمن  عبد  �سعيد  رمي 
ملكاوي �سليمان  تركي  رميا 
حماد نايف  خليل  رميا 
الرو�سان �سالح  ح�سن  �ساره 
املغربي حممد  خ�سر  �ساره 
نوافله ح�سن  م�سطفى  �سامر 
مو�سى احمد  يو�سف  �سامر 
احلمود احمد  الروؤوف  عبد  �سراج 
البدور م�سطفى  نا�سر  �سفيان 
عبابنه حممد  �سالح  �سكينه 
جرادات اهلل  عبد  تي�سري  حممد  �سكينه 
اخلطايبه حممد  يا�سني  �سكينه 
اخل�ساونه حممد  �سالح  �سمر 
اجلهماين فالح  حممود  �سمريه 

ن�سري ابو  احمد  علي  �سائد 
املجاوله علي  عطا  �سجى 
الرواحنه مف�سي  �سامل  �سحر 
ال�سخانبه علي  م�سلم  �سخاء 
العطاونه �سلمان  مو�سى  �سمر 
عجيالت يعقوب  نائل  �سمري 
جحي�سه ابو  املهدى  عبد  حممد  �سميه 
اجلماعني احلافظ  عبد  برج�ض  �سناء 
احلي�سه م�سلم  علي  �سناء 
هدبه ابو  حماد  فهمي  عدنان  �سادى 
احلوامته �سليمان  ح�سني  �ساكر 
الها�سم حممد  �سامن  �سذى 
الب�سري �سراري  �سبحي  �سراري 
النابل�سي حممد  من�سور  �سريهان 
القدومي اللطيف  عبد  حمدان  �سحى 
ال�سوابكه مو�سى  فا�سل  �سرار 
الوردات حممد  ق�سيم  عاليه 
احلوامته ح�سني  ممدوح  عامر 
عبد الرحمن حممد عبد الكرمي االطر�ض
الغنم ابو  منور  علي  الكرمي  عبد 
الغنم ابو  �سعد  �سالمه  اهلل  عبد 
ال�سوابكه حمداهلل  حلمي  عثمان 
ال�سبع احلافظ  عبد  فايز  عدي 
هادي بابو  القادر  عبد  رجب  عذراء 
الربيزات زيد  افليح  عرين 
ال�سخني ح�سن  عيد  حممد   الدين  عز 
ال�سخانبه نهار  جميل  ع�سام 
الغنم ابو  احلافظ  عبد  حممد  علي 
الوخيان علي  حممد  علي 
الفقهاء مبارك  نا�سر  علي 
الفقهاء �سويلم  م�سبح  عماد 
ال�سليمات ا�سماعيل  اهلل  عبد  عمر 
الهروط عوده  ح�سني  غدير 
حدادين �سامل  راجي  فادى 
احلي�سه كا�سب  احمد  فار�ض 
ردن ابو  كامل  زكريا  فاطمه 
الطوالبه مداد  عواد  فاطمه 
عنبتاوي اهلل  عبد  ماجد  فداء 
يون�ض غامن  علي  فدوى 
الفقهاء نا�سر  �سالح  فرح 
ابو�سرحان مو�سى  خليل  فريال 

النواي�سه اليف  حممد  جعفر 
ال�سعوب بركات  اهلل  عبد  جمانه 
الفقراء �سامل  يا�سني  جميل 
الهباهبه اهلل  عبد  احمد  جميله 
القطاونه العزيز  الكرمي عبد  جهاد عبد 
الطراونه فالح  الرحمن  عبد  جيهان 
جيهان عبد الهادى خلف الغ�ساونه الروا�سده
الطراونه حامد  نايل  حامد 
رمان ابو  �سالح  يا�سني  حنان 
العزه جزاع  عادل  حنني 
الروا�سده داود  منر  خالد 
الفرايه حممد  �سليمان  خلدون 
املجايل عارف  متعب  خوله 
الطراونه جراد  مو�سى  خوله 
الطراونه �سامل  حماد  دميا 
الهل�سه جري�ض  فايز  دميا 
الهواري حمد  م�سطفى  دميا 
الطراونه �سليمان  حممود  رافت 
ال�سواوره حممود  جميل  رامي 
املبي�سني اهلل  عبد  حممد  رامي 
عا�سور احلميد  عبد  جمال  راويه 
العمارين �سالمه  زكي  رائد 
ال�سحيمات ح�سني  علي  رغد 
م�ساعده حممد  فايز  رغد 

النعانعه حممود  حممد  اميان 
الكرميني حممد  �سقر  اآيات 
القي�سي خليل  حممد  براءه 
الروا�سده اهلل  �سيف  احمد  بكر 
الربيحات حممد  خلف  حمزه 

عمورى ح�سن  تي�سري  �سناء 
العمله �سوكت  جمال  �سناء 
العزيز العبد  ابراهيم  خليفه  �سناء 
ال�سياب حممود  عدنان  �سهاد 
�ستات ا�سعد  ابراهيم  �سهام 
�سامل ابو  اهلل  عبد  يو�سف  �سهى 
�سيف قا�سم  حممود  �سهيل 
بطاينه �ساكر  و�سفي  �سوزان 
عبيدات اهلل  عبد  ماجد  �سو�سن 
احلجازي ركان  ها�سم  �سادن 
حمورى ح�سني  حممد  �سادى 
املزعل حممود  حممد  �سادى 
فيا�ض ابو  حمزه  احمد  �سادي 
الن�سريات اهلل  عبد  اجملي  �سادي 
جمعه الكرمي  عبد  علي  �ساديه 
عي�سى بني  خالد  حممد  �ساكر 
خالد ابراهيم  حممد  �سرف 
ال�سرع فارع  انور  �سروق 
عبيدات حممد  �سامل  �سروق 
الرحمن عبد  بني  �سليمان  حممد  �سفاء 
عقايله ح�سن  عواد  �سهيد 
املالك عر�سان  مثقال  �سريين 
ربابعه حممد  م�سطفى  �سالح 
�سالح الدين عبد احلميد �سالح الربايعه
العمري بدر  غازي  الدين  �سياء 
طاهات نورى  احمد  طارق 
ال�سياب ابراهيم  حممد  طارق 
احلمود طه  حممد  طارق 
ابداح �سعود  الرحيم  عبد  الرحمن  عبد 
الدقام�سه اليف  خليل  العزيز  عبد 
النعامنه قا�سم  حممد  الكرمي  عبد 
الناطور م�سطفى  قا�سم  اهلل  عبد 
ال�سناق �سالح  حممد  اهلل  عبد 
الدهون عارف  علي  النا�سر  عبد 
ال�سريده �سحن  مو�سى  عبدالبا�سط 
الربابعه ح�سن  �سالح  عبداملهدى 
ار�سيد ابو  توفيق  لطفي  عبري 
حبله فايز  ايوب  عريب 
عبيدات حممد  دوخي  عريفه 
�سامل ابو  ح�سن  خ�سر  عرين 

املحا�سنه فالح  راجي  فواز 
امل�سرى ا�سحق  جميل  كر�ستني 
احلميمات القادر  عبد  م�سفي  كفاح 
النعيمات �سالح  احمد  الرا 
الف�ساطله �سامل  ح�سن  لبنه 
حدادين يعقوب  فوزى  ليث 
ف�سه ابو  الهادي  عبد  حممد  ليندا 
العدوان �سالح  احمد  ماجد 
ذياب ر�سيد  م�سطفى  ماجد 
قا�سم ح�سني  حممد  مازن 
احلدادين فرحان  نايف  مالك 
الكراد�سه عطااهلل  نايل  مثنى 
غامن حممد  احمد  حممد 
امل�ساحله فالح  جمعه  حممد 
الغنم ابو  حمد  �سامل  حممد 
ال�سوابكه حممد  �سامل  حممد 
الفقهاء م�سلم  �سامل  حممد 
ال�سوابكه عقيل  �سالمه  حممد 
القي�سي حممد  �سليمان  حممد 
العمرو عواد  اهلل  �سيف  حممد 
الغليالت هزاع  احلميد  عبد  حممد 
الها�سم عقله  اهلل  عبد  حممد 
الغليالت حممد  مقبل  حممد 
عي�سه ابو  �سلمان  مو�سى  حممد 
االقط�ض حممد  احمد  حممود 
حممود عبد الكرمي احمد ابو ال�سيخ الراجفي
حما�سنه قا�سم  خلف  مرام 
احليا�سات حممد  حممود  مرام 
الفالحات احمد  حممود  م�سطفى 
ال�سوابكه مو�سى  احلافظ  عبد  معاذ 
ال�سوابكه دروي�ض  الرحمن  عبد  معتز 
ال�سمارات �سليمان  زايد  معن 
ال�سوابكه علي  احمد  ملك 
ال�سعيدات علي  اللطيف  عبد  ملك 
ال�سلوادى جربيل  اهلل  عبد  منار 
الزريقات عيد  ادروبي  منال 
البلوى اهلل  عطا  بركات  منال 
اهلل رزق  ب�ساره  جورج  منال 
العوامره احمد  تي�سري  منذر 
العدوان قفطان  �سعود  منى 
ال�سمايل ال�سيد  �سحاده  منى 

الزمر �سبحي  ح�سني  رنا 
ال�سمور حمود  حممود  رندا 
اجلعفرى اكرمي  احمد  رنده 
اخلر�سه جميل  طه  روان 
الزريقات غامن  �سبيب  روال 
املحادين اهلل  عبد  جمال  حممد  روال 
اجلراجره فرحان  حممود  روال 
ال�سعوب حممد  الرحمن  عبد  رمي 
الغزاوي علي  تي�سري  رميا 
املبي�سني �سليمان  كمال  رميا 
الطراونه احمد  ابراهيم  زهري 
الروا�سده طاف�ض  يحيى  زياد 
ال�سمادي ح�سن  حممد  �ساره 
ال�سمايله حممد  جميل  �سامر 
الطراونه العزيز  عبد  علي  �سامر 
املجايل اهلل  عبد  الرحمن  عبد  �سامي 
الطراونه اهلل  عوده  حممد  �سامي 
ال�سرايره �سالح  عو�ض  �سبع 
الطراونه اهلل  عطا  �سالمه  �سماح 
العوي�سات طلب  نايل  �سمري 
ال�سمايله حممد  احمد  �سمريه 
ال�سرايره خالد  ابراهيم  �سناء 
القراله فالح  �ساهر  �سناء 
الرما�سني �سليمان  حممد  �سناء 
ال�سمور فالح  ابراهيم  �سهم 

املزايده ال�سفا�سفه  يحيى  فايز  خزامى 
احلباب�سه خلف  ادري�ض  خلف 
برهم ابراهيم  عادل  دعاء 
ال�سفا�سفه ابراهيم  فايز  روان 
املهايره طه  اهلل  عبد  روال 

عبابنه حممد  املجيد  عبد  ع�سمت 
ب�سول احمد  حممد  اهلل  عطا 
جرادات حممد  احمد  عفاف 
ال�سامي حممد  حت�سني  عال 
عمر بني  حممد  ح�سني  عال 
�ساهني جمعه  احمد  علي 
الطواها �سعيد  حممد  علي 
م�ساعده مو�سى  حممود  علي 
الر�سدان حممد  خالد  عماد 
عبابنه �سليم  ح�سني  عمر 
جبل ابو  احلميد  عبد  القادر  عبد  عمر 
العمرى توفيق  علي  عمر 
عبابنه اهلل  عبد   نوري  عمر 
خ�ساونه احمد  عا�سم  عميد 
طالفحه اهلل  عبد  احمد  عناد 
داود الرحمن  عبد  عارف  عنان 
النمارنه �سالمه  جايل  غدير 
الربابعه نا�سر  فواز  غ�سان 
املريان ذيب  �سحاده  غيداء 
البدور حممد  ريا�ض  فاتن 
خ�ساونه �سالح  علي  فاتن 
ردايده ح�سن  حممد  فاتن 
البدور ح�سني  جابر  فادى 
املطارنه �سعد  احمد  فادي 
عامود ابو  فالح  فالح  فادي 
امللكاوي رومي  اهلل  عبد  فاديه 
مطالقه حممد  فوزي  فاديه 
كريزم اهلل  عبد  نايف  فار�ض 
اجلبايل حممد  خليل  فاطمه 
عبيدات فايز  علي  فايز 
عبيدات حممود  الكرمي  عبد  فدوى 
ال�سمادي �سامل  احمد  فرا�ض 
اخلطيب �سالح  �سلطان  فرا�ض 
حمادين احمد  قا�سم  فرا�ض 
هاين بني  �سالح  ح�سني  حممد  فرا�ض 
ال�سرمان فرج  حممد  فرج 
ال�ساي�ض ح�سني  احمد  فوؤاد 
خويله حممود  الكرمي  عبد  فريوز 
خيط ابو  ابراهيم  حممد  قتيبه 
براهمه عارف  �سارى  ق�سي 
الن�سريات حممد  فوزى  ق�سي 
القطب خلف  تي�سري  قي�ض 

الفقهاء معيوف  عواد  مي 
املجايل مثقال  املهدى  عبد  مريفت 
الدهامني نزال  حممد  مي�ساء 
قدوره ح�سن  علي  نادين 
النواي�سه �سليم  خالد  نان�سي 
نوفل �سامل  حممد  ال�سالم  عبد  جنوى 
ال�ساليطه جري�ض  ن�سري  جنوى 
�سويلم ابو  حممد  الرحمن  عبد  ندى 
الهروط خليف  حممد  ن�سال 
الزيادين يو�سف  جري�ض  نورما 
العباب�سه الهادى  عبد  ر�سوان  هاجر 
اللوان�سه نهار  م�سبح  هاله 
الكركي احمد  حممد  هبه 
ال�سخانبه علي  خليفه  هدى 
كرمي ابو  �سامل  كرمي  هديل 
الربيزات �سامل  حممد  هديل 
الطرمان فالح  نايل  هديل 
الفقهاء �سلمي  مفلح  ه�سام 
اخلريبات مطر  اهلل  عبد  هنا 
اجلريرى ح�سني  علي  هند 
بدران عثمان  يعقوب  هيام 
ال�سوابكه اهلل  عبد  �سالح  وجدان 
الدقاق �سلمان  حممد  و�سفي 
احلوامته نهار  نايل  وعد 
الفروخ �سامل  عارف  وفاء 
الوخيان احمد  علي  وفاء 
ال�سعراء املهدي  عبد  منور  وفاء 
حميده ح�سني  ح�سام  والء 
الوخيان علي  ح�سني  والء 
الزير خليل  يو�سف  يا�سمني 
ال�سوابكه كرمي  حممد  يعقوب 
احلنيني حممد  زعل  يو�سف 
مطر ابو  طلب  حممود  يو�سف 
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اجلبور �سامل  �سليمان  ابراهيم 
الدهام ودى  �سمحي  ابراهيم 
الكعابنه �سليمان  حممد  ابراهيم 
اجلرب فليح  �سليمان  احمد 

املعاين �سالمه  عدنان  �سهى 
احلجازين ا�سحق  عطااهلل  �سهيل 
اخلطيب احمد  عو�ض  �سريين 
اجلخلب الفتاح  عبد  عمر  �سروق 
ال�سعوب �سامل  حممد  �سفاء 
املحاميد نزال  احممد  �سريين 
الروا�سده يحيى  �سالح  �سادق 
النواي�سه �سليمان  احمد  �سالح 
ال�سمور �سلمان  عبداهلل  �سفاء 
املحادين ن�سار  زياد  �سهيب 
اخلتاتنه قبالن  حماد  �سرار 
الطراونه زعل  �سربي  طارق 
ا�سليم حمد  حممد  ظريفه 
البطو�ض علي  م�سلح  عا�سم 
املطارنه عفنان  ح�سن  عامر 
الك�سا�سبه �سامل  مفلح  عامر 
البطو�ض اهلل  عبد  �سالح  احلليم  عبد 
الع�سل ابو  حممد  م�سطفى  عبري 
الذنيبات حممد  تي�سري  عثمان 
املعايطه فار�ض  زعل  عثمان 
احلجوج من�سور  القادر  عبد  عدنان 
ال�سواوره ربه  عبد  مرعي  عالء 
الروا�سده فواز  نا�سر  عالء 
ال�سالعني عي�سى  حمد  علي 
الهواري �سليمان  �سلمان  علي 
احللحويل حممد  �سليمان  علي 
ال�سعوب فالح  عو�ض  علي 
ال�سرايره حممد  كايد  علي 

ال�سبيالت يحيى  �سلمان  زكريا 
العمايره عنيزان  �سالمه  �ساجده 
ال�سويل حممد  ر�سوان  �سايل 
القي�سي ح�سن  عبداهلل  �سجى 
العوابده حممد  م�سطفى  �سجى 

ال�سعدي �سليمان  حممود  كامله 
دغيمات احمد  حممود  كوثر 
العو�ض جروح  عيد  حممد  كينان 
العبابنه عليان  حممد  الرا 
خليفات اهلل  عبد  فتاح  لورين 
كوافحه كاتب  �سلطان  ليايل 
الدلقموين حممود  اهلل  جاد  ليث 
الزغول �ساكر  حمود  ليلى 
الغازي قا�سم  خالد  ليلى 
روا�سده علي  حممد  خالد  ليلى 
خري�ض النبي  عبد  خالد  لينا 
بدارنه احمد  خلف  لينا 
البواعنه ح�سني  �سلطي  لينا 
عبيدات من�سور  خالد  ليندا 
ال�سوملي حممد  قا�سم  ماجده 
العمرى كايد  حممد  مازن 
عبيدات احمد  هاين  مالك 
الزعبي فرحان  حممد  مامون 
النبي عبد  �سعد  عدنان  جمدى 
العمري فالح  ابراهيم  حممد 
�سعايده �سعيد  احمد  حممد 
الزعبي بكر  تي�سري  حممد 
العال عبد  احمد  خالد  حممد 
ملحم بني  حممد  زكي  حممد 
قرعان �سليمان  �سامل  حممد 
الذيب مو�سى  �سلمان  حممد 
الدين عبد  اهلل �سالح عبيدات حممد �سيف 
�سامل ابو  احلفيظ  عبد  عقله  حممد 
خ�ساونه �سليم  فوؤاد  حممد 
الر�سدان داي�ض  حممود  حممد 
عواوده نايف  ممدوح  حممد 
الرفاعي عر�سان  مناور  حممد 
العزام حممد  ناجي  حممد 
نوافله احمد  نوا�ض  حممد 
الزعبي حممود  نواف  حممد 
�سماره ح�سن  هايل  حممد 
طوالبه اهلل  عبد  وليد  حممد 
جباعته علي  عايد  حممود 
ال�سمريات �سحاده  عو�ض  حممود 
عوي�ض ح�سن  جميل  مرفت 

املريدي علي  عمر  احمد 
الزيدان فناطل  عو�ض  احمد 
العثمان عياده  معيقل  احمد 
اخلري�سا نايف  حمد  ا�سماء 
امل�سلم �سمري  نواف  ا�سيل 
الفايز فهد  �سالح  اعظم 
همالن ح�سن  خلف  االء 
اخلري�سا ذيب  نايل  امل 
العو�سي حممد  راجح  ان�ض 
عواد ابو  �سالح  فهد  ان�ض 
املطارنه �سالمه  اللطيف  عبد  ايات 
الق�ساه فرحان  حممد  ايه 
الفايز �سراري  حممد  با�سل 
املعي�ض عاي�ض  اهلل  عطا  بدر 
الر�سود عو�ض  مداهلل  بالل 
الفايز ظاهر  من�سور  تركي 
الزبن جراد  عارف  ثامر 
الزبن ذيخان  خالد  جومانه 
الدهام�سه عواد  حامد  حامت 
العرينات حممد  عوده  حازم 
العيفه ال�سراري  زعل  ح�سن 
اخلر�سان ر�سيد  عقيل  خالد 
الفايز خالد  حممد  خالد 
الزبن �سالمه  نواف  خالد 
احلامد جديع  حماد  خلدون 
خلف عبد  �ساهر  خليل 
را�ض ابو  �سربى  �سالمه  خوله 
الع�ض حممد  م�سلم  دعاء 
ال�سخاتره املهدى  عبد  حممد  دميا 
الق�ساه جروح  خليفه  راتب 
اجلبور رجا  �سالح  رجا 
ا�سعيد فايز  مروان  ر�سا 
اجلرب ابراهيم  حممد  رعد 
احليوك حممد  كنج  رنا 
املراعيه ذيب  علي  روز 
الزبن خلف  م�سعل  روزا 
احلامد كا�سب  �سالح  �سالم 
الزبن ك�ساب  �سبعان  �سالمه 
الفايز حممد  خلف  �سلطان 
الكعابنه �سليمان  حممد  �سليمان 
الغريب عواد  حممد  �سمر 

املعايطه املجيد  عبد  �سطام  عماد 
اخلتاتنه م�سلم  علي  عماد 
الطراونه ذياب  خالد  عمار 
العبي�سات خلف  فار�ض  عمر 
البنوي علي  اهلل  عبد  عو�ض 
املدانات مو�سى  عي�سى  غيث 
البياي�سه نايف  م�سعل  فاتن 
العبادي خلف  خالد  فاطمه 
ال�سالعني العزيز  عبد  تي�سري  فخر 
هل�سا خليل  حيدر  فرا�ض 
عابد فرج  مفرج  فرا�ض 
الطراونه مو�سى  ا�سماعيل  فرحان 
ال�سرايره �سالمه  حممد  فريال 
الطراونه حممد  اللطيف  عبد  فوزي 
الهواري �سامل  علي  قي�ض 
البالونه �سامل  عو�ض  كوندا 
املحادين املهدي  عبد  طه  النا 
الروا�سده را�سي  نعيم  لينا 
املحادين العزيز  عبد  احمد  ماجد 
الكدراوى مبارك  اهلل  عبد  ماجده 
الطراونه مو�سى  احمد  ماأمون 
�سطناوى خالد  ر�سوان  اقبال  حممد 
اخلر�سه فالح  امني  حممد 
الطراونه الرحمن  عبد  ح�سني  حممد 
العمرو دايج  �سامل  حممد 
الطراونه حممد  �سالح  حممد 
حجله ابو  حممود  القادر  عبد  حممد 
الطراونه بركات  اللطيف  عبد  حممد 

اخل�سبه اهلل  عبد  �سامل  �سمر 
العكايله عبداملطلب  ماجد  عبداهلل 
احلنيفات احمد  اهلل  عبد  عدي 
ال�سعودي ح�سن  طلب  عرين 
الربكات ادغيم  زيد  عالء 

طعان بني  حممد  عليان  مروان 
املرايات اهلل  عبد  احمد  مروه 
العمري مفلح  خالد  مرمي 
يعقوب ح�سني  حممد  مرمي 
الدغيم حامد  حممد  م�سهور 
اال�سعد حممد  علي  م�سطفى 
كتكت اهلل  عبد  الهادي  عبد  منار 
عمري علي  فتحي  منار 
الرفاعي احمد  ر�سا  حممد  منار 
الغزاوي حممد  يعقوب  منار 
�سحاده ا�سعد  �سحاده  منال 
مومني احمد  حممود  منال 
الزعبي احمد  بدري  منى 
ردايده حممد  خلف  مو�سى 
قدي�سات عايد  حممد  مو�سى 
الرو�سان مو�سى  حممد  مو�سى 
الرو�سان خليل  زيد  موؤيد 
العمري فالح  احمد  مي 
اخل�ساونه ال�سالم  عبد  �سامل  مي 
املقبل مو�سى  �سالح  مي 
جبل ابو  احمد  حممد  مي 
حرب ا�سماعيل  علي  مياده 
خ�ساونه علي  احلفيظ  عبد  مريا 
عي�سى بني  عي�سى  حممد  مريفت 
ال�سعبي قا�سم  نبيل  مريفت 
ال�سعيد عليان  انور  مي�ض 
العمرى ح�سن  ح�سني  مي�ض 
املهيدات �سالح  علي  مي�سر 
�سعفوط عبد  ر�سيد  ناديا 
الهالل عواد  عارف  ناديه 
احلمدان �سليم  علي  نا�سر 
عطار �سليمان  حممد  ناظم 
�سرادقه نهار  ح�سني  نبيل 
البطاينه علي  فتحي  جنود 
عبيدات ذياب  احمد  ن�سرين 
فريحات احمد  علي  ن�سرين 
الرو�سان اهلل  �سيف  نبيه  ن�سرين 
احمد ال�سيد  عارف  را�سد  ن�سر 

اخلري�سه حممد  اهلل  �سيف  �سميه 
ال�سعدوين اهلل  عطا  احمد  �سناء 
الفايز مفلح  حممد  �سند 
ا�سعيد اهلل  ف�سل  عبدي  �سوزان 
الدويالن ثويني  الن�سمي  �سبلي 
الفايز متعب  رافع  �سيمه 
الزبن قمعان  نوا�ض  عاي�ض  �سالح 
اخلري�سا ذيب  منور  �سالح 
الفايز خلف  �سارى  �سخر 
اخلري�سا ر�سيد  احمد  �سدام 
االعور فندى  ا�سعد  �سفاء 
امل�سلم دحيدل  اهلل  عبد  طارق 
الهقي�ض دحيالن  عفيان  طايل 
اخلري�سا �سايل  �سليمان  طراد 
الفايز ظاهر  فار�ض  ظاهر 
الدبايبه عوده  حممد  عاطف 
اجلبور ع�سكر  حمدان  عاليه 
الزبن ذيخان  خالد  عامر 
اجلبور عياط  احمد  عاهد 
اجلبور امني  فايد  العزيز  عبد 
اجلمعان �سالمه  حممد  العزيز  عبد 
ال�سنون غ�سيان  غازى  الكرمي  عبد 
ال�ساليطه مفلح  ابنيه  اهلل  عبد 
الفايز حممد  خلف  اهلل  عبد 
املذهان �سليمان  رفيفان  اهلل  عبد 
العي�سمي ا�سعد  �سليمان  اهلل  عبد 
القطيفان م�سلم  نا�سر  اهلل  عبد 
عبد الوهاب يو�سف عبدالوهاب اخلطيب
اخلري�سا ر�سيد  جمعه  عبدالرزاق 
الكور �سويلم  �سوفان  عدي 
الكعابنه مطلق  ابراهيم  عالء 
الدهام�سه علي  عايد  علي 
ال�سعايده �سعيب  وليد  علي 
العقرباوى ع�سكر  �سالح  عيد 
اجلبور حممد  �سالح  غيداء 
الفايز حممد  طراد  فاتن 
االحمد احمد  ابراهيم  فادي 
اخل�سريى �سياح  حممد  فاطمه 
الق�ساه نهار  �سامل  فرا�ض 
الدهام�سه مفلح  عليان  فزنه 
الفايز النورى  متعب  فواز 

الروا�سده ك�ساب  حم�سن  حممد 
ال�سرايره عطيه  حممود  حممد 
الع�سو�ض حممد  عارف  حممود 
الروا�سده املهدى  عبد  حماد  مراد 
املدانات يو�سف  فار�ض  مروان 
املرازقه �سلمان  الرحمن  عبد  مرمي 
ال�سمايله حممد  القادر  عبد  مرمي 
ال�سرايره احمد  دميثان  معاذ 
ال�سعوب �سلمان  �سليمان  معاويه 
اجلبارين فيا�ض  حممد  معاويه 
الع�سايله بركات  عو�ض  منار 
الروا�سده ا�سليم  يحيى  منت�سر 
احلبا�سنه نا�سر  يو�سف  منري 
اجلعافره مفلح  �سامل  مهند 
الطراونه حممد  �سالح  مهند 
الطراونه عايد  �سليمان  مو�سى 
ال�سمور مو�سى  �سامل  مي 
اجلعافره �سليمان  داود  مي�ض 
االحمد يو�سف  الروؤوف  عبد  ناديا 
هواري الغني  عبد  حممد  ناديا 
ال�سمايله حممد  جميل  نا�سر 
الطراونه اهلل  عطا  �سامل  نا�سر 
الطراونه �سامل  خالد  ناظم 
ال�سرايره الغني  عبد  �سليمان  نائله 
املدادحه ابراهيم  فخري  ن�سرين 
املعاقبه اهلل  عبيد  خلف  ن�ساأت 

العطيوي حممد  ابراهيم  حممد 
النعانعه مو�سى  اهلل  عبد  حممد 
ال�سفا�سفه ابراهيم  ها�سم  حممد 
اجلرابعه حممود  �سالح  حممود 

الرتك علي  عبداحلميد  مي�سم 

ال�سلول حممد  ح�سني  اميان 
الرجوب حممد  البا�سط  عبد  اميان 
الربابعه حممد  اهلل  عبد  امين 
مهيدات ح�سن  نايل  اينا�ض 
الدهون حممود  �سليمان  ايوب 
الغزاوى �سالح  القادر  عبد  با�سمه 
عبيدات حممود  خالد  بثينه 
عفيفي م�سطفى  عبداهلل  بثينه 
اخلتاتنه حممد  خليل  ب�سما 
ال�سمري خلف  حممد  ب�سيم 
ابداح الكرمي  عبد  فرج  ب�سري 
عي�سى بني  علي  احمد  بالل 
مفرج بني   احمد  القادر  عبد   بالل 
الغرايبه �سليم  حممد  بالل 
الدردور احمد  خالد  بنان 
اخلزاعله حممود  فايز  تغريد 
وديان حممود  حاب�ض  متارا 
العجلوين يو�سف  ابراهيم  تهاين 
بدر هالل  طورن�ض  تهاين 
طاهات مفلح  نا�سر  تهاين 
عبيدات كايد  في�سل  ثابت 
املومني احمد  احلميد  عبد  ثامر 
عطار ح�سني  �سربي  ثائر 
خمادمه حممد  عو�ض  ثائر 
يون�ض �سالح  حممود  ثناء 
جرادات يو�سف  �سربي  جابر 
طن�ض حممد  �سليمان  جالل 
حمفوظ ابو  علي  �سلمان  جمال 
زنيمه ابو  حممود  الكرمي  عبد  جمال 
حجازي حممد  وليد  جمال 
عبيدات ظاهر  علي  جميل 
�ستات حممود  حممد  جنان 
عبيدات فيا�ض  ابراهيم  جهاد 
حافظ عبد الرحمن احمد بني عبد الرحمن
الداللعه عو�ض  ح�سن  ح�سام 
الغزاوي حممد  يعقوب  ح�سام 
هزاميه حممد  احمد  ح�سن 
الب�ساب�سه احمد  علي  ح�سني 
عبابنه ا�سماعيل  �سعيد  حممد  ح�سني 
فار�ض ا�سماعيل  طه  حنان 
ظهريات ال�سعد  حفيظ  خالد 
ال�سطناوي خطار  عقيل  خالد 

القبيالت مو�سى  م�سبح  ثائر 
اللوباين �سالح  ن�سر  ثرى 
احلوامته حممود  احلميد  عبد  ثقه 
ال�سماعني خليل  جري�ض  جاد 
الهل�سه جري�ض  عاهد  جري�ض 
الطوالبه حميدان  املجيد  عبد  جهاد 
الدهيمات ح�سني  احمد  ح�سن 
العباب�سه عبد  رجا  ح�سن 
امل�ساحله فهد  حممد  ح�سني 
ال�سمارات اهلل  �سيف  �سليمان  ح�سني 
ابومطر حممد  را�سد  حمزه 
ال�سوره فالح  عارف  حنان 
رقيق ابو  حممود  �سليم  خالد 
علي �سالمه  عطيه  خالد 
احلي�سه م�سلم  على  خالد 
امل�ساحله الرحمن  عبد  احمد  خلدون 
ال�ساليطه يو�سف  �سبلي  خلدون 
القادر عبد  ح�سني  حممد  خلدون 
املعايعه مفلح  حممد  خلدون 
النجادا الهادى  عبد  خلف  دانا 
املحمد علي  فايز  دانيا 
ال�سوابكه عبداهلل  �سميح  دعاء 
الهربي�سي ح�سني  الكرمي  عبد  دعاء 
ركبه ابو  ذيب  عمر  رامي 
الرحيل رجا  احمد  رانيا 
الكوفحي حممد  احمد  رايه 
الف�ساطله عواد  حممد  رحاب 
غنيم ابو  �سعيد  في�سل  ر�سا 
زايد حممود  م�سطفى  ر�سا 
اجلماعني رجا  حمد  ر�ساد 
ال�سفرتي �سامل  يو�سف  رعد 
النمروطي حممد  روحي  رنا 
املوازره مطلق  طالب  رنده 
الغنم ابو  �سالمه  احمد  روان 
الفقهاء خلف  عي�سى  رويده 
اجلماليه حممد  ح�سني  ريا�ض 
احلاليبه عواد  خالد  زياد 
النجادا �سامل  حممود  زياد 
رواع ابو  ح�سني  احمد  زيد 
اخلطيب �سليمان  جمال  زينه 
ال�سخانبه جروان  القادر  عبد  �ساميه 

الداموين نايف  ح�سن  اميمه 
الروا�سده �سليمان  م�سعد  اجناد 
البياي�سه الفتاح  عبد  ح�سني  ان�ض 
احللواين ال�سميع  عبد  ا�سماعيل  اميان 
ال�سواوره ابراهيم  ال�سرارى  اميان 
الرهايفه الكرمي  عبد  عمر  اميان 
عبود ابو  �سليمان  هاين  اينا�ض 
القي�سي حماد  �سعدي  ايه 
النواي�سه ح�سني  حامد  اآالء 
اجلفوت حممد  حمد  اآمنه 
اخلتاتنه ابراهيم  ما�سي  بادى 
الطراونه ر�سيد  اهلل  عطا  با�سل 
اخلري�سات عي�سى  حممود  با�سم 
الق�ساه حمد  حممد  با�سمه 
املبي�سني املنعم  عبد  حامد  ب�سرى 
الع�سايله وراد  احلميد  عبد  بالل 
املجايل اهلل  عطا  علي  بالل 
املطارنه م�سلم  حممد  بالل 
املعايطه خلف  حممد  تغريد 
الروا�سده ح�سن  يو�سف  تغريد 
املجايل ال�سيد  في�سل  تقى 
املبي�سني احمد  حممد  متارا 
املعايطه ح�سني  امني  متا�سر 
اخلطيب هالل  ابراهيم  تيمور 
ال�سحيمات فالح  وجيه  ثائر 
الروا�سده املعطي  عبد  جمعه  جا�سر 

املرايات حمد  املجيد  عبد  ا�سامه 

�سلمان عيال  ا�سماعيل  خليل  ا�سراء 
الزيدانني مطلق  حممد  ا�سالم 
الهوامله م�سافق  خالد  امل 
اخل�سبه الزعيبات  حمد  حممود  ايات 

العزايزه فرحان  الكرمي  عبد  نهيل 
هاين بني  نايف  عيد  نواف 
ذبيان العزيز  عبد  خلف  نور 
الدبا�ض عبداملجيد  عاكف  نور 
بركات جرب  من�سور  نور 
الرو�سان جنيب  يحيى  نيفني 
عقله الرحيم  عبد  اهلل  عبد  نينا 
الغزاوي عبد  احمد  هبه 
الغزاوي القادر  عبد  العزيز  عبد  هبه 
لفريندي حممد  حممد  هدى 
نوافله حممد  ر�سالن  ه�سام 
ن�سري اهلل  عبد  �سامي  ه�سام 
ملكاوي احمد  حممد  هناء 
ال�سباحني هالل  مرزوق  هناء 
اخلطيب را�سد  كمال  هنادى 
ال�سمادي ابراهيم  اهلل  عبد  هند 
بطاينه خلف  عيد  حممد  هند 
النهود خليف  حممد  هنيه 
ال�سلول �سعد  حممد  هيثم 
الوقفي فالح  �سال�ض  وائل 
العيده م�سطفى  جناح  وجدان 
القرعان عليان  يو�سف  ورود 
جرادات �سليمان  علي  وريده 
خ�ساونه توفيق  الكرمي  عبد  و�سام 
خري�سات احمد  م�سطفى  و�سام 
عمايره ر�سيد  احمد  و�سفي 
الدويري فندي  حممد  و�سفي 
الغزاوي ممدوح  يعقوب  وعد 
املومني بادى  حممد  وفاء 
عثامنه �سامل  ح�سني  يارا 
نوافله ح�سني  اهلل  عبد  يا�سر 
املومني �سالح  حممد  يا�سمني 
ال�سناق حممد  �سرور  يحيى 
�سقري ابو  ر�سيد  �سم�سي  يزن 
اخل�ساونه حممد  فوؤاد  يو�سف 
الغزاوي �سيتان  ممدوح  يو�سف 

الفايز ديالن  دوي�ض  في�سل 
العي�سمي ا�سعد  �سليمان  في�سل 
الهزاميه عمر  توفيق  حممد  ملى 
اخلري�سه �سايل  ن�سمي  ليث 
املحمد ح�سن  حمود  ماجد 
الب�ساب�سه خليف  هائل  الدين  جمد 
عواد ابو  �سالح  فهد  جمد 
الفايز ظاهر  زيد  حممد 
الفايز �ساهر  �سعود  حممد 
خلف عبد  �ساهر  حممد 
املالجي فالح  �سبحي  حممد 
الفايز �ساهر  طراد  حممد 
املحمود خلف  علي  حممد 
النبع عايد  عو�ض  حممد 
الرو�سان �سلمان  فنخري  حممد 
الهقي�ض دمله  اعقيل  مداهلل 
ع�ساف ابو  �سليمان  زعل  مراد 
اخلري�سا خلف  عيد  م�سهور 
خلف مرهج  هليل  م�سلح 
اخلري�سه نزهان  جميل  معايل 
الدعجه علي  عبداهلل  معتز 
اجلريبيع م�ساتل  اهلل  عبد  ممدوح 
حمادنه الكرمي  عبد  يزيد  منى 
داليكه حممد  قا�سم  مها 
الزيادي اهلل  عبد  ابراهيم  مهند 
العطيات خلف  عثمان  جناح 
املجايل علي  حممد  جنود 
اخل�سمان مهاو�ض  حممد  منر 
الك�سيبه جدى  حمدى  نورا 
الفايز نور�ض  جمحم  نوف 
االحمد احمد  خليل  هاين 
الزبن عطي�ض  حممد  هبه 
اجلبور �سالح  خلف  هديل 
الوزان بخيت  حممد  هنادى 
اجلبور عايد  فالح  هنادي 
اجلحاو�سه الكرمي  عبد   نا�سر  هيثم 
العازمي علي  عطيوى  و�سفي 
الطالفيح م�سلح  حممد  وعد 
اجلبور جزاع  عوده  يو�سف 

الهوى ابو  داود  حممود  نعيمه 
املحادين الدامي  عبد  �سميح  نغم 
املدانات حنا  ماجد  نهايه 
القراله �سلمان  �سامل  نوال 
ال�سمايله زاهي  نعيم  الدين  نور 
احلريبات �سعود  توفيق  نور 
عوامله �سالح  حممد  نور 
الروا�سده احمد  مو�سى  نور 
الديات ماجد  �سطام  هديل 
البطاينه اديب  مو�سى  هديل 
الك�سا�سبه �سلمان  حامد  ه�سام 
ال�سرايره يو�سف  فرا�ض  هند 
ال�سمور �سالمه  يون�ض  هيام 
املجايل دليوان  نياز  هيفاء 
وندى ابو  �سته  ابو  توفيق  وجدان 
الطراونه الوهاب  عبد  حممد  ورود 
ال�سواوره حممود  في�سل  و�سام 
الطراونه فالح  املهدي  عبد  و�سال 
الكعود عواد  حاب�ض  وفاء 
العبي�سات �سالمه  حممد  وفاء 
الطراونه اهلل  مد  نهار  والء 
الع�سا�سفه حممد  املجيد  عبد  وليد 
الطراونه م�سلم  احمد  يا�سني 
الطراونه �سليم  خلف  يو�سف 
ال�سمور حممود  �سالح  يو�سف 
ال�سمور يا�سني  يون�ض  يو�سف 

�سلمان عيال  علي  ظاهر  ن�سال 

ال�سبايله اهلل  عبد  القادر  عبد  هديل 

الزيدانني زعل  خالد  والء 

�سطناوى حممد  تركي  يا�سر 
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دواغره مو�سى  الفتاح  عبد   ابت�سام 
مقدادي حممد  امني  ابراهيم 
الب�ساب�سه احمد  علي  ابراهيم 
االبراهيم احلليم  عبد  امني  حممد  ابراهيم 
�سوملي ابراهيم  ه�سام  ابراهيم 
العلي علي  حممد  احالم 
ال�سويات ح�سني  ابراهيم  احمد 
خويله احمد  خ�سر  احمد 
االبراهيم حممود  الرحيم  عبد  احمد 
مطالقه الرحمن  عبد  علي  احمد 
خ�ساونه �سليم  فوؤاد  احمد 
العي�سى مو�سى  قا�سم  احمد 
دراب�سه �سامل  حممد  احمد 
املقبل اهلل  �سيف  حممود  احمد 
الر�سدان في�سل  غازي  ادري�ض 
احلمود عقله  ابراهيم  اروى 
�سامل ابو  اهلل  عبد  يو�سف  اروى 
فريحات عارف  عزبي  اريج 
خملوف بكر  احمد  ا�سامه 
ال�سالح �سليمان  عارف  ا�سامه 
ال�سغري جرب  علي  حممد  ا�سامه 
الكرمي اخلطيب عبد  علي  ا�سامه حممد 
ار�سيد ابو  توفيق  حممود  ا�سامه 
املغربي ابراهيم  من�سور  ا�سامه 
ال�سرع عبدالغني  احمد  ا�سعاف 
الفيا�ض حممد  علي  ا�سمى 
فحماوي حممد  حممود  ا�سجان 
الدقام�سه نايف  م�سطفى  ا�سرف 
ال�سامل مقبل  ار�سيد  ا�سواق 
عيادي الرحمن  عبد  ح�سن  اكرم 
الرو�سان م�سهور  �سرحبيل  اماين 
عبيدات �سامل  نورى  اماين 
اخل�ساونه فواز  اهلل  عبد  اجمد 
عي�سى بني  حممد  احمد  امل 
حداد �سليمان  �سامل  امل 
العوري حممد  نائل  امل 
اهلل عبد  حممد  نواف  امنه 
العودات الرحيم  عبد  نواف  اياد 
الب�سري حممد  احمد  اميان 
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جوده ابو  �سالمه  اهلل  عبد  ابراهيم 
الها�سم عقله  حممد  ابراهيم 
حممود عو�ض  �سفيق  احمد 
الهواو�سه فالح  �سابر  احمد 
اللبابده الر�سيد  كامل  احمد 
احلي�سة عواد  من�سور  احمد 
الهروط �سالمه  �سليم  ا�سامه 
الطوالبه فيا�ض  اهلل  عبد  ا�سامه 
الوح�ض حممد  عي�سى  ا�سامه 
ح�سي�ض ابو  علي  فهد  ا�سامه 
الرفاعي عبا�ض  ا�سماعيل  ا�سراء 
النجادا فليح  احمد  ا�سالم 
الرواحنه �سالمه  حممد  ا�سماء 
احلناينه حممد  زعل  ا�سماعيل 
ال�سوابكه ماهر  علي  ا�سرف 
امل�سري ن�سر  حممد  االء 
نزال امني  راجح  امال 
العباب�سه �سامل  نوفان  امتياز 
اخلريبات املهدى  عبد  حممد  اجمد 
ابوغو�ض حممد  ايوب  ان�ض 
القعايده �سليم  اهلل  مد  ان�ض 
ال�سعيدات �سامل  فرحان  انور 
ال�سوابكه فالح  حممد  انور 
م�سطفى زكريا  زهري  اولفت 
االطر�ض يا�سني  حممود  ايات 
احليا�سات حممد  فالح  اميان 
احلوامته جدعان  �سليمان  امين 
الزينات حمدان  اهلل  عبد  امين 
الفقهاء �سالمه  �سليمان  با�سل 
الهروط خليل  يحيى  بدر 
ال�سوابكه خلف  �سالح  ب�سام 
احلي�سه الغني  عبد  حممد  بكر 
املعايعه حممد  ابراهيم  بالل 
القباعي حرب  الكرمي  عبد  بالل 
ال�سوابكه زايد  اهلل  عبد  تاال 
الرواحنه حمود  ابراهيم  تغريد 
القا�سم ح�سن  �سامل  متارا 
الفقهاء م�سعد  اذياب  تهاين 
ربايعه احمد  علي  تهاين 
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حامده ابو  عارف  جميل  ابراهيم 
احلبا�سنه اليف  مطيع  ابراهيم 
الكركي احلميد  عبد  علي  احالم 
ال�سالعني حماد  حممود  احالم 
ال�سمور عبداحلميد  مو�سى  احالم 
اجلعافره ناجي  ابراهيم  احمد 
الروا�سده ك�ساب  ح�سني  احمد 
امل�ساروه ا�ستيوي  حماد  احمد 
ال�سواوره يو�سف  رجا  احمد 
الكركي �سامل  �سالح  اخال�ض 
الهل�سه جري�ض  اجمد  ادما 
الع�سا�سفه م�سلم  املجيد  عبد  ادما 
العجلوين القادر  عبد  عدنان  ا�سراء 
ال�سواوره يو�سف  توفيق  ا�سماء 
ال�سمايله حممود  عادل  ا�سماء 
الطراونه جراد  عي�سى  ا�سماء 
املحادين �سالمه  احمد  ا�سرف 
ال�سمور اهلل  عطا  �سالح  االء 
احلرازنه زاهي  علي  االء 
اجلبور احمد  احلليم  عبد  اماين 
الطراونه عو�ض  ح�سن  اجمد 
اجلعافره عقله  حممد  امل 
�سنجاب احمد  ماجد  امريه 
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البداينه عوده  جمال  ابراهيم 
املراحله �سامل  حيدر  احمد 

القادرى نايف  توفيق  دعاء 
الزيود ر�سيد  حممد  دعاء 
بواعنه ح�سن  حممد  دميا 
قيج ا�سماعيل  ح�سن  دينا 
ار�سيد حممود  حممد  دينا 
ال�سفوق عقيل  احمد  رامي 
النوا�سره حممد  عقله  رانيا 
العمور جنيب  حممود  ربيع 
الكايد �سليمان  احمد  رداد 
الرتك علي  كمال  ر�سا 
حمارب ابو  اهلل  عبد  وا�سف  ر�سا 
خوالده مفلح  احمد  رغد 
احمد علي  خ�سر  رنا 
القرعان خليفه  احمد  ريهان 
العتوم حممد  علي  زيد 
يو�سف ابو  احمد  عطا  �ساره 
عيا�سره اللطيف  عبد  عو�ض  �سامر 
مرت�سى اهلل  عبد  عايد  �ساهره 
القني اهلل  عبد  �سوكت  �سائد 
البدور حممد  قا�سم  �سحر 
احلوامده �سرور  حممد  �سرور 
م�سطفى بني   عبد  ح�سن  �سعاد  

حما�سنه �سالمه  ح�سني  �سالمه 
اجلنيدى اللطيف  عبد  احمد  �سمر 
البني حممود  زهري  �سمري 
احمد بني  حممود  اجنيد  �سميه 
االحمد ذياب  �سليمان  �سند�ض 
خوالده حممود  عبداهلل  �سند�ض 
�سالمات احلميد  عبد  زياد  �سهاد 
الزيادنه حممد  عادل  �سهاد 
العزه الرحمن  عبد  �سعدى  �سوزان 
اخلوالده اهلل  عبد  ر�سا  �سو�سن 
الزغول علي  احمد  �سريهان 
عتوم حممد  علي  �سوكت 
العتوم �سالح  اهلل  عبد  �سالح 
العزه يون�ض  حممد  �سائب 
دلبوح ابو  �سكران  اهلل  عبد  �سباح 
احلوامده علي  حممد  �سدام 
مقابله خالد  من�سور  �سقر 
اجلراح حممود  اهلل  عبد  �سحى 
الزبون �سرور  ظاهر  اهلل  �سيف 
القي�سي �سالمه  حممد  طلعت 
العيا�سره حممد  حممود  عامر 
الفريحات الدين  نور  مو�سى  عامر 

روا�سده حمدان  �سريف  الرحمن  عبد 
القادرى �سرور  حممد  الكرمي  عبد 
العتوم ابراهيم  حممد  اهلل  عبد 
العتوم احمد  حممود  النا�سر  عبد 
العيد الرحمن  عبد   احمد  عبدالنا�سر 
لنب ا�سرق  الوهاب  عبد  فوؤاد  عبري 
ح�سن م�سلح  عارف  عثمان 
قا�سم ذياب  عادل   / �سفيق  ع�سمت 
اخلوالده عايد  احمد  عالء 
بوريني علي  عدنان  الدين  عالء 
العفيف ار�سيد  املح�سن  عبد  علي 
املحا�سنه علي  عبداهلل  علي 
العبدالكرمي مفلح  م�سطفى  علي 
الدالبيح خريو�ض  ح�سن  عماد 
البريوين حممد  مو�سى  عماد 
عتوم حممد  ح�سن  عمار 
العوي�سي حممد  الرحيم  عبد  عمر 
قوقزه بخيت  عقله  عمر 
�ساهني حممود  ن�سرى  عمر 
ال�سمري حممود  وجدي  عمران 
م�سطفى بني   حممد  حيدر  عوين 
مقابله �سوان  حممد  احمد  عي�سى 

عفيف خليف  حممد  عي�سى 
اللوزي فار�ض  عوده  غاده 
يو�سف �سعيد  حممد  غاده 
عتوم حممد  علي  فاتن 
الفريحات ابراهيم  حممود  فاتن 
ف�سه ابو  الرازق  عبد  القادر  عبد  فادي 
علي خلف  ح�سني  فاطمه 
دلبوح ابو  يو�سف  حممد  فاطمه 
املقابله حممد  الروؤوف  عبد  فرا�ض 
الروا�سده عقيل  ح�سني  فريد 
خوالده رويق  علي  فوزي 
روا�سده علي  جميل  في�سل 
طه بني  مو�سى  م�سطفى  ق�سي 
احليحي اهلل  عبد  �سامل  كرمي 
ناطور �سعيد  الرحمن  عبد  كرميان 
حناتله حممد  احلميد  عبد   كفاح 
الزعبي حممد  قا�سم  لبنى 
زريقات حامد  احمد  ليلى 
احمد بني  علي  احمد  مالك 
عبنده حممد  ناظم  مالك 
العتوم ابراهيم  حممد  مامون 
م�سرب�ض خليل  اليا�ض  جمد 

حما�سنه حممد  �ساهر  جمدولني 
ال�ساعر عبداحلميد  يحيى  حممد  
قواقزه القادر  عبد  احمد  حممد 
القرعان مفلح  احمد  حممد 
حممد اكرم حممد عبدالكرمي ابو غزله
القيام �سالح  ح�سن  حممد 
ح�سني �سليمان  ح�سني  حممد 
احليحي اهلل  عبد  �سامل  حممد 
�سند�ض حممد  حممود  �سامر  حممد 
دخيل ابو  ح�سني  �سالح  حممد 
حممد عبد احلميد عبد الوايل بني بكار
حممد عبد الفتاح عبد القادر ابو �سمره
املرازيق احمد  علي  حممد 
عكا�سه احمد  كمال  حممد 
عتوم احمد  نا�سر  حممد 
العتوم حممد  ن�سرى  حممد 
اهلل العبد  حامد  ح�سني  حممود 
عتوم حممود  حممد  حممود 
زريقات الرحمن  عبد   زياد  مرام 
الروا�سده احمد  موفق  مرام 
االحمد حممد  رفيق  مروان 
عتوم الكرمي  عبد  م�سطفى  مروه 

الفليحان مفلح  يو�سف  انت�سار 
ب�سارات م�سطفى  يون�ض  ايات 
هديب حممد  املجيد  عبد   اميان 
عقيلي ار�سيد  �سالح  اينا�ض 
قوقزه علي  فوزى  ب�سار 
حموده جابر  حممد  بالل 
ا�سعد احلاج   ا�سعد  نعمان  تغريد 
نوا�سره احمد  علي  ثابت 
خوالده عيد  نهار  جلعود 
بيان ح�سني  احمد  جمال 
بطار�سه �سلطي  هالل  جهاد 
ربيع احمد  علي  ح�سام 
العتوم حممد  علي  ح�سام 
احلايك ب�سري  وجيه  ح�سام 
عتوم م�سلح  حممد  ح�سن 
�سليم بني  احمد  ابراهيم  حنان 
و�ساحي عيد  احلميد  عبد  خالد 
الزبون احمد  ح�سن  خديجه 
الر�سيد ابراهيم  علي  خلدون 
القرعان حممد  عدنان  دانيال 
عمور حممد  احمد  دعاء 
عقده ح�سن  برهان  دعاء 

الزريقات فرج  اهلل  عبد  مرمي 
الكايد �سليمان  هايل  منار 
القرعان العزيز  عبد  احمد  منى 
م�سطفى بني  علي  �سامل  منى 
مقابله ح�سني  احمد  مها 
العالونه حممد  مر�سود  مهند 
عواد بني  حممد  ر�سالن  مريفت 
عتوم م�سطفى  رفيفان  نربا�ض 
مقابله �سليمان  زيد  نبيل 
نوا�سره حممد  را�سي  نزار 
عتوم عكا�سه  �سامي  ن�سرين 
حناتله م�سطفى  احمد  نور 
الفريحات عي�سى  كمال  نيفني 
عبيدات من�سور  �سبحي  هديل 
غزله ابو  جرب  حممد  هيام 
الروا�سده حممود  علي  هيثم 
العتوم علي  عي�سى  هيثم 
عفيف م�سطفى  حممد  و�سفي 
املحا�سنه علي  احمد  وفاء 
احلوامده يو�سف  �سالمه  والء 
جنادات علي  حممد  والء 
حراح�سه حممد  النعيم  عبد  يا�سر 

ال�سمادى حممد  وليد  ابتهال 
العتوم �سليمان  عقله  ابراهيم 
املقابله يو�سف  ح�سن  احمد 
ال�سمادى احمد  ح�سني  احمد 
الدبي�سيه عبد  زياد  احمد 
ال�سالمات ال�سالح  �سليمان  احمد 
قواقزه حممد  علي  احمد 
القادري خليف  عي�سى  احمد 
قوقزه عقله  م�سطفى  احمد 
عيا�سره حممد  من�سور  احمد 
م�سطفى بني   حممد  م�سطفى  ا�سراء 
عبده بني  مو�سى  وليد  ا�سالم 
الزبون نا�سر  نايف  ا�سماء 
ملوح ابو  يو�سف  ابراهيم  ا�سرف 
بطار�سه �سليم  �سليمان  ا�سرف 
زريقات الرحيم  عبد  حممد  االء 
املحا�سنه علي  حت�سني  اماين 
عوي�ض مو�سى  حبيب  اماين 
م�سطفى بني  حممود  هاين  اماين 
احلمد غامن  مفلح  اجمد 

املدنية مبنى ديوان اخلدمة  ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا يف   ٢٠1٦-9-٢7 املوافق  الثالثاء 
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الهالالت �سلمان  ح�سني  مهى 
مو�سى حممد  �سليمان  ناهد 
النجار �سعيد  عي�سى  نبيله 
الهباهبه ا�سماعيل  مرزوق  هبه 
الن�سرات هارون  ح�سني  هيا 
النوافله احميد  مهدي  و�سام 
هالله ابو  يون�ض  املنعم  عبد  والء 

تايه ابو  م�سرف  هاج�ض  يا�سمني 

فيا�ض بني  حمدان  �سالح  با�سم 
احل�سنات �سليمان  القادر  عبد  بدر 
النواي�سه مو�سى  عليان  ثناء 
قطي�سات م�سطفى  حممد  جمانه 
ال�سواوره ال�سمد  عبد  عواد  حذيفه 
املجايل خازر  نوفان  حنني 
الن�سور حمدان  اهلل  عبد  حيات 
الفرايه حممود  خالد  رامي 

á«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
كيايل الفتاح  عبد  دميان  ابت�سام 
امل�سيعدين احمد  حممد  ابتهال 
الن�سور ح�سني  حممد  ا�سراء 
تايه ابو  عواد  حممد  ا�سماء 
اجلازي حمد  فايز  امين 
العودات �سمور  حممد  بكر 
الر�سايده طوير�ض  خلف  ثامر 

البديرات يو�سف  حممد  رانيا 
العوامله عبد  حممود  ر�سا 
ال�سحيمات ح�سني  حممد  رمزي 
�سيخه عمر  زهري  رنا 
اجلرزي حممد  حممود  رهام 
املومني حممد  علي  روان 
جوده احمد  حممد  رويده 
الرياالت حممود  ب�سري  �سماح 
زيد ابو  ح�سني  �سعيد  �سهاد 

مزهر جرب  خريي  جمانه 
اجلازي احمد  عبدالفتاح  حازم 
العجارمه اهلل  عبد  ا�سماعيل  حال 
تايه ابو  م�سرف  هاج�ض  حماده 
النجادات رجا  اهلل  عطا  حنان 
الكليبات كليب  �سليمان  خالد 
الهدبان عو�ض  حميل  خالد 
تايه ابو  داغ�ض  جلعود  داغ�ض 

بعباع طاهر  عمر  �سذا 
البطو�ض اهلل  عبد  �سالح  �سذى 
املواجده �سامل  احمد  عاليه 
هليل ابو  عواد  �سليمان  عال 
احلريرات حممد  علي  علياء 
الفوار�ض �سالح  يو�سف  غدير 
االحيوات م�سلح  �سامل  فاطمه 
املراعيه عقله  مرجي  قدر 

احلويطات حممد  �سمور  دانا 
اجلازي عقله  �سامل  دالل 
تايه ابو  م�سند  حممد  الدين  �سعد 
العبيد عفا�ض  �سالح  �سهاد 
اجلازي فرحان  حممد  �سيف 
تايه ابو  مد�سر  الكرمي  عبد  �سالح 
النجادات عوي�سه  احمد  طارق 
تايه ابو  اهلل  عبد  ظاهر  اهلل  عبد 

الكباريتي نا�سر  غازي  النا 
املعايطه يو�سف  خلف  ليث 
الغ�ساونه �سليمان  القادر  عبد  ليث 
العز ابو  عاطي  تي�سري  حممد 
�سمهدانه ابو  �سلمان  خالد  حممد 
اخلتاتنه حمد  �سامن  حممد 
عطا بني  حممد  علي  حممد 
املومني �سليمان  عي�سى  حممد 

املراغيه عوي�ض  حممد  عبداالله 
الزوايده حممد  عواد  عبداهلل 
الروا�سده اهلل  عبد  غازي  عالء 
املومني اهلل  عبد  حممد  عالء 
املناجعه مطلق  عو�ض  غدير 
هدايه بن  غيث  عوده  فايز 
النعيمات �سياح  اهلل  �سيف  فهد 
النعيمات عقله  اهلل  عبد  ماجد 

املبي�سني حممود  فايز  حممد 
الروا�سده الرحمن  عبد  ماجد  حممد 
املعايطه �سامل  ابراهيم  حممود 
املعايطه ال�سيد  عبد  حممود  مروان 
املحاريق حمد  نادي  معاذ 
املعايطه �سالح  عو�ض  معاويه 
الفرايه حممد  رم�سان  معن 
يو�سف علي  يو�سف  منذر 

رخيه ابو  ر�سمي  يحيى  براءه 
الهنا ابو  ر�سدى  �سريف  خلود 
اخلوالده حممد  ابراهيم  رائده 
اخلليفات �سالح  �سليمان  ردينه 
الطحان نايف  تي�سري  �سوزان 
�سعيفان حممد  فتحي  عال 
الفرجات هارون  مو�سى  فاطمه 

حماد حممود  ماجد  ا�سراء 
اخلليفات حممد  خالد  ا�سالم 
اكرم قدوره عبد القادر م�سطفى ال�سويخ
ال�سحيمات ح�سن  عوده  امل 
احلجوج كرمي  طه  ان�ض 
اخلن�سريي م�سطفى  احمد  ايه 
ال�سرايره عوده  �سميح  ايه 
احلريرات �سليمان  اهلل  عطا  بادي 

احل�سا�سني �سباح  علي  حممد 
النجادات عيد  عواد  حممد 
اخلواجا حممد  ر�سيد  احمد  مراد 
العطون عتيق  حممد  مرزوق 
املراغيه �سفهان  �سامل  منال 
اجلازي حممد  م�سهور  مي 
اجلازي عفا�ض  عبدالكرمي  هبه 
اجلازي الطرقي  قا�سم  هيثم 

الدبا�ض احلميد  عبد  الرحمن  عبد  منى 
جربيل احمد  علي  منى 
مريان منر  حممد  نان�سي 
القطاونه عطااهلل  م�سطفى  نور 
املبي�سني حممد  ر�سوان  هديل 
احلمادين مزيد  عطفان  هديل 
القطيطات خليل  عقله  يارا 
ال�سمرين علي  حممد  احمد  يزن 
كناين يو�سف  مو�سى  يو�سف 

á«∏c  êQóe
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ال�سالمني علي  عاطف  اثري 
اليون�ض حممد  علي  ا�سراء 
�سكور �سعدى  عادل  ا�سالم 
القرعان عطيه  ح�سن  اماين 

 ôYÉ°ûdG  ∫Éªc  êQóe
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الكبري حممد  تي�سري  احمد 
الغني عبد  ا�سماعيل  فخري  احمد 
العطيوي بخيت  فهد  احمد 
املعاين حمد  لوؤي  احمد 
الدراو�سه حممد  احمد  اروى 
جرادات حممود  علي  ا�سراء 


