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á«fóŸG áeóÿG ¿GƒjO øY QOÉ°U ¿Ó`````````YEG

kÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG 2018/2/22 ¢ù«ªÿG

ô¡¶dG ó©H 1:30 áYÉ°ùdG 2018/2/22 ¢ù«ªÿG

دواب�شه  حممد  روحي  �شحر 
ال�شمريي  مو�شى  �شربي  �شناء 
ذبالح  اللطيف  عبد  غالب  �شوزان 
حارثيه  ابو  ا�شماعيل  �شمري  �شفاء 
اجلرادات  اهلل  عبد  نايف  ع�شمت 
ن�شر  ابراهيم  جميل  فاديه 
منيله  ابو  �شامل  ح�شن  كفاح 
عرفه  خليل  ماهر  النا 
اهلل  حمد  حممد  �شبحي  مهى 
جوده  رجب  الدين  عز  نارميان 
م�شطفى  �شعيد  حممود  ن�شرين 
�شالح  ال�شيخ   ح�شني  ح�شام  هبه 
خمي�س  حممد  زياد  هناء 
ن�شره  ابو  حممد  احمد  يا�شمني 
العديلي  نا�شر  من�شور  يا�شمني 

QƒYÉf  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
الرمامنه  اديب  حممد  االء 
حممد  حممد  عزيز  امينه 
ال�شواعري  علي  حامت  دانا 
عد�س  ابو  عثمان  احمد  دعاء 
ال�شوابكه  فهد  خالد  زينب 
العويدي  عوده  علي  �شحر 
حماد  عي�شى  فوؤاد  عال 
الفالح  النبي  عبد  حممد  فاطمه 
ال�شهوان  القادر  عبد  ب�شام  مرام 
اخلطيب  عدنان  نزار  منار 
االطر�س  توفيق  غازى  اهلل  هبه 
املهدي  عبد  حممد  يو�شف  هديل 

Ò°ùdG  …OGh AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
ال�شليحات  الرحمن  عبد  حممود  امل 
الروا�شده  �شليم  عوده  ت�شنيم 
الب�شايره  احمد  ع�شام  حنني 
ال�شليحات  مو�شى  من�شور  ختام 
ال�شعد  حممد  �شامي  خوله 
ال�شكارنه  جميل  ح�شن  �شباح 
احل�شامي  احل�شني  الكرمي  عبد  �شفا 
الديري  يو�شف  جعفر  منال 
الغزاوي  عبد  حممود  منال 
املعايل  الكرمي  عبد  حربي  ن�شرين 
الزبون  مو�شى  �شعد  واجد 
العطار  مو�شى  في�شل  ورود 
AÉbQõdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi

احللوح  طاهر  حممد  اروه 
�شالح  اهلل  عبد  تي�شري  ا�شراء 
حجيله  ابو  قبالن  نا�شر  ا�شماء 
خليل  دار  حممد  عطا  االء 
اليو�شف  اهلل  عو�س  فوزي  االء 

¿É©e ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¿É©e á¶aÉfi
املزايده  ح�شني  حممد  تقوى 
ال�شنيد  حممد  عمر  عبله 
البزايعه  �شوكت  عادل  عبري 
الفناط�شه  زاهر  خالد  جمد 
�شلمان  عيال  جربيل  ابراهيم  هبه 
اهلل  �شقا  احمد  �شداد  هديل 

AGÎÑdG AGƒd / ¿É©e á¶aÉfi
ال�شيطريه  احمد  راتب  ا�شالم 
ال�شمايله  مبارك  امني  ب�شرى 
ال�شالمني  اهلل  �شيف  �شالمه  �شحى 
الفرجات  خليل  خالد  نداء 
AÉbQõdG  áÑ°üb  AGƒd  /  ≈£°SƒdG  ájOÉÑdG

اخلواجه  حممود  عاطف  مي�س 
Iõ«÷G AGƒd  /  ≈£°SƒdG  ájOÉÑdG

اخلنان  �شعود  ابراهيم  اماين 
النجم  ثاين  من�شور  بيان 
اللوان�شه  �شلمان  م�شلم  تهاين 
الكعابنه  فرج  �شليمان  فداء 
العثمان  دهيمان  �شماح  هنادي 
ال�شموط  عوي�س  �شامل  هيا 

 á«dÉª°ûdG  AGƒd  /  ¬«dÉª°ûdG  ájOÉÑdG
á«bô°ûdG

الع�شل  ابو  م�شطفى  عدنان  ا�شجان 
البلعا�شي  احمد  حممود  ت�شنيم 
الربيحي  قا�شم  ح�شني  دميا 
امل�شاعيد  ملوح  احمد  روان 
امل�شاقبه  علي  ر�شا  روان 
العظامات  �شلمان  حممد  �شاجده 
امل�شاعيد  �شامل  يو�شف  �شفاء 
امل�شاعيد  علي  عو�س  عيده 
الهالل  �شلمان  خمرازي  عيده 
امل�شاعيد  �شالمه  حممد  فاطمه 
العثامنة  الوهاب  عبد  �شالمه  معايل 
امل�شاعيد  من�شور  عوده  منى 
ال�شمريان  فليح  ح�شن  هبى 
الر�شود  عفنان  خني�شر  هند 
ال�شوامله  معيوف  �شلمان  يا�شمني 

áÑ≤©dG  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
العمارين  عبيد  حممد  ابت�شام 
ال�شعيديني  �شباح  �شامل  انعام 
العمارين  اليف  علي  تهاين 
املراعيه  �شياح  مر�شي  هبه 
ال�شعيدين  �شامل  عوده  و�شايا 

¿É©e  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdا
�شتال  ابو  حممد  �شالمه  انغام 
النعيمات  هوميل  اهلل  عبد  ايات 
ال�شالمله  خلف  حممد  �شل�شبيل 
العمامره  �شاري  مطيع  �شميه 
الركيبات  ب�شري  �شامل  �شروق 
تايه  ابو  داغ�س  جلعود  طليقه 
الركيبات  حريثان  عو�س  فاطمه 
الركيبات  �شباح  �شمران  هيا 

حوراين  حممود  علي  منال 
الدلقموين  ابراهيم  حممود  نهايه 
املغربي  القادر  عبد  رجا  يارا 
¬«dÉª°ûdG  QGƒZ’G AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi

بكر  عو�س  حافظ  بيان 
فراج  م�شطفى  رم�شان  ختام 
اهلل  عبد  نهار  حممد  رانيا 
حمادنه  حممد  �شامل  رغد 
يون�س  �شليمان  علي  �شناء 
ح�شني  نوفان  حممود  والء 

ó«ÑY »æH AGƒd / óHQG á¶aÉfi
ال�شريف  م�شطفى  عمران  ا�شراء 
ب�شول  يو�شف  علي  ا�شماء 
اهلل  عوده  �شليمان  احمد  االء 
حالل�شه  م�شطفى  علي  االء 
عكور  حممود  ح�شن  الهام 
احللو  علي  نظمي  اماين 
العكور  علي  �شالح  ايات 
ال�شمادي  �شالح  خلف  متا�شر 
احلالل�شه  عيد  عمر  ثروه 
�شطناوى  احمد  عادل  حنان 
الطاها  حممد  ح�شني  دعاء 
عبيد  عارف  را�شي  رائده 
خ�شاونه  طه  الرحمن  عبد  روؤى 
الوقفي  حممود  عاهد  �شذى 
العكور  عايد  حممد  �شباح 
عا�شور  ابو  توفيق  احمد  �شفاء 
�شالح  ا�شماعيل  حممود  �شفاء 
ربابعه  ح�شن  احمد  عبري 
العقله  احمد  عدنان  غادا 
احل�شني  الرحمن  عبد  �شالح  فاتن 
ال�شاوي�س  يون�س  �شوقي  فداء 
العكور  ابراهيم  الرحيم  عبد  هنا 
�شحرور  ابو  نواف  �شاري  وفاء 
�شهاب  حممد  مو�شى  وفاء 
العمارين  حممود  �شلطان  والء 

¿ƒ∏éY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¿ƒ∏éY  á¶aÉfi
الق�شاه  علي  �شلمان  اماين 
الزغول  احمد  يو�شف  انعام 
القر�شي  العزيز  عبد  علي  اميان 
اخلاليله  بخيت  حممود  براء 
وح�شه  طلب  علي  براءه 
جلبان  ابو  �شالح  احمد  روان 
الب�س  حممود  وليد  �شناء 
الق�شاه  علي  عثمان  �شيماء 
مومني  �شليمان  اهلل  عبد  فاديه 
الق�شاه  علي  حممد  منار 

البلوي  م�شلم  �شليم  ر�شا 
املوا�شيه  فالح  احلميد  عبد  رميا 
املجايل  اهلل  عبد  جميل  �شالم 
احلطيبات  الكرمي  عبد  �شالح  ن�شيبه 

 ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi
¬∏«Ø£d G

احلرا�شي�س  �شلمان  بكر  ا�شماء 
ال�شحاحده  �شامل  جمال  ا�شماء 
العوران  الرحمن  عبد  �شفيق  االء 
ال�شوالقه  مروح  حممد  اآمال 
الهري�شات  عوده  ابراهيم  انوار 
احلجاج  �شليمان  جمال  اميان 
ال�شقارين  احلفيظ  عبد  يو�شف  اميان 
ال�شعود  �شليم  احمد  بيان 
العوران  الرحمن  عبد  خلف  رانيا 
ال�شوالقه  املعاوي�س  معبد  �شامل  رحاب 
العطيوي  ا�شماعيل  بكر  رنا 
العوابده  احمد  اهلل  عبد  رمي 
الرواجفه  علي  اهلل  عبد  �شجى 
اخللفات  �شالح  ابراهيم  �شروق 
العودات  خلف  منذر  عبري 
املرايات  حممد  م�شطفى  غدير 
الربيحات  الغني  عبد  الواحد  عبد  ن�شيم 
ال�شوابكه  �شامل  القادر  عبد  هدى 

GÒ°üH  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi

�شلمان  عيال  �شلمان  �شميح  بيداء 
قا�شم  ال�شيخ  �شوكت  عبداحلفيظ  حنني 
الربيحات  الغني  عبد  الواحد  عبد  عبري 
الزيدانني  احمد  ح�شن  فاديه 
الزواهره  حممود  نعيم  فنديه 
الزيدانني  ا�شحيمان  ابراهيم  هيام 

¿É©e ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¿É©e á¶aÉfi
الرواد  حممد  �شالح  دعاء 
غزال  فتحي  روحي  حممد  �شاره 
اخلطيب  اهلل  عطا  حممد  �شروق 
احمد  عي�شى  ه�شام  �شريين 
منةاهلل حممد م�شطفى عبد اهلل عبد الدامي 
دروي�س  خليل  حممود  مي�س 

Iõ«÷G AGƒd  /  ≈£°SƒdG  ájOÉÑdا
�شما  علي  حممد  ا�شراء 
ال�شموط  عايد  عطااهلل  االء 
�شرحان  ابو  احمد  حممد  االء 
الرجيالت  عوده  عايد  اماين 
عواد  ابو  حممد  هاين  ايه 
ال�شواريه  عايد  �شالمه  بيان 
املليطي  عطيه  احمد  ت�شنيم 
جعاره  احمد  ا�شحاق  داليا 
الغليالت  خلف  عيد  عنود 
الغرايبه  علي  ابراهيم  غدير 
الرتابني  بخيت  خمي�س  غرام 
العيطان  متعب  اهلل  عبد  جمد 

العمور  حممود  ن�شر  �شالم 
الطوالبه  �شالمه  نهار  �شهام 
يحيى  احلميد  عبد  الرحمن  عبد  �شفاء 
التعمري  ح�شن  الفتاح  عبد  لينا 
امل�شلوقي  م�شطفى  علي  مرمي 
اخلواجا  القادر  عبد   ابراهيم  منار 
فراج  الرحمن  عبد  خليل  منال 
الغني  عبد  حممد  الرحمن  عبد  منال 
القد�شي  الدين  �شعد  الدين  جمال  منى 
العودات  �شليمان  جميل  مي 
اخلواجا  القادر  عبد   ابراهيم  مي�س 
ر�شيد  الرحمن  عبد   علي  ن�شرين 
عي�شى  بني   حممد  جمال  هبه 
كيوان  ابو  ا�شحق  منر  هناء 
اخلطيب  عبد  ه�شام  هنادي 
احلطيبات  �شالمه  احمد  هند 

ÜÉë°S  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
رم�شان  حممد  �شعيد  بيان 
العو�شي  علي  مو�شى  جمانه 
ال�شريف  �شليم  نبيل  دانا 
عربيات  �شليمان  مازن  دعاء 
اخلوالده  توفيق  احمد  رائده 
املحمدين  �شلمان  �شليمان  عائ�شه 
اجلماعني  عو�س  حممد  لبنى 
�شوان  يو�شف  خليل  منار 
جميل  جرب  زهري  ن�شرين 
�شعيليك  ابو  ربه  عبد  عيد  هبه 
العابد  حممد  الكرمي  عبد  وعد 
زيد  ابو  نهار  نوران  وفاء 

ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
امل�شاعده  احمد  يو�شف  ا�شماء 
الرحمن  عبد  احمد  يحيى  االء 
اجلمل  فهد  منر  ايات 
اللحام  ملحم  الرزاق  عبد  اميان 
عابدين  حممد  اهلل  عبد  ايه 
�شالح  علي  احمد  �شليمان  بيان 
خرو�شه  املح�شن  عبد  رم�شان  تهاين 
ح�شن  ح�شن  وليد  حنني 
يون�س  علي  حممد  خلود 
عليان  را�شد  ح�شني  دميا 
العي�شوي  ح�شن  كامل  دميا 
داود  حممد  مامون  رهام 
الوادي  علي  العزيز  عبد  رمي 
عواد  ابو  احمد  ابراهيم  رئي�شه 
�شلبايه  ح�شني  حممد  زين 
العداربه  عامر  حممود  زينب 

الروا�شده  فالح  حممد  �شكينه 
العثامني  اهلل  عبد  الرحيم  عبد  غاده 
اجلعافره  م�شفوه  حممد  نور 

»Y AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
اخلتاتنه  حممد  متعب  ا�شراء 
احلالمله  اكرمي  كامل  اماين 
الك�شا�شبه  فالح  القادر  عبد  دعاء 
الفقراء  ابراهيم  خالد  عنود 
اخلتاتنه  م�شلم  �شالح  ليايل 
الروا�شده  م�شلم  عثمان  نور 

´ƒ≤a AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
الفتينات  �شراري  عوده  انت�شار 
احلمادين  فرحان  احمد  ايات 
الليمون  عيد  احلفيظ  عبد  اآيات 
الدهي�شات  هالل  من�شور  �شجى 
اخلطاطبه  اهلل  عطا  اهلل  عوده  منتهى 

 ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi
¬∏«Ø£d G

القمول  دايج  حممد  ا�شماء 
ال�شبول  حممد  �شليمان  ا�شيا 
املرايات  الكرمي  عبد  جمال  االء 
اخلوالده  احلفيظ  عبد  جميل  اآالء 
ال�شوالقه  حمد  عقاب  االء 
البدور  مبارك  ح�شن  اماين 
اماين يحيى �شلمان القناهره/عيال عواد 
القطامني  زعل  حممود  رابعه 
العر�شان  احمد  ظاهر  رائده 
العطيوي  ا�شماعيل  بكر  رنده 
الغويري  ح�شن  حامد  روان 
احلداري�س  ابراهيم  فرحان  روان 
الهوامله  يون�س  اهلل  عبد  زينب 
العميالت  حممد  مفرح  زينب 
القمول  حممد  حمد  �شاجده 
العطيوي  املهدي  عبد  اهلل  عبد  �شخاء 
البداينه  �شالم  م�شطفى  �شيماء 
العمريني  ذيبان  اهلل  عبد  �شفاء 
العمرين  رزق  الوهاب  عبد  �شياء 
ال�شبايله  هوميل  ابراهيم  ملك 
املعابره  جدوع  حمد  مي 
املحي�شن  احمد  عزام  نرج�س 
اجلرابعه  �شلمان  عبدربه  هند 
املحي�شن  جربيل  جمال  و�شن 

GÒ°üH  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi
الزيدانني  ابراهيم  انور  ا�شالم 
الزيدانني  اهلل  عوده  يا�شني  امينه 
الغزيوات  �شالح  زيد  اينا�س 
اخل�شبه  �شليمان  ابراهيم  خديجه 
�شلمان  عيال  حممد  �شامل  ر�شا 
املزايده  حممد  عارف  رندى 
القطامني  حممد  فريد  �شكينه 
اخل�شبه  خلف  ابراهيم  �شميه 
�شلمان  عيال  �شعيد  تي�شري  ماريه 
الزيدانني  غامن  �شليمان  منتهى 
الرفوع  عطااهلل  حممد  هناء 
عواجنه  احلميد  عبد  خالد  والء 

الذيابات  جمهد  االله  عبد  رانيا 
املنا�شري  اهلل  عبد  خليفه  رحمه 
العليمات  حممد  علي  رحمه 
عراي�شه  حممد  �شميح  رزان 
منا�شري  فهد  ابراهيم  �شناء 
�شليح  ابو  �شليمان  عاي�س  �شهى 
اللطايفه  حممد  تركي  �شفاء 
احلناحنه  عبودي  ذياب  عهود 
ال�شطي  �شامل  حممد  غاده 
القطي�شات  احلميد  عبد  ابراهيم  مرام 
ال�شهاب  بخيت  الكرمي  عبد  نور 
النعيمات  الرحيم  عبد  حم�شن  نور 
ابو�شيام  حممد  �شامي  هدى 
النعيم  فالح  ابراهيم  والء 

É°TÉÑdG  ÚY AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
الكرنز  ح�شني  خالد  االء 
العجارمة  عثمان  ابراهيم  الهام 
عبيدات  حممد  مو�شى  اماين 
النجداوى  احمد  �شالح  اينا�س 
ن�شوان  القادر  عبد  اجلبار  عبد  حنان 
اجلهالين  احمد  اجلواد  عبد  رغده 
ا�شتيوي  احمد  ح�شن  روال 
ديه  ابو  حممود  جميل  �شاميه 
مر�شود  حممد  فائق  فاطمه 
اجلوابره  الكامل  عبد  حممد  هبه 
القوا�شمه  اهلل  عبد  فوزى  وفاء 
الب�شيتي  حممود  حممد  وفاء 

¿ÉÑjP AGƒd / ÉHOÉe á¶aÉfi
العبيدات  حممد  ح�شن  اروى 
اللوان�شه  حممد  خليف  ا�شماء 
اجلماعني  م�شلم  حممود  ا�شماء 
الرواحنه  حمود  ح�شني  اماين 
ال�شوره  م�شلم  خالد  اماين 
اللوان�شه  املهدي  عبد  م�شلم  اماين 
العجالني  عبداحلافظ  �شاكر  اميان 
احلي�شه  �شالح  ار�شيد  خوله 
ابواربيحه  عوده  علي  دينا 
القعايده  خلف  الفتاح  عبد  ر�شا 
زايد  ابو  حمدان  حامد  منار 
ال�شراحني  مر�شي  �شليمان  منال 

óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi
االحمد  مقبل  م�شباح  امنه 
احلموري  خليل  احمد  متارا 
ب�شول  يو�شف  حممد  �شحر 
كنعان  حممد  �شليمان  �شماح 
مغربي  م�شطفى  الرحيم  عبد  فاطمه 

اهلل  عبد  ا�شماعيل  اللطيف  عبد  حنان 
اللطيف  عبد  عر�شان  عزيز  حنني 
نا�شر  يو�شف  ح�شن  خوله 
�شالمه  جرب  حممد  دعاء 
عبيدى  يو�شف  م�شطفى  دعاء 
�شالمه  علي  عمر  رانيا 
حمدان  عبد  فوؤاد  ر�شا 
حممود  اهلل  عبد  الرحمن  عبد  روان 
ا�شماعيل  منر  فتحي  �شهام 
�شمن  ابو  حممد  احمد  عبري 
الكايد  حمد  خالد  عبري 
رم�شان  حممود  ابراهيم  عال 
عالن  كامل  عدنان  غدير 
اخلليفة  غ�شاب  �شاهر  غيداء 
ال�شرابطه  م�شطفى  �شبحي  فداء 
م�شعود  �شعيد  عطا  مرام 
خلف  خالد  حممد  مروه 
العونني  حممود  حممد  منال 
عدوان  ا�شماعيل  فهمي  مي�شاء 
الدويك  ر�شمي  كمال  ندى 
هديل عبد املعطي عبد الرحمن الدربا�شي 

§∏°ùdG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
الزيدانني  القادر  عبد  مفلح  ا�شالم 
العجارمه  حمدان  �شمري  ا�شماء 
املنا�شري  النبي  عبد  ح�شني  اآمال 
الغنانيم  احمد  �شعيد  ب�شمه 
اخلري�شات  عبدالفتاح  نهار  بيان 
الزيادات  الرحمن  عبد  طلب  حنان 
دغبو�شه  خالد  احمد  ربى 
حجاحجه  عبدالكرمي  ح�شن  ر�شا 
رغد عبد الرحمن عبد الرحيم احليارى 
الزبيدى  اهلل  عبد  �شليمان  روان 
العدوان  القادر  عبد  ابراهيم  �شباأ 
ح�شن  مو�شى  حممد  فاتن 
ال�شبلي  الكرمي  عبد   حمود  مرام 
احليح  �شاكر  عي�شى  مرمي 
عبيدات  م�شطفى  رزق  منال 
العوامله  الرحمن  عبد  مف�شي  مي�شاء 
الرحاحله  يو�شف  ح�شن  هدى 
خري�شات  ابراهيم  عايد  والء 

ÓY ôjO AGƒd / AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
دعا�س  تيم  جميل  امل 
البالونه  علي  احمد  اميان 
حناحنه  خلف  خالد  اميان 
الديات  خلف  ابراهيم  ايه 
البدوي  جابر  خ�شر  بيان 
املداهنه  حممد  علي  بيان 

ح�شان  احمد  حممود  اماين 
ح�شني  ح�شني  حممود  امل 
تيم  ابو  �شبحي  ماهر  اميان 
اهلل  عبد  الرحمن  عبد  �شعيد  اينا�س 
كراجه  ابراهيم  ح�شني  براءه 
�شويد  ابو  �شليمان  ابراهيم  متارا 
ح�شني  ح�شني  نبيل  حنان 
القح�شي  ابو  اهلل  عبد  عيد  دعاء 
ح�شن  علي  جميل  ربا 
الفقهاء  حممود  نعيم  ربا 
عبا�س  حممود  ح�شني  روال 
عزيزي  احمد  حممد  زينب 
ال�شي�شان  �شمداح  ابراهيم  �شاره 
اخلطيب  �شادق  ح�شني  �شاره 
حممد  ابراهيم  عطيه  رجا  �شناء 
احمد  حممد  ان�س  �شحى 
العمرى  اهلل  عبد  في�شل  عاليه 
اال�شعد  فايز  علي  حممد  عاليه 
جرادات  ذيب  �شالح  فاطمه 
ورده  ابو  ح�شني  الفتاح  عبد  فداء 
حتامله  عايد  علي  فريوز 
اجلراح  �شليم  ابراهيم  ليلى 
الدين  �شالح  الدين  �شالح  ب�شام  منار 
خليفه  ابو  امني  ح�شني  مناهل 
الدوايده  ح�شني  �شليمان  مي 
حمدان  ح�شن  �شليمان  مي�س 
املومني  قا�شم  هاين  مي�س 
حمفوظ  ابو  حممد  �شعود  مي�شاء 
ال�شرخي  ح�شني  احمد  نارميان 
عريقات  علي  ح�شن  ندى 
ا�شماعيل  القادر  عبد  ا�شماعيل  نها 
�شيف  ابو  ر�شيد  نواف  نور 
الربيعات  جمعه  حممد  نورا 
خدرج  حممد  ر�شيد  هبه 
خري�شه  حممد  الروؤوف  عبد  هبه 
زيد  ابو  حممد  �شبحي  هنا 
الدويك  اهلل  عبد  الفتاح  عبد  يا�شمني 

¬Ø«°UôdG  AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi
�شويلم  علي  �شامي  اروى 
حا�شيه  ابو  احمد  مفيد  اريج 
نافع  نافع  حممد  اماين 
�شعيد  بني  مفلح  حممد  ايات 
�شنجق  �شالح  جهاد  اميان 
العمري  خالد  خليفه  اميان 
اخلطيب  مطيع  حممد  بيان 
قا�شم  قا�شم  الدين  عماد  تاال 
خريو�س  مو�شى  خليل  حنان 

مومني  حممد  املنعم  عبد  منال 
الدويكات  �شامل  حمدى  ناهد 

¬‚ôØc AGƒd  /  ¿ƒ∏éY á¶aÉfi
الزعبي  احمد  غازي  ا�شمى 
اجلماعني  عو�س  خلف  انوار 
الدواغره  حممد  امني  ايات 
هزاميه  احمد  مو�شى  ايات 
عنانبه  علي  برهان  دينا 
الطراونه  عطيه  حمد  ربى 
الفريحات  ح�شن  عمر  روان 
ال�شمادي  ابراهيم  �شدقي  زكيه 
العنانبه  حممد  ب�شام  �شماح 
ال�شليم  علي  حممد  اهلل  عبد  غاده 
�شلمان  بني  حمي�شن  حممد  نغم 
زريقات  �شرور  جمال  هديل 

¢TôL ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¢TôL á¶aÉfi
عليمات  حممود  احمد  ا�شراء 
احلوامده  عو�س  حممد  ا�شالم 
الزعبي  الرحيم  عبد  عادل  ا�شماء 
عتوم  م�شطفى  الكرمي  عبد  االء 
االحمد  عبداحلميد  احمد  اماين 
الطيطي  جرب  القادر  عبد   اماين 
ابودخيل  ح�شني  ابراهيم  ايات 
العقيلي  حممود  نادر  اينور 
القبالن  حممود  يو�شف  بناظري 
الع�شايله  احمد  هاين  بيداء 
طيفور  حممود  فواز  حنان 
الرباعي  حممد  عي�شى  دميا 
حميدان  احمد  عبد  رنده 
ع�شيبات  قا�شم  ريا�س  روان 
ابوالعد�س  ح�شني  نادر  روان 
العو�شات  جمعه  نواف  روان 
املحا�شنه  ح�شني  �شليمان  �شالم 
روا�شده  خليل  احمد  �شميه 
االحمد  الرحمن  عبد   حممد  �شروق 
ابراهيم  حممد  كمال  �شفاء 
عتوم  حممد  ب�شام  عبري 
علي  بني  احمد  حممود  فداء 
الدالبيح  احمد  حممد  جمدولني 
يو�شف  بني  �شليمان  خالد  منار 
م�شاحله  حممد  فوزى  احمد  ناهد 
الكفريى  الرحمن  عبد  خليل  جناح 
عتوم  ر�شيد  احمد  نور 
�شرينه  يو�شف  حممد  هديل 
العكاليك  ار�شيد  �شليمان  وفاء 
عيا�شره  ر�شا  حممد  يا�شمني 

الهواو�شه  غافل  حممد  نايفه 
املالد  اهلل  عبد  املجيد  عبد  نداء 
النع�شان  احمد  فتحي  هبه 
عواد  ابو  حممد  هاين  هال 
ال�شموط  �شميحان  �شالمه  وعد 
احل�شان  اجلريري  املنعم  عبد  بكر  والء 

 á«dÉª°ûdG  AGƒd  /  ¬«dÉª°ûdG  ájOÉÑdG
á«bô°ûdG

البطو�س  حممود  الرحمن  عبد  ا�شماء 
املهلهل  عقيل  �شعيد  امل 
امل�شاعيد  �شوان  عبداهلل  اميان 
خمي�س  بلعا�س  حممد  اميان 
امل�شنا  عوده  بخيت  رحمه 
البخيت  علي  حممد  رميا 
امل�شاقبه  علي  تركي  �شريين 
امل�شاعيد  نزال  عبدالكرمي  كوثر 
الفاعوري  ثالج  يا�شر  منى 
القطي�س  فرج  حممد  نارميان 
ال�شرديه  �شدحان  �شبح  هبه 
البليله  �شالح  خلف  هدى 
امل�شاعيد  ح�شني  مداهلل  هدى 
الهيطلي  علي  حممد  هناء 
العي�شى  �شحيمان  عيد  وفاء 

 QGƒZ’G AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
á«Hƒæ÷G

ال�شعيدين  حممد  عيد  �شراب 
AGÎÑdG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG

البدوى  احلميد  عبد  ن�شر  اريج 
البدول  حممد  عبداهلل  ا�شراء 

É°ù◊G  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
احلجايا  حميد  حممد  ا�شيل 
القوابعه  احمد  حممد  االء 
ابوروي�س  �شامل  حممد  حنني 
اجلرره  عقله  نايف  مرام 
احلجايا  �شحيمان  عو�س  منى 
بكر  ح�شني  ا�شماعيل  نرمني 

 á«æ«°ù◊G  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
الدمانيه  �شليمان  مرجي  متام 
املناحي  عطوي  حممد  رحمه 
الدراو�شه  �شباح  مليحان  عهود 
ال�شميحيني  ح�شني  عواد  هناء 

áfGô£≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
احلجايا  مطلق  �شلمان  ابدور 

Iôjƒ≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
اخل�شريات  �شليمان  حممد  امنه 
الكردي  الدين  نور  احمد  بيان 
الزوايده  عيد  علي  تغريد 
العوي�شات  ح�شني  �شلمان  �شالم 
املو�شه  �شامل  اعتيق  �شماح 
املراعيه  عو�س  �شامل  �شماح 
�شاوي�س  ابو  �شعيد  النا�شر  عبد  �شريين 
الزوايده  عطااهلل  �شامل  �شيماء 
الزوايده  �شامل  حممد  مرام 
اخل�شريات  خ�شري  علي  نور 

AÉjõ«a  ¢SƒjQƒdÉµH
¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

قطي�س  ها�شم  عمر  ا�شماء 
ا�شتيتي  حممود  ا�شماعيل  اماين 
ال�شاحب  اهلل  عبد  نعيم  امريه 
�شو�شارى  داود  حلمي  اينا�س 
غيث  احمد  علي  بيان 
اخلطيب  حمداهلل  حممد  ت�شنيم 
هللو  ابراهيم  مروان  تغريد 
الرفاعي  احمد  ح�شني  راويه 
عواد  �شليم  اهلل  عبد  ردينه 
عفانه  حممد  م�شطفى  ر�شا 
ح�شن  احمد  فوزى  رنا 
الرجوب  احمد  حممد  �شناء 
عواد  ابو  حممود  علي  عائده 
الكيالين  زيد  �شالح  �شحاده  عبري 
عليان  يو�شف  عدنان  عبري 
حممد  حممد  زياد  غدير 
�شالح  خ�شر  حممود  غدير 
ريا�س  ابو  ابراهيم  احمد  فاطمه 
البنا  زكي  ح�شني  فداء 
املومني  طالب  ح�شن  منى 
عفونه  احمد  حممد  ن�شرين 
الفيومي  حممود  حممد  نهى 
ح�شن  احمد  فوزى  هاله 
الرعود  م�شلم  ح�شني  هبه 
قاللوه  حممد  فريد  هم�شه 
�شاهني  حممد  فخرى  هناء 
الك�شواين  حممود  مو�شى  هناء 
احلليم  عبد  ر�شدى  وليد  وجدان 
الرب  ابو  نادر  �شعيد  و�شاح 
ن�شار  ابو  ابراهيم  في�شل  يا�شمني 

¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
احلوامده  بركات  ابراهيم  اخال�س 
مالك  يو�شف  جمعه  حممد  ا�شراء 
مطر  ابو  ح�شن  حممد  ا�شالم 
�شعيليك  ابو  عوده  �شلمان  ا�شماء 
التميمي  جميل  حممد  اكرم  االء 
عرقوب  ابو  طه  ابراهيم  اينا�س 
قدوره  اهلل  عبد  عمر  اينا�س 
هديب  يون�س  حممد  اآيه 
ابو�شعيليك  حممد  اهلل  عبد  ختام 
ال�شعيد  ابو  علي  ابراهيم  دعاء 
العواوده  حممد  زياد  دعاء 
عي�شى  خليل  ح�شني  دياله 
ناب  ابو  احمد  نايف  رويده 
الفيومي  و�شفي  عطا  �شاره 

AÉjõ«a  ¢SƒjQƒdÉµH
¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi

عليمات  حممد  احمود  ابت�شام 
البواعنه  را�شد  ناجح  اريج 
الزبون  را�شد  احمد  ايات 
العرقان  حممد  اهلل  عبد  ايات 
اخلوالده  املح�شن  عبد  حممد  اميان 
عليمات  بخيت  خالد  تغريد 
اخلوالده  حممد  حمدان  تهاين 
العرقان  حمد  حممد  داملا 
املو�شى  م�شطفى  عادل  ربا 
البقور  �شالح  احمد  ر�شا 
اخلوالده  حممد  مو�شى  ر�شا 
اخلوالده  خليفه  ح�شني  روال 
احويت  �شالح  عارف  رمي 
اخلزاعله  اهلل  عبد  حممد  �شحر 
حماد  ابو  احمد  الكرمي  عبد  �شالم 
خوالده  ح�شني  خليف  �شو�شن 
خ�شراوي  ف�شيل  رزق  �شذى 
الزبون  حممد  علي  علياء 
امل�شاقبه  هوميل  خالد  نعيمه 
خوالده  احمد  ح�شن  نواره 
العليمات  �شليمان  احمد  هبه 
العبيد  القادر  عبد  رم�شان  هبه 
عليم  ابو  علي  �شالح  وجدان 
عليمات  �شامل  حمدان  والء 
الفالح  حمدان  وا�شف  والء 

∑ôµdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi
اجلعافره  مبارك  توفيق  ا�شراء 
ال�شمريات  عمر  حممود  ا�شراء 
املحادين  يو�شف  حممد  ا�شالم 
العجولني  علي  �شلمان  ا�شراق 
ال�شمور  احمد  كرمي  ا�شراق 
العوي�شات  القادر  عبد  �شالمه  دانيه 
الذنيبات  الكرمي  عبد  غ�شان  رمي 
املبي�شني  القادر  عبد  وا�شل  جمد 
عالوي  ح�شني  م�شطفى  مي�س 
املعايطه  ا�شماعيل  ح�شني  هبه 
املبي�شني  يا�شني  حممود  هبه 
الب�شتنجي  احمد  حممد  هناء 

 QGƒZ’G AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
¬«Hƒæ÷G

املحافظه  رم�شان  نايل  االء 
الع�شيبات  خلف  عاهد  حنني 

ô°ü≤dG  AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi
العمرو  خليف  عايد  ايات 
العمرو  مفلح  احمد  رانيه 
البلوي  �شلمان  اهلل  عوده  رقيه 
امل�شاروه  حممد  يا�شني  رماح 
الهدار  القادر  عبد  ثابت  عال 
امل�شاروه  �شالمه  ح�شني  مروى 

»Hƒæ÷G QGõŸG AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
الطراونه  احلافظ  عبد  ابراهيم  االء 
الطراونه  احمد  �شليمان  اماين 
النواي�شه  اجريد  حممد  حال 
البطو�س  عبداهلل  عيد  رانيا 

الرحامنه  خلف  عقاب  رونزا 
الرياالت  احلليم  عبد  معاويه  روؤى 
العدوان  حممد  يا�شني  �شاره 
زهران  بدر  عماد  عهود 
اليف  ح�شني  فائق  فاتن 
عمر  حممد  جمال  هديل 
العدوان  علي  ح�شني  هديل 

óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi
حتامله  رفاعي  حممد  ر�شا 
بكر  بني   مرعي  القادر  عبد   �شائده 
املحمود  علي  احلفيظ  عبد  �شحر 
علي  عبا�س  رامز  �شراب 
العزام  عاي�س  فايز  فيدان 
الطعاين  عمر  حممد  هبه 

¬«£°SƒdG  AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi
العمري  فالح  هاين  ايثار 
طواها  ح�شني  حممد  براء 
عمري  اهلل  عبد  فوزي  �شفاء 
زعارير  احمد  ح�شني  عاليه 
العمري  احمد  ريا�س  مي�س 
لبابنه  ر�شمي  في�شل  ن�شرين 

¢TôL ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¢TôL á¶aÉfi
احمد  بني  م�شطفى  حممد  احالم 
ال�شمادى  حممد  ح�شن  حال 
ح�شاين  ح�شن  مو�شى  فاطمة 
خوالده  الرحيم  عبد  حممد  مالك 
الزريقات  �شالح  احمد  مريفت 

¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi
الزيود  حممد  يو�شف  احالم 
ابوالركب  �شامل  ح�شني  اروى 
الكوري  حممد  الكرمي  عبد  ا�شراء 
عليمات  خلف  حممد  امال 
الهويدي  حممد  الرحمن  عبد  ان�شام 
الزيادنه  وحيد  �شالح  ان�شراح 
م�شلح  نايف  �شمري  ت�شنيم 
امل�شاقبه  عايد  عيد  حنان 
ال�شخاتره  �شليمان  هاين  �شارا 
من�شور  حمدان  هاين  �شماح 
العليمات  حممود  ابراهيم  �شناء 
ال�شديفات  اهلل  عبد  احمد  �شناء 
الزيود  خلف  �شالح  �شهام 
الزيود  علي  احمد  �شو�شن 
م�شلح  داود  حممد  عاليه 
القماز  عواد  يو�شف  عبري 
احلراح�شه  �شالي�س  يو�شف  ملي�س 
اخلزاعله  طه  اجمد  جمد 
امل�شاقبه  عايد  عواد  منتهى 
امل�شاقبه  احمد  خملد  نبيله 
�شماقه  ابو  رزق  حممود  هدى 
العمو�س  �شالح  حممد  هيام 
العجلوين  عبدالفتاح  حممد  وجيهه 

ô°ü≤dG  AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi
ال�شوابكه  علي  حممد  اروى 
الليمون  حممد  حمدان  دعاء 

kÉMÉÑ°U 11 áYÉ°ùdG 2018/2/25 óM’G
¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi

ال�شمادى  �شعيد  نعيم  ا�شماء 
اجلابرى  حممود  �شاكر  امتثال 
الزيودي  حمد  ح�شني  جواهر 
العمو�س  �شليمان  احمد  �شاميه 
ارقيبات  علي  الكرمي  عبد  فوزيه 
امل�شاقبه  خلف  اهلل  عبيد  مرمي 

∑ôµdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi
اجلبارات  ابراهيم  هارون  امنه 
املعايطه  حممد  ال�شالم  عبد  عائ�شه 
املعايطه  اهلل  عبد  حمود  منال 

بكر  بني  القادر  مريفت حممد خري عبد 
حرب  ح�شني  علي  نان�شي 

 ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi
¬∏«Ø£d G

القوابعه  احمد  حممد  ا�شالم 
العمايره  �شمور  �شالمه  ا�شراق 
العر�شان  النبي  عبد  تركي  االء 
املبي�شني  احمد  حممد  ايه 
ال�شواري�س  اهلل  عطا  حمد  روان 
اخللفات  عوده  الرحمن  عبد  رمي 
الفراهيد  �شليمان  �شامل  �شاديه 
القرارعه  ارحيل  جميل  غفران 
املرايف  حمد  نايف  مروه 
املراحله  �شامل  يو�شف  منى 

املومني  حممد  طالل  �شميا 
املومني  �شليمان  حممود  �شناء 
الغرايبه  حممد  حممود  عمرى 
حواري  اني�س  يا�شني  هيفا 

¬‚ôØc AGƒd  /  ¿ƒ∏éY á¶aÉfi

اجلبايل  احمد  عمر  احالم 
�شويات  احمد  حممد  امل 
م�شرتيحي  علي  احمد  بثينه 
مومني  حممد  قا�شم  رميا 
عنانبه  احلليم  عبد  حممد  �شمر 
العنانزه  م�شطفى  حممد  �شو�شن 

اخل�شاونه  حممود  خريو  زهور 
هاين  بني  �شالح  ح�شني  حممد  �شحر 
ال�شمادي  طاهر  رفعت  �شمر 
الغاوي  خليل  �شليمان  �شفاء 
احلمورى  مبارك  حممد  عبري 
ال�شلول  �شعيد  يا�شني  ماجدولني 
ابوالرب  قا�شم  عدنان  حممد  مرام 
اهلل  عبد  حممد  �شربى  معايل 
عبد  ح�شن  وا�شف  منى 

¿ƒ∏éY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¿ƒ∏éY  á¶aÉfi
النجادات  حممد  م�شطفى  انت�شار 
غزوي  احمد  احلليم  عبد  رميا 

عو�س  جرب  حممود  هبه 
¿ÉÑjP AGƒd / ÉHOÉe á¶aÉfi

ال�شرابعه  حنان عبداحلافظ �شيف اهلل 
القعايده  م�شلم  عايد  ختمه 
الطوالبه  �شلمان  الرحمن  عبد  خلود 
القعايده  مفلح  حممد  عليا 
االبراهيم  احمد  خليفه  فاطمه 
القعايده  �شالح  �شامي  وفاء 

óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi
زينه  ابو  ربه  عبد  عواد  ا�شماء 
رحاحله  علي  حممد  رنا 
ال�شليمان  �شليمان  عدنان  رونزى 

 ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi
¬∏«Ø£d G

الربابعه  ابراهيم  احلميد  عبد  ا�شالم 
العوران  اهلل  �شيف  حممد  امريه 
ال�شوالقه  مروح  علي  اميان 
املحي�شن  �شالمه  احمد  اينا�س 
القوابعه  فالح  الكرمي  عبد  تهاين 
امل�شيعدين  حممد  زكي  خوله 
ال�شوالقه  اهلل  عودة  ا�شعود  زينب 
الطراونه  حممود  عاطف  �شناء 
احلوامده  احمد  مزلوه  عبري 
ال�شباطات  احمد  حمد  فاديا 
اخلماي�شه  النبي  عبد  جنم  كفى 
العكايله  عبدربه  متعب  وفاء 

á«°ùfôØdG  á¨∏dG  ¢SƒjQƒdÉµH
Ò°ùdG  …OGh AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

�شوكه  عارف  الدين  خري  جانيت 
املحاميد  عطيه  حممد  جمانا 
زيدان  حممد  احمد  جمانه 
الفا�شد  خليل  �شبيح  ر�شا 
القدومي  العزيز  عبد  ن�شيم  حممد  �شهر 
الرفاعي  حممود  عادل  عبري 

√QƒµdG AGƒd / óHQG á¶aÉfi
يون�س  بني   بركات  علي  امال 
كمال  كمال  احمد  �شمريه 
م�شرتيحي  حممد  حممود  عواطف 
مهاو�س  فرحان  يو�شف  مها 

القبالني  احمد  خليل  هبه 
¬Ñ≤©dG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬Ñ≤©dG  á¶aÉfi

املعاين  حممد  عمر  االء 
عبيدات  ق�شيم  عوين  بدور 
العتيلي  اللطيف  عبد  غامن  خلود 
احلق  عبد  حممود  عبد  عائ�شه 
العنانبه  احمد  يو�شف  غاده 
مقدادي  فواز  م�شهور  نان�شي 

 äÉ«YÉªàLG  ∫É›  º∏©e  ¢SƒjQƒdÉµH
á«YÉªàLG  äÉ°SGQOh

¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
الرعود  رزق  العبد  منال 

É°ù◊G  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
ال�شواويه  �شامل  �شليمان  هيا 

áfGô£≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
احلجايا  �شند  حممد  زين 

Iôjƒ≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
احلوامده  حممد  احلميد  عبد  اآيات 
البدول  ابوعتيقه  علي  حممد  �شل�شبيل 
املناجعه  حممد  احمد  غفران 

 áeÉY  Ωƒ∏Y  ∫É›  º∏©e  ¢SƒjQƒdÉµH
á«©«ÑW h

¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
ابراهيم  مو�شى  زهري  مرام 
ح�شني  ابو  ال�شغري  حممد  يو�شف  وفاء 

ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
احللو  حممود  �شعبان  غيداء 
�شالح  حممود  يو�شف  لينا 

É°TÉÑdG  ÚY AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
القوا�شمه  حممود  احمد  امل 
خوالده  نهار  عاطف  بيان 
العي�شى  حممد  �شامي  روان 
العجارمه  عثمان  حممد  �شحر 
زايده  ابو  حممد  �شحاده  فاديه 
بريم  مو�شى  ح�شني  يارا 

óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi
املومني  �شليمان  عدنان  حممد  ا�شراء 
املجلي  ربه  عبد  ابراهيم  امل 
م�شعود  نافع  حممد  حنني 
الطيان  اهلل  عبد  اكرم  ر�شا 
الطبي�شات  من�شور  نا�شر  رنا 
مغايره  حمود  احمد  روال 
طعامنه  علي  الكرمي  عبد  عاليه 
ب�شول  را�شد  انور  عبري 
عبابنه  احمد  الكرمي  عبد  ماجده 
العمرى  احمد  اهلل  عبد  مي�شلون 
اخلالدى  �شليمان  علي  نارميان 
عكور  حممد  الوهاب  عبد  نور 

¢TôL ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¢TôL á¶aÉfi
ملحم  ابو  حممد  علي  امريه 
القادري  علي  خالد  حنان 
ال�شاعر  احمد  حممد  رجاء 
احمد  بني  �شليمان  عوده  رنا 
العر  زايد  ابراهيم  �شناء 
�شامل  الرحمن  عبد  ابراهيم  �شو�شن 
عكا�شه  احمد  جمال  عروبه 
بكار  بني  ار�شود  لطفي  منال 

¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi
اخلوالده  فرج  ادري�س  احالم 
اخلوالده  بركات  حممد  اروى 
اجلراح  ماجد  احمد  ا�شراء 
ال�شديفات  اهلل  عبد  حممد  كلثوم  ام 
فحجان  احمد  ح�شني  داليه 
احلراح�شه  حممد  احمد  مها 
كورى  م�شطفى  زياد  مي�شاء 
ال�شياب  ح�شن  حممد  هبه 

∑ôµdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi
الع�شايله  حممد  م�شلح  �شروق 

»Hƒæ÷G QGõŸG AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
ال�شرايره  �شليمان  فخري  رهان 

Üƒ°SÉM  ¢SƒjQƒdÉµH
¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

كفايه  يو�شف  فاروق  انوار 
الربيعي  علي  حممد  ح�شني  بان 
عيد  �شعيد  امني  خلود 
قدوم  ابو  عي�شى  احمد  دالل 
قندو�س  بكر  ب�شام  ر�شا 
م�شودي  �شعد  عي�شى  روان 
زيدان  م�شطفى  ر�شاد  حممد  �شاميه 
حمفوظ  ابو  عطيه  �شليمان  �شذى 
�شوافطه  عادل  ع�شام  عهود 
�شامل  الكرمي  عبد  حممد  فاتن 
احللو  عبد  حممد  فاطمه 
�شالمه  �شليم  لوي�س  كارولني 
اليحيى  م�شطفى  حممد  منال 
حممود  راغب  يو�شف  مي�شاء 
نوفل  حممد  نوفل  نادين 
خري�شات  الرحمن  عبد  �شاهر  نور 
ايوب  بديع  لطف  نورما 
زغري  اهلل  عبد  عطا  حممد  وفاء 

¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
خالد  م�شطفى  حممود  متا�شر 
�شادق  ذياب  يا�شر  دانا 
عي�شى  بني  م�شطفى  الدين  نور  �شريين 
عالونه  حممد  �شمري  الرا 
احلايك  �شحاده  م�شطفى  منال 
االخر�س  ا�شماعيل  يو�شف  نور 

ÜÉë°S  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
�شرهد  احمد  راتب  دينا 
جراد  ابو  الكرمي  عبد  حممد  �شماح 
الدبوبي  مقبول  �شالح  عاليه 
مطلق  حممود  ح�شن  منال 
خري�شات  الرزاق  عبد  ريا�س  نفني 
احلار�س  يا�شني  فاروق  وفاء 
AÉbQõdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi

ال�شلمان  حممد  عمر  ا�شماء 
البنا  الهادى  عبد  القادر  عبد  حنان 
الفقيه  �شليم  حممد  �شذى 
ابوطعيمه  حممد  �شليمان  منى 
الزرو  وليد  فتحي  هاله 
حمار�شه  امني  عادل  هبه 

 ¬fƒ°ûdG  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
¬«Hƒæ÷G

اجلالمده  حممد  الكرمي  عبد  االء 
احلنيطي  مفلح  حممد  ايات 
ركبه  ابو  �شليمان  مرعي  اميان 
العدوان  داود  عثمان  براءه 
احليارى  احمد  علي  بيان 
العدوان  �شامن  حممد  رايه 
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جرادات  نافع  الوهاب  عبد  نور 
احلبازى  حممد  عي�شى  هاله 
ح�شن  �شفيق  حممود  وجدان 
امف�شي  قا�شم  احمد  و�شام 
و�شاح  ح�شن  حممد  وفاء 

¬Ø«°UôdG  AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi
اخلليلي  حممد  نايف  اميان 

¬«ª°TÉ¡dG  AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi
العليمات  حممد  علي  اميان 
نزال  جنيب  الرحمن  عبد  حنان 
الزيود  �شالمه  �شالح  خديجه 
الدهون  جميل  داوؤد  زينب 
الراعي  القادر  عبد  يو�شف  هديل حممد 
نا�شر  حممد  وجيه  وفاء 

§∏°ùdG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
اجلزازي  ناجي  حممد  ابت�شام 
املنا�شري  عبد  حمود  امتياز 
الزعبي  عيد  تركي  ب�شمه 
العوامله  احمد  حمدان  ختام 
احلديدي  اهلل  عبد  �شالح  ختام 
عوامله  فرحان  ح�شن  رانيا 
الرمامنه  علي  حممد  ربا 
الرحامنه  احمد  اهلل  عبد  رنده 
العوامله  عبد  �شالمه  ريناد 
عطيات  اهلل  عبد  �شالح  �شعاد 
الراغب  ابو  م�شطفى  فهد  �شناء 
احلديدي  منران  ابراهيم  �شاديه 
قدح  علي  حممد  �شريين 
املجيد  عبد  احمد  فهد  عبري 
حمور  ابو  م�شطفى  بركات  فتحيه 
املنا�شري  ح�شني  ها�شم  فدوى 
العلوان  حممد  احلليم  عبد  منال 
الرحامنه  حممد  فالح  جنود 

 ¬fƒ°ûdG  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
¬«Hƒæ÷G

الوريكات  اهلل  عبد  حمد  اماين 
هالله  ابو  �شليمان  ا�شماعيل  اميان 
�شيام  ابو  �شليمان  خالد  حليمه 
العزازمه  جريبيع  �شويلم  حنان 
العدوان  حممد  احمد  دعاء 
جريبان  ابو  �شلمان  نايف  دالل 
املليطي  عطيه  احمد  روال 
الثوابيه  جميل  ا�شماعيل  �شناء 
العونه  م�شلم  الرحمن  عبد  �شناء 
الكوز  حممد  ب�شام  فداء 
الرثوم  ح�شن  الكرمي  عبد  مرمي 
العواجنه  حممد  مو�شى  ناديه 

É°TÉÑdG  ÚY AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
ملوح  ح�شن  امني  حنني 
ال�شاطر  خالد  حممد  زهراء 

املناع�شه  نايف  عاطف  ليندا 
اهلل  عوده  حممد  لطفي  مرمي 
طاقيه  ابو  حامد  ح�شن  منال 
مكاحله  �شليمان  ال�شالم  عبد  منال 
حويطات  حممد  القادر  عبد  مها 
ال�شعيد  ربيع  علي  نبيله 
�شالمه  حممود  علي  نداء 
الرمامنه  علي  ع�شري  هديل 
العايدي  احمد  ن�شر  و�شال 
ال�شواعري  �شليم  �شالح  يا�شمني 

Ò°ùdG  …OGh AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

عوده  حممد  عي�شى  ا�شماء 
�شقري  ابو  �شحاده  حممد  رنده 
النواي�شه  علي  حممد  �شدوان 
املجايل  العزيز  عبد  �شامي  �شوق 
يو�شف  حاج  طاهر  ابراهيم  نور 
حويج  ابو  م�شطفى  امني  يا�شمني 
AÉbQõdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi

العزه  الرازق  عبد  عي�شى  احالم 
طنبوز  يو�شف  القادر  عبد  اريج 
�شرهد  املجيد  عبد  �شاكب  ا�شراء 
حميدان  حمد  م�شباح  ا�شماء 
ال�شمايله  حممد  حممود  االء 
ادري�س  �شاكر  خ�شر  امال 
الكرمي  عبد  القادر  عبد  �شليم  بثينه 
احللحويل  عي�شى  فتحي  جليله 
جوده  حممود  حممد  حنان 
احلواري  حامد  �شلطان  دعاء 
احلموى  حممود  خالد  رحمه 
من�شور  احمد  حممد  رناد 
ح�شن  فتحي  عاطف  �شماح 
بركات  ح�شني  فوزى  �شها 
احلليم  عبد  �شبحي  �شاهر  �شو�شن 
�شعيد  ابو  يو�شف  وديع  �شيما 
ال�شواهني  عو�س  يو�شف  �شاديه 
ا�شعيد  حممد  قا�شم  �شفاء 
الرحمن  عبد  احمد  ه�شام  فاطمه 
عريقات  احمد  ح�شني  لبنى 
العمرى  علي  خري  حممد  ماجده 
عوده  �شعاده  جمال  منال 
الناطور  حممد  اهلل  عبد  مي 
�شمعه  ابو  جرب  انور  مي�شاء 
الرب�شي  �شعيد  عوين  نان�شي 
ا�شماعيل  احمد  الدين  عز  جناح 
عامر  جنيب  حافظ  ندى 
�شليمان  ح�شن  �شعبان  ن�شرين 
الزواهره  حمدان  ر�شوان  نعامي 
غربيه  ابو  �شاكر  الفتاح  عبد  هاله 
�شوا  ابو  ح�شن  فاروق  هبه 
رزق  ابو  علي  حممد  هبه 

م�شلح  احمد  ح�شن  �شياء 
احلاليقه  عطيه  ال�شيخ  ماجد  مرمي 
ال�شرايف  حممد  ذيب  ناديه 
�شلبايه  حممود  توفيق  هبه 
الفالح  عبد  حممود  هدى 

ÜÉë°S  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
جابر  �شالح  حممود  �شميه 
علي  ال�شيخ  احمد  يو�شف  عواطف 
الغيالني  عيد  طحيمر  فاديه 
ال�شمادي  حممد  عمر  قمر 
من�شور  يو�شف  احمد  ماهره 
زيد  ابو  زعل  احمد  مرمي 
ابوجودة  حممد  حمد  مها 

ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
العزام  ح�شني  فرحان  احالم 
خملوف  �شامل  ح�شن  ا�شماء 
الفوارعه  ن�شار  �شعيد  االء 
عمريه  اهلل  عبد  القادر  عبد  اميان 
عري�شه  ابو  احمد  ربه  عبد  اميان 
العجارمه  خليل  حممود  اميان 
الطيطي  اهلل  عبد  م�شطفى  اميان 
مو�شى  حممد  ر�شيد  بثينه 
عنان  نبهان  الكرمي  عبد  بنان 
ال�شرباتي  فرحات  احمد  خديجه 
الزعبي  ر�شوان  الكرمي  عبد  خوله 
�شباح  م�شطفى  �شالمه  ربا 
احلرايزه  اهلل  عبد  حاب�س  رمزيه 
ال�شعبي  حممد  عمر  رنا 
روان عبد ال�شالم عبد اللطيف ال�شروف 
اخلطيب  لطفي  علي  روال 
الفقيه  حممد  عبدالكرمي  رويدا 
حماد  عبدالهادى  حممد  رميا 
نزال  �شالح  ح�شني  زهره 
ن�شار  حممد  فايز  زينب 
خليل  حممد  �شالح  �شحر 
القبها  طاهر  يو�شف  �شهى 
�شقر  امني  علي  عال 
داغر  عي�شى  الكرمي  عبد  علياء 
حممد  احلاج  اجلبار  عبد  حممد  غاده 
الهبارنه  حميدان  اهلل  �شيف  فاديا 
ابراهيم  ح�شن  احمد  فاطمه 
عتيق  ابو  م�شطفى  عادل  فاطمه 
اليتمان  حمدان  عبد  فاطمه 
عواد  اهلل  عبد  يو�شف  فاطمه 
عواد  حافظ  ابراهيم  فايده 
اجلليل  عبد  ح�شن  امني  ملا 
�شفيه  ر�شيد  علي  لينه 
الر�شته  ابو  خليل  يو�شف  مرمي 
الهيجاء  ابو  عر�شان  ابراهيم  مي�شون 
بخيت  اهلل  عبد  حممود  ن�شيبه 
�شالح  ح�شن  م�شباح  نفني 

الطرايره  �شلمان  ح�شن  وفاء 
ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

�شربه  جميل  عي�شى  اريج 
الدق�س  ا�شماعيل  حممد  اريج 
�شنب  ابو  �شدقي  ر�شمي  ا�شماء 
نزال  قا�شم  ار�شالن  االء 
من�شور  حممد  ا�شماعيل  االء 
العجارمه  اهلل  عبد  احمد  امل 
غندور  عو�شي  طاهر  اي�شار 
بدر  دار  احمد  ابراهيم  اميان 
جابر  �شربى  با�شم  اميان 
�شعبان  علي  م�شطفى  اميان 
وقاد  خليل  حممد  بيان 
�شامل  ح�شني  جميل  دعاء 
�شنجق  حممود  منري  رانيا 
احلمد  حممد  الكرمي  عبد  رانيه 
مرقه  عادل  الرحمن  عبد  رزان 
امل�شيمي  حممد  جميل  رنا 
الدجاين  �شياء  يو�شف   يعقوب  رنا 
اخلطيب  يو�شف  اهلل  عبد  رهام 
عي�شى  حممود  علي  روان 
زهره  ابو  جربيل  �شامل  �شهى 
الرهايفه  احمد  حامد  �شفاء 
�شامل  اللطيف  عبد  فوزى  عائ�شه 
عفانه  احمد  رم�شان  عبله 
ريده  ابو  �شعيد  حممد  توفيق  غدير 
العزيز  عبد  علي  حممد  فاطمه 
ح�شني  حممد  حممود  مرام 
ال�شباع  ابو  م�شعود  علي  نادره 
معايل  ا�شماعيل  حممود  نداء 
جرب  حممود  علي  هبه 
لهلوب  يحيى  هاين  هبه 
علي  العبد  حممد  �شبحي  هدى 
بدر  ابو  احمد  ابراهيم  وفاء 
زيد  ابو  كايد  خ�شر  وفاء 

QƒYÉf  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

ال�شواعري  نايف  �شالح  احالم 
عقيل  جابر  حممد  ا�شراء 
عو�س  ح�شن  بالل  االء 
حبابه  احلميد  عبد  رباح  اميان 
برغله  حممود  خالد  حممد  جواهر 
ابداح  احمد  الرحمن  عبد  حنان 
رميله  ابو  حممد  حجازى  دعاء 
الفالح  فالح  �شامل  ر�شا 
اجليو�شي  عيد  فوؤاد  رغده 
العوده  �شليمان  م�شطفى  رفيده 
احلجاوى  م�شطفى  وليد  رويده 

م�شطفى  حممد  ابراهيم  �شحر 

العثامني  اهلل  عبد  فار�س  �شكينه 
رجب  ابو  عارف  نعمان  �شهرزاد 

ال�شعايده  جنم  علي  �شهام 
ال�شما�شات  خليل  جمال  �شيماء 
البيت�شاوي�س  الهادي  عبد  حممد  هيفاء 

¿É©e ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¿É©e á¶aÉfi
هالله  ابو  م�شحي  عادل  هبه 

∂Hƒ°ûdG  AGƒd  /  ¿É©e  á¶aÉfi
اخل�شمان  ال�شالم  عبد  �شليمان  ا�شالم 
اللوافيه  �شباح  �شالمه  ب�شمه 
ال�شبيحني  فريج  اهلل  �شيف  تغريد 
الدهام  عقله  عو�س  خوله 
فاطمه علي عطوه اهلل الزنازنه العزازمه 
امل�شيعدين  حممد  خليل  نور 

¬Ñ≤©dG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬Ñ≤©dG  á¶aÉfi
�شامل  حممد  فتحي  نور 

 á«dÉª°ûdG  AGƒd  /  ¬«dÉª°ûdG  ájOÉÑdG
á«bô°ûdG

الر�شدان  احمد  ح�شن  اخال�س 
ال�شرفات  هطبول  عليان  اميان 
ال�شعيد  حممد  ح�شن  حنان 
ال�شرفات  حممد  مقبل  دالل 
البطه  جميل  �شليم  �شمر 
الغيالني  عقل  عواد  �شناء 
القطعان  عفا�س  �شامل  �شاهه 
امل�شاعيد  �شودي  حممد  لطيفه 
العرقان  عقله  الكرمي  عبد  مرمي 
الدملاز  فليح  �شالم  مها 
ال�شرفات  �شليم  رجا  ناديا 
مومني  عي�شى  نزيه  نور 
ال�شالح  احمد  حممد  وفاء 
الرمي�س  هالل  �شياح  ي�شرى 

 á«dÉª°ûdG  AGƒd  /  ¬«dÉª°ûdG  ájOÉÑdG
á«Hô¨dG

الزيود  عيد  حممد  احالم 
البوال  خلف  حممد  اماين 
العي�شى  �شاتي  غ�شني  تغريد 
الربابعه  ح�شن  ال�شالم  عبد  دعاء 
�شبيح  طالب  عليان  فاطمه 
ابراهيم  خلف  ا�شعيل  ف�شايل 

¿É©e  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
الركيبات  عيد  عقله  احالم 
الركيبات  اب�شي�س  عوده  امنه 
ربيع  ابو  عطااهلل  عاي�س  انت�شار 
العجالني  ا�شنيان  مرزوق  اميان 
اجلازي  حممد  عوده  ب�شمه 
الذيابات  رفيفان  حميدي  ب�شرى 
النعيمات  حامد  حممد  تقوى 
العمامره  مرتوك  ح�شني  ختمه 
ربيع  ابو  بخيت  خالد  ر�شا 
ابوطه  �شامل  حممد  ر�شا 
النعيمات  عو�س  احمد  رقيه 
النعيمات  �شبحي  ثاين  �شجى 
ال�شبوع  فالح  �شليمان  �شجى 
ال�شعادنه  حممد  عواد  �شيم 
تايه  ابو  جفريان  عايد  �شاحله 
الدمانيه  �شليمان  مرجي  فاطمه 
النعيمات  حرب  حممد  فدوى 
الدمانيه  فيا�س  ناجح  هال 

فريوان  حممد  قا�شم  دميا 
اليو�شف  ح�شني  حممود  ربى 
�شقريى  علي  �شدقي  احمد  زينب 
قندح  عبداهلل  ايليا  �شمريه 
�شناعه  ابو  الرازق  عبد  نافذ  �شهى 
اخل�شاونه  حممود  �شدقي  عال 
جتاويه  حممد  الكرمي  عبد  مي�س 
بطايحه  حممد  م�شطفى  نهى 
هاين  بني  حممد  احمد  هديل 
ال�شياب  �شالح  حممود  وفاء 

¿ƒ∏éY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¿ƒ∏éY  á¶aÉfi

الق�شاه  احمد  الكرمي  عبد  احالم 
�شقاح  ح�شن  علي  متارا 
حداد  فهد  زيد  ديانا 
الرب�شي  ايوب  جميل  رجاء 
قاقي�س  فرح  عدنان  روان 
البطو�س  حممد  حممود  �شهري 
الغزو  عليان  تي�شري  غدير 
�شعيد  بني  احمد  �شليمان  منار 

¬‚ôØc AGƒd  /  ¿ƒ∏éY á¶aÉfi

ن�شر  بني  احمد  حممد  ازهار 
ال�شويات  حممود  جمال  ا�شماء 
اجلبايل  علي  حممد  ايات 
القعاقعه  حممود  احمد  بيان 
�شلمان  بني  علي  ح�شن  حنني 
الفريحات  اهلل  عبد  عدنان  ختام 
ال�شمامعه  قا�شم  علي  رحمه 
اخلطاطبه  علي  حممد  رونزا 
عنانبه  يو�شف  احلميد  عبد  �شفاء 
اجلراح  علي  �شامل  عبري 
عنانزه  احمد  ح�شني  الرا 
ن�شر  بني  �شليمان  نا�شر  مالك 
فريحات  م�شطفى  الرزاق  عبد  نداء 
الفريحات  احمد  كمال  حممد  هاجر 
عنانزه  علي  ريا�س  هديل 
�شويات  حممد  ح�شن  ورده 

¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi
العليمات  �شلمان  هالل  �شعاد 
اخلزاعله  كرمي  حامد  كهرمان 

∑ôµdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi
اخلطيب  حممد  الرحمن  عبد  �شهري 
العوابده  �شليم  خليل  �شاديه 
احلجران  الرحمن  عبد  �شالمه  عبري 
امل�شاروه  �شليمان  اهلل  �شيف  فاتن 
الرما�شني  �شليمان  احمد  ن�شرين 
املغاربه  مزعل  خمي�س  ن�شيبه 

 QGƒZ’G AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
¬«Hƒæ÷G

اخلطبا  مكيد  يو�شف  �شل�شبيل 
ال�شمايله  احمد  ح�شني  عرين 

ô°ü≤dG  AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi

ال�شراحني  اهلل  عوده  علي  ابت�شام 
املجايل  ح�شني  زيدان  ا�شالم 

عفانه  عوده  حممود  �شاره 
جابر  ابو  حممد  نافذ  عال 
اجلعاعره  حممد  خالد  فاطمه 
الفرارجه  عي�شى  احمد  مرمي 
�شاهني  �شليمان  حمارب  مي�شاء 
الرزاق  عبد  مون�س  حممد  ن�شرين 
ح�شني  حممد  تي�شري  هدى 
الكرمي  عبد  ابراهيم  عوين  و�شام 

 ¢üMÉe  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
¢ü«ëØdGh

ا�شبيح  ابراهيم  زهدي  اروى 
عمرو  العزيز  عبد  حممد  اينا�س 
العبادي  �شليمان  اهلل  عبد  حنان 
ال�شبلي  حممود  حممد  عائ�شه 
جابريه  مو�شى  جميل  موؤمنات 
العلوان  فالح  ح�شن  وفاء 

¿ÉÑjP AGƒd / ÉHOÉe á¶aÉfi
الفقهاء  مطر  الفتاح  عبد  متارا 
الهواو�شه  كامل  نايف  رقيه 
ال�شخانبه  مبارك  خليفه  �شائده 
الف�شاطله  �شامل  ح�شني  فاديه 
احلجيج  �شرحان  ابراهيم  نعمه 
�شليمان  العزيز  عبد  عمر  هيفاء 

‹Éª°ûdG QGõŸG AGƒd / óHQG á¶aÉfi
جراح  فار�س  احمد  امنه 
�شعيب  �شليم  احمد  �شمر 
جراح  حممد  القادر  عبد  عهود 
ط�شطو�س  احمد  العزيز  عبد  جنود 
عماوى  حممد  ابراهيم  ن�شرين 
الرفاعي  حممد  �شلطان  ن�شيمه 

ó«ÑY »æH AGƒd / óHQG á¶aÉfi
مريان  حممود  احمد  اباء 
خطاطبه  عبيد  مازن  انعام 
�شندى  ابو  اهلل  عبد  الكرمي  عبد  روان 
مو�شى  ابو  احمد  العزيز  عبد  �شناء 
البطيحه  حممد  �شاكر  �شفاء 
امل�شرى  احمد  حممود  عال 
خ�شاونه  طالب  عادل  لينا 

¢TôL ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¢TôL á¶aÉfi
ال�شيوف  الرحمن  عبد  م�شطفى  حنان 
اليربودى  توفيق  احمد  خوله 
الهقيان  حممد  كامل  دانه 
عتوم  حممد  قا�شم  رانيه 
يو�شف  احلميد  عبد  هاين  رمي 
الربدويل  احمد  خالد  عبري 
خوالده  فليح  نوفان  عبري 
الك�شك  ابو   خالد  ن�شرى  حممد   لينا 
الزبون  ر�شوان  خلف  مي�شاء 
الزعبي  علي  ح�شن  جنوه 

مو�شى  جابر  ح�شن  هنا 
حممود  عبا�س  عدنان  هنادى 
الر�شيفه لواء   / الزرقاء  حمافظة 
قرقع  حممد  احمد  خلود 
م�شطفى  طاهر  احمد  ذكاء 
خليل  عطا  م�شطفى  �شنابل 
يو�شف  احلميد  عبد  �شبع  عال 
اخلليل  ابراهيم  حممد  كفايه 
�شالمه  جرب  عثمان  ملي�س 
�شريه  ح�شني  ابراهيم  نها 

§∏°ùdG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi

ابت�شام عبد الرزاق عبد املعطي العمورى 
من�شور  من�شور  حممد  افروديت 
احلامد  حامد  نواف  االء 
النجداوى  احمد  �شالح  ايات 
زعارير  حممد  حمود  ب�شمه 
الزيود  مف�شي  العزيز  عبد  ت�شنيم 
غنيم  فالح  حممد  دعاء 
�شنرتي�شي  ح�شن  فخرى  ر�شا 
احلياري  حممود  حممد  �شماح 
ال�شربجي  حممد  مفيد  عال 
الزعمط  لوي�س  من�شور  غاليه 
م�شعف  حممد  يو�شف  كرميه 
اهلل  عوده  اهلل  عوده  خليل  لينا 
احلديدى  حممد  علي  ماجده 
املجايل  �شالمه  �شليمان  مرام 
البقور  علي  ا�شماعيل  منال 
املنا�شري  يو�شف  احلميد  عبد  منى 
العظم  ابراهيم  علي  نهى 

É°TÉÑdG  ÚY AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi

�شلمان  حممد  احمد  دولت 
االمري  ابراهيم  يو�شف  راويه 
بنات  عي�شى  الفتاح  عبد  رحاب 
الهريدي  �شليم  �شليم  ماجده 
�شمور  ابراهيم  �شالح  مريفت 
اخلطيب  الكرمي  عبد  حممد  ن�شرين 
احلايك  اهلل  عبد  ا�شماعيل  يارا 

 ¢üMÉe  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
¢ü«ëØdGh

�شالح  ذيب  فتحي  ا�شماء 
�شنيكات  عواد  جميل  اميان 
النوباين  يو�شف  احلميد  عبد  ت�شنيم 
احلوارنه  اليا�س  غ�شان  ربا 
النت�شه  ح�شني  عاطف  عبري 

¿ÉÑjP AGƒd / ÉHOÉe á¶aÉfi

الوح�س  مو�شى  ابراهيم  اثار 
احلميد  �شحيمان  مبارك  اروى 
الكوامله  ذيب  عطا  اماين 
العوايدة  عودة  ا�شماعيل  �شماح 
اجلراروه  ح�شن  بالل  مالك 
عنبتاوى  جميل  الرحمن  عبد  مي 

اجلراح  توفيق  عزت  دينا 
العمرى  حمد  حممد  فاتنه 
ابراهيم  احمد  حممد  ن�شرين 

¿ƒ∏éY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¿ƒ∏éY  á¶aÉfi
جوخان  م�شطفى  علي  اخال�س 
الكيالين  ابراهيم  حممد  الهام 
املومني  احمد  حممد  بثينه 
العزام  احمد  العزيز  عبد  دالل 
العرود  م�شطفى  احمد  عمره 
�شمره  ابو  يون�س  فهمي  غازيه 

ô°ü≤dG  AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi
الكفاوين  احلميد  عبد  ا�شماعيل  ا�شراء 
اجلرادات  خالد  عمر  �شحر 
الفقراء  �شلمان  اهلل  عوده  �شريفه 
قديري  ابو  �شحاده  علي  عطاف 
احلريزات  فالح  اليف  غدير 
الل�شا�شمه  �شليم  اهلل  عبد  فريوز 

»Y AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
ال�شالعني  ار�شود  حممود  رويدا 
الق�شاه  عواد  احمد  زينب 
الك�شا�شبه  املهدى  عبد  اهلل  عطا  �شحر 
القراله  �شالمه  �شليمان  غاده 

´ƒ≤a AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
الل�شا�شمه  �شلمان  �شليم  ا�شماء 
الكفاوين  الكرمي  عبد  نايف  ا�شمى 
ال�شقاحني  اهلل  �شيف  م�شلح  رو�شه 
الل�شا�شمه  م�شلم  مداهلل  زينه 
املعاقبه  املهدى  عبد  يو�شف  �شاجده 
احلجوج  عبداهلل  قا�شم  �شكينه 

 ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi
¬∏«Ø£d G

القي�شي  علي  جديع  ا�شماء 
العودات  حممد  �شوكت  ا�شماء 
العميالت  مريحيل  حممد  ا�شماء 
�شادرمه  حممد  حممد  بثينه 
ال�شعود  حممد  الرحمن  عبد  ختام 
العوامله  احلافظ  عبد  حممد  فاطمه 

∂Hƒ°ûdG  AGƒd  /  ¿É©e  á¶aÉfi
الق�شاه  رزق  الفتاح  عبد  االء 

¬Ñ≤©dG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬Ñ≤©dG  á¶aÉfi
املريعات  احلويل  عيد  عوده  ابت�شام 
الروا�شده  مفلح  �شاهر  بدريه 
الذنيبات  حمي�شن  دروي�س  خوله 
الربديني  حممود  �شعيد  خوله 
البياي�شه  خلف  ح�شن  روال 
الرقايعه  عبيداهلل  حت�شني  زينب 
الزغول  حممد  اجلليل  عبد  �شناء 
ال�شوا  عو�س  الوهاب  عبد  فريال 
احلمادين  زعل  خليف  نعامي 

 á«dÉª°ûdG  AGƒd  /  ¬«dÉª°ûdG  ájOÉÑdG
á«Hô¨dG

ال�شليم  امل�شلح  حممد  راميه 
الدلعه  نا�شر  فرج  ربيعه 
العي�شى  دعا�س  عايد  �شهام 
ال�شرحان  مرجب  راجي  غاليه 
الهر�س  عليان  �شامل  نور 
احلقيل  �شالمه  علي  هيا 

Iôjƒ≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
الزوايده  �شلمان  زعل  ب�شرى 
الزوايده  اهلل  �شيف  علي  نوى 

Iõ«÷G AGƒd  /  ≈£°SƒdG  ájOÉÑdG

العلي  خليف  فايز  ا�شماء 
غازى  ابو  �شليمان  �شبحي  االء 
الطعام�شه  عواد  الهادى  عبد  العنود 
الطالق  عياده  جدعي  امل 
البدارين  �شاحي  اهلل  عبد  ايات 
�شوانه  ابو  �شليمان  حممد  ايه 
املطريات  خالد  جمعه  تغريد 
الطعام�شه  �شبحي  عايد  جمانه 
ن�شار  الكرمي  عبد  ن�شار  دانا 
القطي�س  اهلل  عبيد  عو�س  دعاء 
امل�شارفه  حممود  ماجد  دعاء 
النيف  �شهبان  احميدي  رمي 
امل�شلم  حممد  الكرمي  عبد  ريهان 
ال�شباب  ابو  احمد  ح�شن  �شفاء 
القباعي  الكرمي  عبد  احمد  فاتن 
املغريبي  �شلمان  عيد  فدوى 

الدهام�شه  من�شور  �شليمان  معايل 

ك�شاب  م�شطفى  جمال  والء 
ó°ûjhôdG  AGƒd  /  ¬«dÉª°ûdG  ájOÉÑdG

ال�شرفات  مطرود  احمد  مالك 

العقبة ق�شبة  لواء   / اجلنوبيه  البادية 

�شيام  ابو  احمد  فريد  ا�شراء 

العمارين  عبيد  حممد  امل 

ال�شعيدين  خميمر  اهلل  عبد  روان 
الطراونه  خالد  حممد  هديل 

¿É©e  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG

النعيمات  �شياح  علي  ا�شالم 
النعيمات  جويعد  احمد  اينا�س 
العوران  جميل  راتب  متا�شر 
ال�شعادنه  خلف  عيد  دعاء 
الركيبات  ن�شار  مهدى  �شهى 
النعيمات  علي  عوده  �شحى 
النعيمات  زعل  اهلل  �شيف  غيداء 
النعيمات  حرب  �شليمان  فاطمه 
العطون  عواد  عوده  فوزيه 
نوير  ابو  ح�شني  زعل  جناح 
العثامنه  اهلل  عبد  نايف  هدى 
الر�شيدات  م�شلح  مداهلل  هنادي 

É°ù◊G  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG

العو�شات  �شامل  علي  اأمريه 
الرفوع  فرحان  �شليمان  �شفيه 

áfGô£≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG

عطيه  بني  �شعيد  حممد  �شمر 
Iôjƒ≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG

العوا�شه  �شامل  علي  بيان 
الهوا�شله  �شامل  ح�شن  جمله 
النجادات  عيد  احممد  دعاء 
املراعيه  حممد  مو�شى  عاليه 
حماد  يو�شف  ع�شام  هدى 

á«eÓ°SG  äÉ°SGQOh  á©jô°T  ¢SƒjQƒdÉµH
¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

املو�شى  حممد  علي  اكرام 
قناديلو  احمد  رمزي  اميان 
الكردى  �شليمان  ابراهيم  تغريد 
التميمي  يون�س  �شحده  حليمه 
املغربي  احمد  حممود  حممد  حنان 
اجلليل  عبد  فواز  امل  حياه 
علو�س  ابو  حممد  علي  خ�شره 
بطيبط  حممد  حممد  خلود 
الرفاعي  حممد  يحيى  دينا 
عواد  ال�شياب  حممود  مو�شى  رانيا 
مرم�س  اهلل  عبد  احمد  روند 
احلجه  ال�شبتي  حممد  رميا 
الزغلول  حممود  غازي  �شهى 
ابوطربو�س  يون�س  حممد  عائده 
البكرى  منري  طارق  عبله 
العي�شه  جربائيل  خليل  عبري 
�شعريه  ابو   طاهر  ذيب  عبري 
عي�شى  علي  خليل  عطاف 
�شاهني  خليل  رم�شان  غدير 
اخلطيب  اللطيف  عبد  يو�شف  لينا 
ال�شوريكي  علي  �شالح  منال 
احمد  احلاج   ح�شن  كمال  مها 
طرخان  احمد  حممد  ناهد 
عواد  عقله  �شليمان  نور 

¬©eÉ÷G  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
اخلياط  �شحاده  ال�شالم  عبد  ا�شماء 
الغرايبه  الرحيل  حمد  حممد  اينا�س 
املعادله  حممود  �شامل  �شائده 
اهلل  عبد  يعقوب  الكرمي  عبد  منال 
�شماره  علي  حممد  ن�شرين 
مرايف  خمي�س  �شالمه  هند 

¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
الالال  بدر  م�شطفى  ا�شمهان 
ال�شمهوري  عارف  خليل  االء 
املجايل  الرحيم  عبد  ماجد  االء 
زنيد  ابو  علي  احلميد  عبد  اماين 
خطاب  حممد  القادر  عبد  امل 
التخاينه  بخيت  مو�شى  اينا�س 
علي  م�شطفى  ح�شن  جمانه 
الديرى  احمد  ح�شن  حنان 
عدوان  عثمان  يون�س  منري   خلود 
بدوان  دع�شان  احمد  رميا 
مل�س  يا�شني  ماجد  زينب 
زيدان  زكي  حامت  �شمريه 
عمرو  �شالمه  حممد  �شمريه 
اجلرب  حممد  نايف  �شهام 
هما�س  م�شطفى  حممد  �شروق 
حمزه  عثمان  يو�شف  �شفاء 

AÉ«ª«c  ¢SƒjQƒdÉµH
¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

قطام  �شالح  حممد  انوار 
عليوى  حممد  حممود  حنني 
العمو�س  �شايل  �شايل  علي   رغده 
علو�س  حممد  علي  رىل 

الطو�س  حممود  الهادى  عبد  رنده 

اخلطيب  عو�س  زهري  رمي 

املنا�شره  ابراهيم  وليد  زينب 

ح�شن  احمد  في�شل  �شهري 

العوراين  حمزه  مو�شى  �شهيله 

م�شلح  كامل  زيد  �شابرين 

ندى  ابو  حممد  اجلليل  عبد  �شفاء 

املرجي  فار�س  منر  الرا 

عيادي  ح�شن  ابراهيم  نور 

الدحيدحاوي  كاظم  العايل  عبد  هدى 
¬©eÉ÷G  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

خويره  م�شطفى  الرحمن  عبد  دعاء 
¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

�شحاده  احمد  ح�شن  ابت�شام 
حدرب  �شعد  �شميح  اريج 
ح�شن  ح�شني  جمال  ا�شماء 
جنار  �شعيد  حممود  االء 
العدوان  �شاهر  حممود  الزهراء 
ال�شعيدى  �شليم  خالد  اآمال 
�شيد  را�شي  جمعه  اماين 
ياغي  حممد  حممود  املود 
غامن  احمد  �شاكر  ربا 
ح�شن  الفتاح  عبد  يو�شف  �شفانه 
ال�شوري  القادر  عبد   حممد  �شناء 
النت�شه  حامد  جميل  حممد  �شهى 
ح�شن  مطر  ح�شني  �شروق 
عبدون  ابو  حممد  مثقال  �شروق 
�شامل  خليل  احمد  غفران 
اللطيف ح�شني  فاديه حممد عدنان عبد 
ادكيدك  �شكرى  احمد  الزهراء  فاطمه 
العب�شي  يو�شف  راتب  فاطمه 
املغربي  حممد  مطيع  لبنى 

ال�شاحلي  ه�شام  حممد  عزام  ملي�س 

علقم  توفيق  حممد  منى 

ح�شنني  جوده  حممود  مها 

طلب  حممد  مو�شى  مهريه 
اليف  عي�شى  خليل  مي 
الدروبي  �شليمان  �شالح  نوال 
احلراح�شه  جابر  خالد  هاله 
الزهري  حممد  حممود  هبه 
حزين  خالد  طه  هناء 
القدومي  مو�شى  علي  وعد 

عوده  �شالح  حممد  نو�شه 
اخلوالده  حممد  تي�شري  هدى 

¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi
العنانبه  حممود  علي  امل 
اخلوالده  مريحيل  الكرمي  عبد  ان�شاف 
العمارين  اهلل  عبد  �شليم  اميان 
اليو�شف  ح�شني  حممود  بتول 
ال�شليمان  حممد  اهلل  عبد  تهاين 
اجلرايده  �شبح  عايد  حياة 
خ�شاونه  علي  حممد  خلود 
املومني  احمد  �شليمان  خوله 
العمو�س  �شالح  حممد  رابعه 
عبيدات  احمد  مفلح  رغاب 
العوده  جرب  احمد  �شمر 
فندي  حممد  جميل  �شهام 
خوالده  حممد  عايد  �شاديه 
الدغمي  ر�شيد  خالد  �شدا 
اخلزاعله  �شهو  خريو  �شعاق 
ال�شوحه  هالل  اهلل  عبد  �شباح 
زكي  حممد  ا�شامه  �شفاء 
ارميله  ابو  خليل  ا�شعد  عبري 
اجلرايده  �شليم  حمد  عبري 
ال�شديفات  �شالمه  فالح  عبري 
الدغيلي  احمد  يو�شف  عبري 
العي�شى  نزال  حممد  عيفاء 
العليمات  نزال  فا�شي  فاطمه 
الزعارير  ح�شني  حممد  فاطمه 
العوي�شات  عنرب  احمد  منى 
الكردي  ح�شني  حممد  والء 
مومني  حامد  حممد  ميامه 

ô°ü≤dG  AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi
الق�شاه  اهلل  عبد  زاهي  امنه 
العمرو  احمد  حممود  فاطمه 
املجايل  ا�شماعيل  فالح  فتحيه 
املجايل  ال�شرارى  حربي  نداء 
عليان  املجيد  عبد  ا�شامه  ن�شرين 
قديري  ابو  فرهود  نايف  ن�شرين 

»Hƒæ÷G QGõŸG AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
الربيكات  حممد  �شامل  دانا 
اخلر�شه  ف�شل  يا�شني  عبري 

´ƒ≤a AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
القويدر  حممد  فليح  خوله 
ال�شقور  �شالح  علي  رميا 
الذنيبات  اهلل  عطا  غالب  �شرى 
احل�شنات  م�شلم  مداهلل  �شياء 
الل�شا�شمه  �شامل  احمد  فلحا 
الدبوبي  حميدان  نا�شر  مارميان 

 ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi
¬∏«Ø£d G

البداينه  مرتوك  خليل  حنان 
ال�شعود  اهلل  عبد  جمعه  رانيا 
املحي�شن  �شالمه  احمد  رباب 

óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi

عبيدات  �شليمان  حممد  اينا�س 
عكي  حممد  احمد  رميا 
خرمه  ابو   عو�س  املجيد  عبد   �شفاء 
ال�شرع  علي  نا�شر  ليلى 
ملكاوي  �شالح  حيدر  مالك 
اخلليفات  حممود  حممد  جنود 
عبده  عبده  خالد  ن�شرين 

ÉãeôdG AGƒd / óHQG á¶aÉfi

ال�شطناوي  ح�شني  من�شور  �شنابل 
االبراهيم  ح�شن  فاروق  فاتن 
الربيع  �شليم  حممد  منتهى 
الزعبي  ح�شن  ابراهيم  مي�س 
الكيالين  عر�شان  علي  هبه 
العلي  علي  حممود  هدى 

¬Ñ«£dG AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi

حممد  حممد  حممود  احالم 
النمرات  حممد  يزيد  امارات 
القرعان  ذيب  فوزي  امواج 
ا�شريوع  �شعيد  النا�شر  عبد  ايات 
عالونه  ظاهر  حممد  �شهاد 
النمرات  ح�شن  مثقال  والء 

√QƒµdG AGƒd / óHQG á¶aÉfi

ال�شالح  ح�شني  �شاطع  ا�شماء 
اليا�شني  احمد  اللطيف  عبد  االء 
جباعته  طايل  ق�شيم  االء 
املقدادي  حممد  �شليمان  انوار 
مفرج  الغني  عبد  راتب  متارا 
النبي  عبد  �شعد  ابراهيم  متام 
طبنجه  �شليمان  خليفه  زينب 
الرحمن  عبد  بني  �شامل  حممد  زينب 
ار�شيد  بني  م�شطفى  �شهيل  حممد  �شمر 
ربابعه  احمد  حممد  �شهري 
الر�شدان  القادر  عبد  ه�شام  �شربين 
الربابعه  القادر  عبد  خليل  �شفاء 
فيا�س  خليل  يو�شف  غفران 
ك�شا�شبه  حممد  �شمري  فاطمه 
م�شاعده  حممد  ر�شوان  لبنى 
الك�شا�شبه  احمد  كايد  ليان 
مقدادى  حممد  كايد  مرام 
املحمد  نورى  اهلل  عبد  ن�شرين 

ó«ÑY »æH AGƒd / óHQG á¶aÉfi

�شعده  ابو  �شليم  توفيق  اريج 
االخر�س  عمر  احمد  االء 

نا�شر  زهدي  حممد  االء 

عوده  عامر  منر  امال 

ن�شري  حمود  مكرم  اماين 
خري�س  ر�شيد  حممد  اميمه 
ال�شعد  جورج  �شادق  داليا 
الرب�شي  �شعد  ن�شري  دعاء 

الطقاطقه  مر�شي  نايل  ورود 
النعيمات  �شباح  اهلل  مد  وعد 

 á«æ«°ù◊G  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
الهدبان  عوده  عطيوي  براءه 
ال�شميحيني  عطيه  اهلل  عبد  حمده 
الذيابات  حممد  راكان  زين 
ال�شميحيني  نا�شر  عقله  عطاف 
املراعيه  �شامل  ح�شني  مها 
اجلازي  داغ�س  علي  وفاء 

 á©jô°T  ∫É›  º∏©e  ¢SƒjQƒdÉµH
á«eÓ°SG  äÉ°SGQOh

¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
املحي�شن  حممد  هايل  االء 
احلديدى  اهلل  عبد  حممود  امل 
نوفل  ابراهيم  حممد  تهاين 
املومني  عوده  �شال�س  رنا 
الزيادات  علي  اهلل  عبد  �شماهر 
العكايله  �شامل  عبدالكرمي  �شميه 

¬©eÉ÷G  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
دب�س  خليل  ابراهيم  ابتهال 
القريني  احلميد  عبد  عطايا  حنان 
�شكوكاين  احلميد  عبد  عدنان  ربا 
احلالج  احمد  الكرمي  عبد  ناديا 

¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
اهلل  جاد  علي  فاروق  �شمريه 

ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
احمد  احلاج  الرحيم  عبد  توفيق  اروى 
ح�شن  حممد  كامل  انعام 
احل�شن  الفتاح  عبد  احمد  اميان 
الطراونه  املح�شن  عبد  �شالح  اميان 
حجري  �شعيد  املعطي  عبد  تهاين 
البخيت  علي  طارق  �شفاء 
خميمر  �شابر  حممد  ملى 
احمد  �شيد  خليل  ابراهيم  نرمني 
جالد  اهلل  عبد   الرحمن  عبد  هبه 

§∏°ùdG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
عالوين  احلافظ  عبد  اهلل  عبد  حليمه 
الرهايفه  اخليل  فالح  منار 
الزيود  مفلح  فاهد  مي�شر 

É°TÉÑdG  ÚY AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
ال�شيد  ابو  حممد  ابراهيم  ا�شماء 

¿ÉÑjP AGƒd / ÉHOÉe á¶aÉfi
العجالني  الغني  عبد  حممد  ب�شمه 
الهروط  احمد  �شليمان  بنان 
املوا�شيه  حممد  �شاكر  مرمي 
ال�شياب  رجا  حممد  هدى 
¬«dÉª°ûdG  QGƒZ’G AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi

احلميدات  حممد  �شليم  اروى 
مريان  عمر  حممد  نوفان  رانيه 
العمرى  حممد  احمد  روان 
امل�شاهره  حممد  ذياب  �شهام 
الذياب  ح�شني  علي  �شهام 
حمدوين  ح�شن  عو�س  هاديه 

‹Éª°ûdG QGõŸG AGƒd / óHQG á¶aÉfi
عبابنه  حممد  حميد  اخال�س 
العمرى  عبده  احمد  اريج 
اجلراح  احمد  حممد  انعام 

العوران  اهلل  عطا  ابراهيم  امال 
ال�شبيحات  �شالمه  �شويلم  انت�شار 
�شايف  ابو  ح�شن  من�شور  بيان 
ال�شعوب  علي  بكر  ابو  تقوى 
العمرو  �شليمان  عوده  تهاين 
تربان  ابو  عواد  �شليمان  حنان 
امل�شاروه  حممد  يون�س  حنان 
حجازين  �شكري  عامر  روان 
القراونه  تركي  يون�س  روان 
ال�شعوب  خليل  اكرم  �شفاء 

»Hƒæ÷G QGõŸG AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi

احلاج  حممد  علي  غازى  االء 
الطراونه  �شليمان  داود  �شائده 
خري�شات  علي  عاطف  �شحر 
الع�شايله  اهلل  عبد  زعل  ليلى 
مريفت عبد املهدي عبد الرحمن الهواوره 
الن�شوي  عبداهلل  احمد  هدى 

 ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi
¬∏«Ø£d G

الرواجفه  ابراهيم  جمال  احالم 
املرايات  �شالمه  عاهد  احالم 
اجلفوت  احمد  العزيز  عبد  ا�شماء 
ال�شبايله  هوميل  ابراهيم  امل 
املحي�شن  جربيل  جمال  اميمه 
العكايله  م�شباح  يو�شف  اميان 
اجلرابعه  م�شطفى  فالح  بندر 
البدارين  م�شطفى  حممد  رغد 
زنون  احمد  عوده  روان 
ال�شبيالت  احلميد  عبد  علي  رويده 
القي�شي  �شامل  حلمي  �شمر 
القوابعه  �شامل  ح�شن  عائ�شه 
احلجاج  �شامل  ح�شني  عائ�شه 
احلوامده  احمد  جميل  عبله 
ال�شباطات  زعل  علي  كوثر 

القوابعه  مرزوق  �شليمان  ن�شرين 

احل�شن  ح�شن  حممود  نور 

العدينات  عبداهلل  حمد  هناء 
GÒ°üH  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi

الرفوع  عبد  �شميح  احرتام 
الزيدانني  همام  اهلل  عبد  دينا 
ال�شعودي  عطيه  حممد  �شاجده 
املزايده  علي  لطفي  عواطف 
اخلوالده  علي  حممد  ملا 
املزايده  �شليمان  عوده  ن�شرين 

¿É©e ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¿É©e á¶aÉfi

غزال  فتحي  روحي  حممد  االء 
قباعه  حممد  احمد  ايات 
مرعي  �شليمان  حممد  ب�شمه 
احل�شنات  اهلل  عبد  حممد  خلود 
الرياطي  مو�شى  خليل  �شاديه 


