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عابد  يو�سف  �سريف  فرح 
غطا�سه  ربه  عبد  �سلمان  لندا 
عليان  ثابت  جعفر  لني 
الك�سواين  ابراهيم  عادل  مرمي 
امل�سرى  ا�سماعيل  حمدان  نهى 
الروي�سان  �سلمان  عارف  نور 
ابوعي�سه  قا�سم  خالد  هبه 
�سويد  حممود  القادر  عبد  هدى 
الرقب  �سليمان  ابراهيم  والء 

ÜÉë°S  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
جوده  ابو  حممد  املهدى  عبد  ا�سراء 
خرمه  ابو  الفتاح  عبد  را�سد  امريه 
الرقاد  �سعود  حممد  اميان 
ال�سوبكي  �سليم  حممد  اميان 
اوالدعي�سى  �سعود  ابراهيم  بيان 
�سلبايه  حممود  جرب  ت�سنيم 
مطر  ابو  طلب  حممود  حنان 
اخمي�س  ابراهيم  حممد  داليدا 
�سليمان  ابو  احمد  ا�سماعيل  دعاء 
املكحل  ح�سني  حمود  دينا 
الربع  ابو   عواد  ابراهيم  رنا 
النواجي  خالد  �سلطان  رنا 
احلمد  ح�سني  ح�سام  روان 
الدوين  عقله  نايل  روزان 
غليون  ابو  م�سلم  خالد  رويدا 
زيد  ابو  �سعيد  النا�سر  عبد  �سحر 
العايدي  �سحاده  عبدالعظيم  �سمر 
احلوامده  جمعه  عمر  �سمر 
حفيظه  ابو  حممود  لطفي  �سناء 
املحارمه  خليل  علي  �سهى 
الزيود  فهد  علي  �سحى 
املنا�سري  احلفيظ  عبد  حممد  عروبه 
املنايعه  العزيز  عبد  الرحمن  عبد  غاده 
اخلطيب  ح�سني  �سبحي  لينا 
حماد  ابو  حممد  خليل  مروه 
يعقوب  يو�سف  خالد  مرمي 
املحارمه  احمد  حممد  منال 
حماد  ابو  خ�سر  خلف  مها 
ع�ساف  احمد  علي  ناديه 
ابوحماد  عوده  حممد  ن�سرين 
قراقي�س  يو�سف  الفتاح  عبد  نور 
العبويني  حممود  احمد  هبه 
املحارمه  ح�سن  �سعود  هبه 
عدوى  حممد  جواد  هديل 
ال�سويد  ابو   علي  احلميد  عبد   هيا 
البنا  الفتاح  عبد  حممد  هيفاء 
منديل  ابو  حامد  �سالح  وعد 

ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
احلجوج  عليان  اهلل  عبد  ابت�سام 
ال�سكران  ح�سن  م�سطفى  ابت�سام 

يا�سني  بني  م�سطفى  حممد  ورود 
يون�س  بني  علي  احمد  يا�سمني 
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العودات  تركي  قفطان  ابتهال 
العمرى  علي  عامر  ا�سالم 
اخلطيب  الكرمي  عبد  بالل  االء 
الرحيم  عبد  حممد  بدران  امل 
م�ساعده  علي  ريا�س  اميمه 
�سطناوى  �سليمان  احمد  اميه 
زيد  ابو  احمد  الرحمن  عبد  ايات 
خ�ساونه  �سليم  حممد  ايات 
ال�سياب  حممد  احمد  اميان 
عا�سور  فواز  حممد  اميان 
العي�سى  خالد  مطلق  ختام 
النع�سان  احمد  فتحي  رهام 
ابداح  اللطيف  عبد  علي  �سماح 
ال�سمادى  الغفور  عبد   �سيتان  �سمر 
مايها  ابو  ح�سن  ح�سني  �سو�سن 
مغايره  حممود  نايف  �سذى 
خ�ساونه  �سليم  مو�سى  �سبا 
احل�سينات  طالب  املجيد  عبد  �سباح 
طا�سمان  يعقوب  خليل  عبري 
�سالح  ا�سمري  فرح  عبري 
ال�سياب  �ساهر  جهاد  غفران 
احلجازات  ابراهيم  فخري  كوثر 
ال�سمادي  املجيد  عبد  حممود  لبنى 
ال�سقور  اليف  حم�سن  منار 
دلو  ابو  خليفه  فوزى  منتهى 
الهيجاء  ابو  ابراهيم  ناظم  منى 
اخل�ساونه  �سامل  ماجد  مها 
ال�سعر  ابو  �سعيد  �سليمان  مي 
مو�سى  ابو  امني  احمد  مي�ساء 
العمرى  حممود  ابراهيم  نارميان 
م�ساعده  حممد  علي  ن�سيبه 

¬fÉæc »æH AGƒd / óHQG á¶aÉfi
النوتي  احمد  علي  ان�سام 
عبيدات  اهلل  عبد  وليد  حنان 
عبيدات  علي  يو�سف  رانيا 
عبيدات  حممد  علي  ردينا 
اخل�ساونه  فواز  يو�سف  ر�سا 
عقيل  حممود  املهدي  عبد  الرا 
الزعبي  احمد  طارق  ليايل 
العبابنه  �سامل  حممد  مالك 
االحمد  �سليمان  الدين  تقي   ن�سرين 
عبيدات  احمد  خالد  ن�سرين 
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العونه  حممد  مو�سى  بهيه 

جالودي  احمد  حممد  فاطمه 
غيث  ابو  خليل  ح�سن  فدوى 
الب�سارات  ذياب  خالد  لبنى 
اجنادات  طعمه  حممد  ادري�س  ليايل 
اخلاليله  اهلل  عبد  فالح  مرمي 
اخلطيب  اجلبار  عبد  جميل  نان�سي 
املومني  احمد  قا�سم  نان�سي 
بدران  حممد  �سمري  جنالء 
ابراهيم  يو�سف  خليل  ن�سرين 
خليل  احمد  ر�سدى  نقاء 
البزور  يو�سف  حممد  نهى 

حمدان  روحي  الدين  �سالح  روان 
اخلوالده  مفلح  خليل  �سمريه 
�سلمان  حممد  �سميح  �سذى 
ذيبه  القادر  عبد  طالب  �سرين 
الكايد  الكرمي  عبد  حممد  �سريين 
العدو�س  ابو  نواف  ا�سماعيل  عايده 
الوريكات  ال�سليمان  اهلل  عبد  عائ�سه 
الق�ساه  ح�سني  حممد  مها 
العمايره  ابراهيم  حممد  مي�سون 
العزب  �سامل  ن�سر  نهله 
الزواهره  �سالمه  ح�سن  هدى 
ر�سوان  ح�سن  �سلمان  هيام 
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غله  توفيق  حممد  ا�سراء 
جحي�سه  ابو  املهدى  عبد  خليل  انت�سار 
�سليمان  اهلل  عطا  �سامل  تهاين 
ال�سعايده  اهلل  عبد  اللطيف  عبد  ر�سا 
جحا  جوده  ن�سري  رنا 
النويرى  حممد  احمد  زينب 
الرحامنه  �سامل  �سليمان  زينب 
الفريحات  مو�سى  احمد  �ساجده 
�سالح  �سليم  ف�سل  فاتن 
ال�سوامله  عبدالرحمن  �سامل  فاطمه 
اخلاليله  مفلح  حممود  مها 
الر�سيدات  مف�سي  الكرمي  عبد   ن�سرين 

ÉHOÉe  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ÉHOÉe  á¶aÉfi
ال�سوابكه  خلف  �سالح  ابت�سام 
ال�سخاتره  املهدى  عبد  حممود  احالم 
الهواو�سه  �سامل  حممد  ا�سالم 
ال�سوابكه  فهد  جميل  امريه 
معايعه  حممد  �سامل  انا�س 
املعايعه  حممد  يو�سف  انوار 
الطيب  ممدوح  الدين  �سيف  ايات 
العناتي  حممد  فتحي  ت�سنيم 
الهور  حممد  احمد  حنان 
اجلابر  عبد  الرحمن  عبد  عمر  دعاء 
حجازين  عواد  عادل  رانيا 
البالونه  �سليمان  عقله  ر�سميه 
امل�ساحله  �سامل  احمد  رمي 
الفقهاء  فالح  عبا�س  �سحر 
ال�ساهني  عوده  الكرمي  عبد  �سناء 
الدب�س  حممود  علي  �سروق 
مقبل  علي  احمد  �سريين 
الهواوره  �سليم  �سليمان  عفاف 

البخيت  فر�سان  رجاء  متارا 
العظامات  �سليم  مف�سي  متام 
ال�سرحان  مفلح  �سالمه  متاين 
امل�ساعيد  حمود  هالل  ختام 
امل�ساعيد  حممد  قا�سم  خلود 
ن�سري  فواز  حكمت  دميا 
العبيه  فالح  عقله  رجاء 
ال�سرفات  حمد  ر�سيد  �سعاد 
مطلق  حمي�سن  عي�سى  �سلطانه 
امل�ساعيد  عليان  ح�سني  �سميه 
ال�سرفات  خليف  �سوان  �سريفه 
عامر  �سليمان  ح�سن  �سفيعه 
ال�سمريان  فالح  عايد  �سومه 
امل�ساعيد  علي  عايد  �سيته 
املوايل  خالد  �سليمان  عبري 
العظامات  �سخيرت  فنيخر  عتاب 
ال�سرفات  هوا�س  عواد  عنود 
�سرور  �سبيح  حممد  عهود 
الربيحي  ن�سيب  ع�سام  فاتن 
الرحيبه  ع�سيب  هويدي  فلحا 
ال�سريخي  حمزه  توفيق  ملى 
الفواز  فنخري  حماد  مرام 
امل�ساعيد  �سالمه  علي  منى 
البنوه  ا�سمر  حممد  مها 
ال�سرفات  عجاج  اهلل  عطا  ناديه 
امل�ساعيد  مطر  ذياب  نايفه 
�سديفات  �سنوان  خريو  ندى 
ال�سرفات  �سليم  حميدان  نعمه 
العظامات  �سامل  عيد  نور 
امل�ساعيد  عايد  عوده  نريوز 
ال�سرفات  ندا  ر�سا  هيله 
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عثمان  حممود  �ساطي  احالم 
ملوح  ابو  ابراهيم  ح�سن  االء 
ال�سرحان  ماين  �سامي  الهنوف 
ال�سرحان  م�سايح  فناطل  امريه 
عمارنه  حممد  حم�سن  ثراء 
خالد  بني  �سبعان  ماجد  ثروه 
القم�سه  ديل  لط�س  حميده 
اخلالدي  حمد  �سهاب  حنان 
ال�سرحان  علي  �سالح  ر�سا 
احلماد  فالح  �سلمان  �سهام 
بخيت  حممد  مو�سى  �سبحا 
حمفوظ ابو  عبداهلل  خالد  �سماح 
ار�سيدات  احمد  اهلل  عبد  عال 
منيزل  ح�سني  خليل  غيتا 
حجيه  فرج  �سليمان  فاطمه 
احميد  ابو  من�سور  خليل  فردو�س 
الدحيم  حاكم  العزيز  عبد  مي�سون 
كف  ابو  حممد  فتحي  ن�سرين 
اجلبارين  احمد  عدنان  نور 
ال�سعود  ح�سني  �سالح  هياء 

زعبالوى  خليل  ب�سام  اماين 
ح�سن  حممود  علي  امل 
الزيود  �سلمي  علي  جواهر 
قا�سم  فرج  حممد  حليمه 
الزيود  �سريان  حمد  حنان 
العليمات  عواد  علي  حنان 
كري�سان  خليل  يحيى  خلود 
امل�ساقبه  �سليمان  عليان  خوله 
ح�سكي  حممد  احمد  ر�سا 
دقروق  عمر  ن�سال  روان 
الزيود  خلف  فار�س  �ساميه 

الطراونه  فالح  حامد  �سرين 
البيك  دروي�س  نظمي  �سابرين 
احل�سايكه  احمد  طاهر  �سفاء 
�سفاء حممد ح�سن عبد العزيز املحت�سب 
قعدان  حممود  احلاج  حممد  �سحى 
احمده  ابو  ح�سني  ابراهيم  عفاف 
الدويري  �سامل  يو�سف  الزهراء  فاطمه 
عيا�سره  �سامل  حممد  منال 
تركي  احمد  حممود  مي 
الك�سا�سبه  م�سلم  خالد  مي�س 
بدير  را�سي  احلفيظ  عبد  نداء 
الداود  حممد  احمد  ن�سرين 
عي�سى  حممد  �سليمان  نهايه 
ك�ساب  ك�ساب  الرزاق  عبد  نور 
الدغيمات  حممد  خليل  نيدانه 
االخر�س  ا�سحق  حممد  هدى 
خديجه  ابو  ح�سن  حممد  وداد 
�سعاده  يو�سف  ه�سام  يا�سمني 
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مين  ابو  ابراهيم  خليل  احالم 
اللحام  حممد  ح�سن  ا�سراء 
عواد  ابو  خليل  راجح  ا�سماء 
جنا  ابو  حممد  ابراهيم  ا�سمهان 
املجايل  الرحيم  عبد  ماجد  افنان 
اخل�سيالت  هزاع  ح�سن  االء 
امني  ابراهيم  احمد  اماين 
غيث  ح�سن  جربائيل  اماين 
علوه  �سالح  ذياب  امل 
ال�سوره  �سامل  عبيد  اميان 
النا�سر  �سهو  متعب  اميان 
الغماز  علي  لطفي  اينا�س 
اجلغيمي  حممد  ا�سماعيل  ت�سنيم 
�سنار  ابو  احمد  ابراهيم  متا�سر 
امل�ساحله  الرحمن  عبد  احمد  خلود 
الرازق  عبد  الرازق  عبد  ابراهيم  خوله 
�سحاده  حممد  عادل  دينا 
خطيب  الغني  عبد  علي  ربى 
الدرابيع  القادر  عبد  حممد  ر�سميه 
عقيده  ابو  احمد  يو�سف  رنا 
حمدان  ابراهيم  منر  روان 
ار�سيد  ابو  اهلل  عبد  ح�سن  رميا 
خطاب  حممد  ح�سن  �سها 
اخلزاعله  طلب  ح�سني  �سهيله 
�سكر  م�سطفى  ح�سن  �سذى 
املعايطه  حممد  اهلل  عبد  عاليه 
اهلل  عو�س   عايد  خالد  عهود 
رزق  ابو  ا�سماعيل  حممود  فاتن 
عاذره  ابو  عواد  حممد  فاديه 
اجلارحي  طراف  اهلل  عبد  فاطمه 
برهم  حممود  عمر  فداء 

الرب  ابو  احمد  فيا�س  اميان 
فرج  ق�سيم  احمد  خديجه 
�سلقان  حممد  عبد  رمي 
ابداح  نواف  �سعبان  زينب 
الزعارير  �سالمه  �سالح  �ساجده 
الغول  ح�سن  حممد  �سمريه 
ن�سر  بني  علي  احمد  �سهاد 
احل�سينات  حم�سن  هاين  �سرياز 
احمد  حممد  العزيز  عبد  �سابرين 
رويعي  قا�سم  حممد  �سفاء 
ال�سواهني  عي�سى  الكرمي  عبد  فاديه 
اخلطيب  يو�سف  حممد  ملي�س 
اال�سعد  ح�سني  علي  منال 
خ�سراوي  علي  يو�سف  مي�سر 
طالب  الرحمن  عبد  حمد  ن�سرين 
�سهاب  احمد  ابراهيم  هبه 
عفانه  خليل  عادل  هديل 
م�سرتيحي  علي  حممد  هيفاء 
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ميا�س  حممد  فيا�س  ان�ساف 
ال�سبول  حممود  اهلل  عبد  �سذى 
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القراله  خليل  �سطام  احالم 
الرحمن  عبد  بني  احمد  فيا�س  ا�سراق 
خطايبه  علي  را�سي  امتياز 
عواي�سه  الرحمن  عبد  القادر  عبد  ايات 
النوفل  حممد  ح�سني  اميان 
القادر  العبد  احمد  ابراهيم  بنان 
م�سرتيحي  الرحمن  عبد  خالد  تغريد 
جباعته  حممود  احمد  جمانه 
احلوارنه  ح�سني  حممد  خوله 
الدهون  علي  مو�سى  رابعه 
الهزمي  حممد  ح�سني  رانيا 
م�سرتيحيه  حممد  ر�سا  �سماهر 
مقدادى  ح�سن  بدر  حممد  �سفاء 
خطاطبه  احمد  زكي  عائ�سه 
م�ساعده  �سالح  نا�سر  عبري 
االحمد  حممد  عو�س  غاده 
مرعي  بني  ح�سني  حممود  فاطمه 
الزعبي  خليل  ناجح  فريال 
القادر  العبد  احمد  ابراهيم  كوثر 
الر�سدان  علي  ارفيفان  كوثر 
نوافله  حممد  حممود  منى 
اجلراح  ابراهيم  حممد  منريه 
ربابعه  اهلل  عبد  م�سطفى  مي�س 
النعيمات  علي  احمد  مي�ساء 
العتوم  حممد  حممود  مي�سون 
الدومي  بني  احمد  علي  نداء 
�سالمه  بني  حمد  �سالح  نور 
ملحم  القادر  عبد  حممد  هيا 

الزواهره  اهلل  عطا  حممد  خديجه 
فرحه  ابو  حممد  احمد  خلود 
امل�ساقبه  حممد  �سليمان  خوله 
من�سور  احلافظ  عبد  نعيم  رنا 
جرب  ها�سم  بالل  رهام 
�سبيح  مو�سى  ح�سني  �سحر 
�سالح  الرحيم  عبد  ح�سن  �سوزان 
الكعابنه  عوده  حممد  �سوزان 
�سابرين عبد احلميد عبد الرازق ابو هويدي 
حمدان  عزيز  جماهد  فاتن 
كركي  ابو  عبا�س  عمر  فاديه 

العدوان  �سعد  فايز  رايه 
الدويكات  �سليمان  �سبحي  رحمه 
العدوان  فهد  يو�سف  �ساره 
النويري  حمي�سن  علي  �سعاد 
املنا�سري  حممود  حممد  �سناء 
العدوان  علي  الرحمن  عبد  �سريين 
عابد  دروي�س  الرحمن  عبد  فاطمه 
اجلبارات  ح�سني  املعطي  عبد  لينا 
الب�سي�س  م�سعان  يون�س  منال 
العونه  عبدالرحمن  احمد  هبه 
العدوان  عارف  نواف  يا�سمني 
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�سيام  ابو  عليان  حممد  ابت�سام 
ال�سقور  حميد  �ساهر  االء 
اخلتالني  حازم  حممد  امال 
ال�سبحني  غيا�س  �سامل  اماين 
علي  فالح  احمد  ثروت 
اليا�سجني  حممد  فايز  حمده 
النعيمات  �سعيد  حممد  رجاء 
بعجاوي  توفيق  املعطي  عبد  رمي 
ال�سواحله  العي�سى  فهد  �سحر 
جحي�س  ابو  نزال  م�سطفى  �سحر 
اجلديتاوى  حممد  ابراهيم  �سل�سبيل 
الغنانيم  الكرمي  عبد  حت�سني  �سلوى 
ظيفلي  حممد  احلفيظ  عبد  �سمر 
نقريه  ابو  ح�سني  ابراهيم  �سميه 
حممد  علي  حممود  �سفاء 
كف  ابو  حممد  فتحي  عبري 
ح�سني  حممد  عطيه  فاطمه 
الديات  احمد  �سحاده  مقبوله 
الرواجبه  يو�سف  حمد  مريفت 
غريز  القادر  عبد  علي  مي�سر 
دوله  ابو  علي  حممود  نور 
العراي�سه  �سعيد  حمدان  وفاء 
املراحله  علي  �سليمان  ي�سرى 
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حيمور  خ�سر  ماجد  ا�سماء 
الراعي  ح�سن  خليل  االء 
خو�سه  ابو  العبد  حممد  االء 
الن�سا�س  احمد  مو�سى  امل 
اع�سي�س  اهلل  عبد  مو�سى  اميان 
النجار  حممد  روحي  بثينه 
يون�س  اني�س  عبا�س  بدور 
�سرحان  اهلل  عبد  جميل  ختام 
ابورا�س  عبداللطيف  جميل  ر�سا 
رواع  ابو  حممد  حلمي  ر�سا 
ياغي  مو�سى  �سعيد  ر�سا 
ر�سوان  ر�سوان  عبداهلل  رقيه 
ال�سهابي  حممود  �سعيد  رنا 
كري�سان  فهيم  احمد  روان 

بطاينه  م�سطفى  خليف  االء 
ال�سلول  �سليم  امني  حممد  االء 
عبيدات  �سليمان  فخري  امال 
الرياطي  ح�سن  ح�سن  امل 
الطراونه  يو�سف  عوده  امل 
العمرين  دناع  ظاهر  امريه 
الروا�سده  �سليمان  احلميد  عبد  اميان 
الرحمن  عبد  بني  احمد  فيا�س  اميان 
الدقام�سه  حممود  جميل  تهاين 
الطوره  حممد  حممود  جواهر 
منرات  عي�سى  احمد  خلود 
�سطناوى  عي�سى  احمد  دميه 
الرياطي  م�سلم  هاين  ر�سا 
اخلطيب  الرحمن  عبد  زياد  حممد  رنا 
حمورى  من�سور  حممد  رمي 
درادكه  علي  عبدالرحيم  رميا 
احلكيم  حممد  فوزي  �سجى 
اخل�ساونه  فواز  اهلل  عبد  �سميه 
الرفوع  الوايل  عبد  زهري  �سناء 
النواي�سه  بركات  زياد  �سفاء 
الق�سا�س  زرعي  احمد  عاليه 
ن�سيب  م�سلم  مو�سى  عبري 
احلواجره  خليل  حممود  مرام 
م�سرف عزام عبد احلافظ البكور الروا�سده 
الطراونه  اهلل  عبد  فرحان  مياده 
الكبي�س  حميد  �سمري  جناح 
معيتق  ابو  ح�سن  احمد  ندوه 
الطراونه  احمد  ابراهيم  هبه 
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الطوايعه  ابراهيم  جميل  �سفاء 
جبله  ابو  حممود  الكرمي  عبد  فتحيه 
ال�سوابكه  عايد  جميل  هيام 
ال�سبيح  عليان  اعطيوي  وعد 
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ح�سونه  حممد  عارف  اماين 
احلماد  عناد  �سليمان  اميان 
النجار  حممد  اكرم  حنان 
عمر  يو�سف  عامر  �ساره 
ا�ستيتي  خ�سر  اللطيف  عبد  منى 
عوي�س  يو�سف  ح�سني  مي 

 á«dÉª°ûdG  AGƒd  /  ¬«dÉª°ûdG  ájOÉÑdG
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امل�ساعيد  في�سان  فوؤاد  ابت�سام 
حناوى  ا�سد  ا�سماعيل  اروى 
ال�سهيلي  فرحان  عواد  ا�سماء 
ال�سرابي  حممد  غازي  اماين 
ال�سمريان  حممد  قا�سم  امل 
خالد  بني  باير  را�سد  امنه 
ال�سرفات  حمد  ر�سيد  اميان 
امل�ساعيد  �سامل  عوده  با�سمه 

�سمن  ابو  حممد  احمد  �سهري 
العطاونه  �سعود  �سليم  مرمي 
برغال  الدين  حمي  طالل  مريفت 
�سماره  م�سطفى  اخلالق  عبد  نها 
اخلاليله  علي  �سالح  نهى 
�سو�ساري  ح�سني  كمال  هناء 
احلبانني  �سليمان  نواف  هيا 
اهلل  عبد  حممد  يا�سر  يا�سمني 
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القالب  عفا�س  جميل  اريج 
الزيود  عقله  خليل  االء 

ال�سليحات  نايف  ب�سام  �سماح 
مو�سى  خليل  يو�سف  �سماح 
ف�سفو�س  ح�سني  ماهر  �سمر 
داود  ابراهيم  م�سطفى  �سهيله 
من�سور  احمد  ا�سماعيل  �سوزان 
وادي  �سليمان  عبد  �سوزان 
الزعاتره  جمعه  خليل  �سو�سن 
املهريات  �سامل  اهلل  عبد  �سو�سن 
العمورى  زايد  �سليم  احلافظ  عبد  لبنى 
املنا�سري  خلف  �سابر  منار 
�سنوبر  احلميد  عبد  فاروق  منى 
ال�سند�س  ابو  حمدان  حممد  مي�سون 
الغنيمات  الكرمي  عبد  حمد  نان�سي 
املريدى  حممد  فوؤاد  هند 
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ال�ساكت  اهلل  حمد  جميل  ا�سراء 
العطيات  احمد  حممود  ا�سالم 
اليازجني  مبارك  حممد  اقبال 
االء حممد �سعيد عبد الفتاح ابو حميدان 
عواي�سه  احلميد  عبد  نواف  اآالء 
العمايره  حممد  الكرمي  عبد  خلود 
غنيم  علي  احمد  عبداملهدي  دميه 
الفالح  �سالح  مفلح  رائده 
ال�سوده  حممد  مو�سى  �سحر 
الكلوب  �سليم  اهلل  عبد  �سهيله 
الالت  العبد  �سالح  فرج  �سوزان 
عثمان  علي  ر�ساد  �سريين 
املنا�سري  حممود  حكمت  �سفاء 
الو�ساح  �سليمان  حممد  عذراء 
العبادي  �سالمه  �سليمان  فداء 
ال�سعايده  فالح  م�سهور  فداء 
رزق  ابو  حممود  ابراهيم  فريهان 
الدبعي  يو�سف  علي  كفى 
احلر  احمد  الكرمي  عبد  مي�سون 
العوف  ابو  الرحمن  عبد  ربيح  ناجيه 
فالح  خليفه  عاي�س  جناح 
جالد  ابراهيم  خالد  نداء 
الرحامنه  خليل  ار�سيد  ن�سيم 
العليمي  القادر  عبد  خليل  هبه 
التبنه  مو�سى  احمد  وفاء 
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ابوعياده  مو�سى  يو�سف  اماين 
الدق�س  اليف  خليل  اميمه 
العمريات  عو�س  عالوي  حنان 
الرحامنه  كا�سب  فالح  حنان 
العايد  ح�سن  ابراهيم  دالل 
عي�سه  ابو  ح�سن  حمدي  ذكريات 

العثامنه  مطلق  م�سلم  امل 
ال�سعايده  عيد  اهلل  عطا  امنه 
ال�سقرات  اجريد  ابراهيم  امريه 
القوابعه  حامد  �سليمان  انت�سار 
اخل�سبه  �سالمه  عقاب  بثينه 
الهوامله  حممد  حمدان  جمانه 
الهوامله  �سليمان  �سامل  حما�س 
املرايات  جالل  زعل  دالل 
الطبا�سني  مو�سى  املجيد  عبد  رانيا 
العدينات  �سالمه  القادر  عبد  زينب 
ال�سقور  القادر  عبد  عوده  �ساجده 
العوران  ممدوح  ه�سام  �سميحه 
�سمريه عبد الرحيم عبد القادر القوابعه 
البدارين  مو�سى  احلميد  عبد  �سهى 
ال�سوالقه  البلمان  احمد  �سامل  عبري 
امل�سرى  �سعيد  حممد  عبري 
املراحله  حمد  اهلل  عبد  عرين 
احلمران  حممود  �سالح  فريال 
الرفوع  مفلح  نهار  كوثر 
ال�سباطات  علي  اهلل  عبد  مرمي 
ال�سوالقه  احمد  حممد  مرمي 
القطامني  حماد  احلليم  عبد  منال 
القرارعه  قليل  �سامل  منى 
املرايات  القادر  عبد  �سمور  مي�سون 
اخللفات  جمعه  عادل  مي�سون 
القراقره  ربه  عبد  املهدي  عبد  جناة 
الزريقي  توفيق  نايف  نهى 
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الزيدانني  احمد  زايد  انعام 
�سلمان  عيال  �سلمان  �سليمان  ب�سرى 
املزايده  ال�سفا�سفه  عبدالقادر  احمد  حليمه 
الزيدانني  اهلل  عوده  يا�سني  زكيه 
اخل�سبه  حممد  ابراهيم  �ساجده 
املزايده  ح�سن  غازي  �سريين 
الرفوع  عقيل  حممد  عال 
الرفوع  يعقوب  �سامل  فتحيه 
ال�سعودي  عبدالوايل  جربيل  مديحه 
النجيدين  احلميد  عبد  حممد  منى 
احلجاج  عو�س  الوهاب  عبد  نبال 
امل�سيعدين  ب�سري  ابراهيم  نهى 
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ال�سقارين  علي  حماد  امنه 
اخل�سمان  جديع  دروي�س  تهاين 
الرفايعه  �سامل  ابراهيم  جواهر 
الطوره  حمد  حممد  ختام 
ال�سقريات  رجا  علي  �سو�سن 
العوده  ح�سن  فوؤاد  نور 
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اخلوالده  حممد  عيد  افتخار 
املحاميد  �سحاده  احمد  افنان 

اخلواطره  فهيد  حممد  اماين 
ال�سواربه  زايد  ح�سن  امل 
عليان  جربيل  �سحاده  امل 
ال�سبك  �سليمان  ابراهيم  اآيات 
الطل  ابراهيم  ن�سار  با�سمه 
اخلطيب  علي  حممد  ا�سامه  بيان 
احمد  يو�سف  عمر  رحاب 
الدعجه  علي  ب�سري  رنده 
الغويرى  اهلل  عبد  ح�سني  رمي 
حوا�س  ابو  علي  حممد  �سراب 
الق�ساه  علي  م�سطفى  �سماح 

العمو�س  عليان  احمد  اريج 
النقيب  عمر  فهد  اريج 
بدوان  ا�سعد  حممد  ا�سيا 
عو�س  ابراهيم  حممد  اعتدال 
الكيالين  زيد  حممد  زياد  االء 
هندي  حممد  يعقوب  االء 
القدمان  عوده  هوميل  امينه 
يو�سف  ابو  حممد  �سامل  اميان 
ال�سواحله  احمد  حممد  براء 
قا�سم  ابو  حممد  عوين  متا�سر 
اخلطيب  حممود  يحيى  حنان 
ع�سر  مو�سى  حممد  ختام 
عوي�سه  حممد  الكرمي  عبد   دعاء 
فار�س  حممود  اللطيف  عبد  دنيا 
العبدالالت  �سفيق  عايد  دميه 
يامني  ابو  العزيز  عبد  علي  رجاء 
ر�سايده  فالح  ثلجي  ر�سا 
خ�ساونه  علي  حممد  في�سل  ر�سا 
�سحاده  حممود  ناجح  رغد 
م�سرتيحي  علي  �سالح  رغده 
ن�سر  بنى  حمارب  مفلح  رنا 
غنوم  عبدو  ظهري  حممد  رود 
ال�سرباتي  يحيى  هيثم  �ساره 
كوته  الرحمن  عبد  حممد  �سلمى 
عطا  بني  ح�سني  املنعم  عبد  �سند�س 
عليم  ابو  را�سد  ابراهيم  �سهاد 
�سمه  ابو  اهلل  عبد  �سمري  عاي�سه 
برهوم  يو�سف  عماد  فرح 
العمرو  اكرمي  احمد  لينا 
زهد  اخلالق  عبد  زهد  لينا 
الرمياوي  احمد  �سفيق  منار 
ال�سماك  م�سطفى  ديب  مريفت 
�سهاب  ابو  العزيز  عبد  اهلل  خري  مي�ساء 
العوف  ابو  الفتاح  عبد  متعب  مي�ساء 
نا�سر  �سريف  ر�سدي  حممد  ن�سرين 
الرو�س  ابو  عثمان  الفتاح  عبد  نوال 
اخلاجني  ر�سيد  خ�سر  هبه 
اال�سعد  ناجي  في�سل  هبه 
�سرور  حممود  حممد  هدى 
ال�سريده  عبدالعزيز  هارون  هناء 
عواد  ال�سياب/عيال  اهلل  عبد  علي  ورود 
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ال�سيحان  م�سلح  احلافظ  عبد  ا�سماء 
العجورى  مو�سى  حممد  غدير 
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البدارين  عليان  �سلمان  اخال�س 
حمدونه  ح�سني  وائل  اريج 
ا�سحاقات  مو�سى  عوين  ا�سماء 
احلباب�سه  خ�سر  فرحان  اماين 
النجادا  فليح  الفتاح  عبد  حنان 
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احلجازين  نايف  ب�ساره  ابت�سام 
الروله  اهلل  �سيف  �سامل  اروى 
الزيادين  عواد  عادل  اريج 
ال�سحيمات  ح�سني  احمد  ا�سيا 
املعايطه  يو�سف  احمد  اآالء 
الغامدي  غائب  حممد  امنه 
البطو�س  الكرمي  عبد  بهجت  اميان 
اجلماعات  عايد  عوده  براءه 
العتايقه  اعتيق  �سليمان  جميله 
املعاقبه  اهلل  اعبيد  خليفه  رزان 
تربان  ابو  عواد  �سليمان  �سعيده 
العثامني  اهلل  عبيد  علي  �سو�سن 
العمارات  �سامل  حممد  عبري 
�سمهدانه  ابو  زايد  ابراهيم  غاده 
العمرو  فالح  الوهاب  عبد   فاديه 
املجايل  خ�سمان  فايق  ليلى 
�سمهدانه  ابو  �سلمي  ح�سن  منتهى 
القي�سي  خلف  ناجي  نيفني 
الب�ستنجي  حممود  حممد  والء 
العزازمه  �سامل  علي  يا�سره 

»Hƒæ÷G QGõŸG AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
اخلتاتنه  عبدربه  حممد  اماين 
ال�سرايره  ا�سماعيل  علي  اميان 
البطو�س  علي  احمد  جناة 

´ƒ≤a AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
اخلماي�سه  عبد  اهلل  �سيف  ا�سراء 
الدهي�سات  �سالح  املح�سن  عبد  ايات 
الليمون  م�سلم  ال�سالم  عبد  بنان 
احلمايده  �سويلم  مو�سى  حنان 
اخلماي�سه  عيد  ح�سني  رحاب 
اخلطاطبه  حمد  جا�سر  رنا 
احلبا�سنه  املعطي  عبد  يو�سف  روان 
الليمون  عطيه  احلميد  عبد  زينب 
الل�سا�سمه  حممد  احمد  عفاف 
احلمادين  زعل  خليف  غربه 
املعاقبه  النوري  مو�سى  فاطمه 
ماجده عبد احلافظ عطا اهلل ال�سمريات 
اخلماي�سه  النورى  عطا  نايله 
العمرييني  �سلمان  عواد  ن�سيم 
العمرييني  مفلح  املهدي  عبد  نهيه 
الدهي�سات  �سليمان  حممد  نور 
الليمون  عواد  حممود  هيا 
اخلماي�سه  بركات  تيم  وداد 
ال�سقاحني  عوده  مف�سي  وفاء 

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

القطامني  حممد  خليل  احالم 
اخلماي�سه  ا�ستيان  الكرمي  عبد  ا�سياد 
عواد  عيال  م�سيف  خليل  اكرام 

نا�سر  ابو  ح�سن  �سميح  هبه 
ال�سرمان  حممد  �سالح  هيا 
الزواهره  حممد  �سليم  وداد 
حجيله  ابو  حمدان  �سالح  وداد 
الزواهره  حممود  احمد  وفاء 

¬Ø«°UôdG  AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi
�سرباوى  عوده  �سعيد  اروى 
خ�سر  ابو  ح�سن  نبيل  ا�سراء 
ابوعالن  حممد  ابراهيم  االء 
�سماره  عطيه  احمد  االء 
جرب  ا�سعد  رزق  اماين 

البلوي  م�سلم  فهد  فريال 
الزواهره  حممد  �سليمان  منار 
الددا  �سامل  �سالح  منال 
الفراج  ابراهيم  �سامل  مي�سون 
العي�س  ابو  حممد  الرحمن  عبد  ن�سرين 
ال�سوابكه  �سالمه  �سالح  نور 
اجلفريات  امني  حممد  هناء 
املوازره  اهلل  �سيف  عيد  وجدان 
اللبابده  جملي  �سليمان  وزيره 

¿ÉÑjP AGƒd / ÉHOÉe á¶aÉfi
ركب  ابو  جمعه  جرب  االء 
ال�سمارات  �سليمان  حممد  ايات 
اللوان�سه  �سليم  يو�سف  اميان 
ال�سرارحه  فالح  احمد  �سميه 
ال�سرابعه  دروي�س  مفيد  فاطمه 
الربيزات  �سلمان  عبدالرحيم  ناديه 

¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi
العليمات  عيد  املجيد  عبد  ابت�سام 
العمو�س  �سليمان  علي  ابت�سام 
املومني  احمد  مو�سى  ازهار 
عليان  ر�سيد  حممد  اماين 
حممد  خالد  حممد  رانيه 
اهلل  العودة  من�سور  حممد  زينب 
العمو�س  زيد  حامد  �سناء 
اخللف  اهلل  عبيد  خالد  �سو�سن 
عليمات  علي  خمي�س  عاليه 
احمد  حممد  غ�ساب  فاطمه 
حراح�سه  مف�سي  مو�سى  فاطمه 
ابوعليم  حممد  اهلل  رزق  النا 
بدر  جربان  منري  مرام 
ال�سياب  عارف  ح�سني  مرمي 
ال�سديفات  �سليم  مو�سى  مرمي 
امل�ساقبه  طالق  عواد  منى 
الهيال  ابو  م�سحي  عواد  منى 
عليمات  فليح  حممد  منى 
اجلرايده  ار�سيد  يو�سف  مها 
احل�سبان  حممد  عمر  ناديه 
ب�سبو�س  �سامل  عيا�س  جند 
اخلوالده  اهلل  عبد  احمد  جنالء 
احلراح�سه  خريو�س  الكرمي  عبد  نهى 
اخلزاعله  ح�سني  علي  نور 
اخلزاعله  �سعود  غازي  نور 
عليمات  ح�سن  كرمي  نوره 
دحيله  ابو  يو�سف  خالد  هنادي 
اخلزاعله  اهلل  مد  فالح  هنادي 
ال�سديفات  منزل  احمد  هند 
العنانزه  القادر  عبد  احمد  هيام 

احلدب  �سامل  مفلح  هياء 
الفدعان  نهري  علي  وداد 

áÑ≤©dG  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
قا�سوم  ابو  عيد  �سليمان  احالم 
غريقانه  ابو  �سامل  �سليمان  امنه 
العمارين  حممد  اهلل  عطا  انت�سار 
العمارين  حممد  �سامل  تغريد 
دايل  ابو  �سالمه  عليان  تغريد 
املطور  اهلل  فرج  عيد  �سجود 
االحيوات  علي  ن�سار  �سناء 
ال�سعيدين  �سويلم  �سليمان  عاي�سه 
العمارين  اهلل  عبد  مف�سي  عائ�سه 
قا�سوم  ابو  علي  ذياب  علياء 
ال�سعيديني  عيد  مو�سى  مرزوقه 

¿É©e  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
العطون  عوده  جزاع  عائ�سه 
عجيل  ابو  حمد  عقله  نوال 

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

ال�سعيديني  عوده  هارون  خوله 
AGÎÑdG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG

ال�سعيديني  عواد  حممد  اثنيه 
ال�سعيديني  عواد  حممد  �سليمه 
الرواجفه  فرج  �سامل  غدير 
العمارين  عيد  حممد  غدير 
البدول  علي  عيد  منى 
العمارين  عيد  علي  نوار 

 á«æ«°ù◊G  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
الهدبان  العفن  ح�سني  احالم 
الذيابات  عارف  منور  تهاين 
ال�سميحيني  حممد  بخيت  ختمه 
الذيابات  نزال  عبدالكرمي  ر�سا 
احلويطات  احمد  ح�سني  مرمي 
الذيابات  عارف  منور  منيفه 
اجلازي  اهلل  عبد  اهلل  �سيف  ن�سرين 

∂Hƒ°ûdG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
العمارين  حممد  فار�س  اماين 
العمارين  �ستيوي  �سليمان  بيان 
العمارين  �سامل  عيد  منى 
الع�سيفات  حمد  اهلل  عبد  هدى 
الع�سيفات  �سليمان  حممد  هيام 
احلجايا  �سليم  عيد  ي�سرى 

Iôjƒ≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
املعاين  ال  غيظان  ماجد  اماين 
اخلوالده  ابراهيم  حممد  انوار 
زيتون  ابو  �سامل  علي  حنان 
ديه  ابو  مو�سى  حممد  حنان 
املالعبه  �سلمان  �سليمان  خديجه 
الزالبيه  �سباح  زيدان  عتاب 
املزنه  را�سد  ن�سار  و�سفيه 

غيظان  الفتاح  عبد  حممد  �سائده 
العمايره  احمد  حممد  �سفاء 
عمرو  يون�س  داوود  عبري 
حجيله  ابو  فالح  ابراهيم  عروبه 
خليل  خليل  م�سطفى  فاطمه 
عمو�س  ذيب  �سالح  كوثر 
ا�سماعيل  حممد  �سالح  ال�سي 
عثمان  الكرمي  عبد  احلي  عبد  مرمي 
الزيود  �سامل  اهلل  ن�سر  م�سريه 
ال�سماعنه  اهلل  عبد  تي�سري  جنوى 
اجلناده  احمد  الكرمي  عبد  جنوى 

º«∏©Jh  á«HôJ  ¢SƒjQƒdÉµH
¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

فروه  ابو  يو�سف  حممد  ا�سالم 
الرعود  علي  نعيم  االء 
ارواق  ابو  احمد  عو�س  اماين 
علي  حممد  ماهر  اماين 
الزيادين  �سالح  جربائيل  اجنود 
�سالح  ب�سري  ح�سني  اميان 
زيغان  حممد  ا�سماعيل  اينا�س 
اهلل  عبد  حممد  خليل  بيان 
االخر�س  حممد  امين  تولني 
الواحد  عبد  عزات  حممد  جواهر 
يو�سف  �سالح  علي  خوله 
عرفه  ماجد  وائل  دينا 
حمدان  ابراهيم  مو�سى  روان 
م�سلح  كامل  زيد  �سماح 
احمد  ال�سيد  عارف  را�سد  غفران 
�سالح  ح�سن  عمر  لبابه 
اخلتاتنه  م�سلم  جميل  مرام 
اجلابرى  علي  حممد  مروى 
الرعود  عيد  اللطيف  عبد  مرمي 
خطاب  حممد  ح�سني  معزوزه 
فقيه  بركات  �ساهر  مي�ساء 
الربيحات  الغني  عبد  عو�س  مي�ساء 
فزع  حممد  نزار  ن�سرين 
عواد  ابو  �سليمان  حممد  نهى 
حوايج  ابو  حممد  العزيز  عبد  هبه 
العقرباوى  ح�سن  جميل  يا�سمني 

¬©eÉ÷G  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
داغر  داود  خ�سر  ازهار 
احلمود  ح�سني  �سميح  ا�سراء 
العبابنه  ثلجي  حممد  ا�سل 
الدارى  جميل  مروان  االء 
اجليالين  طاهر  خالد  اميان 
حممود  منر  حممد  اميان 
عرب  حممود  احمد  خديجه 
ح�سني  هوا�س  حممد  دالل 
دواغره  �سليم  �سمري  ر�سا 
ابو�سل  خالد  يو�سف  رناد 
عاي�س  عاي�س  طالب  رميا 
احمد  حممد  عواد  �سحر 
الفريجات  خليل  علي  �سعاد 
جابر  منر  داود  �سل�سبيل 
العدوان  �سامل  كامل  �سمريه 
بلبي�سي  �سعيد  الغني  عبد  �سهاد 
اليو�سف  �سالح  حممود  �سهى 
يو�سف  ا�سماعيل  مروان  �سهى 
العتوم  حممد  �سامح  �سهري 
فاعور  �سالح  احمد  �سذا 

º«∏©Jh  á«HôJ  ¢SƒjQƒdÉµH
óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi

الرو�سان  حممد  جعفر  احالم 
ال�سعيدين  احمد  هاين  احالم 
ا�سماعيل  حممود  جمال  اريج 
حماد  ح�سن  ابراهيم  الهام 
الرفاعي  حممد  �سلطان  اماين 
ال�سطناوى  حممد  فاروق  امل 
هاين  بني   ح�سني  �سريف  اميان 
الطعاين  �سعد  عايد  اميان 
هاين  بني   احمد  عاطف  اينا�س 
اللطايفه  حممد  القادر  عبد  بثينا 
الكوفحي  العزيز  عبد  اهلل  �سيف   بنان 
ردايده  مو�سى  طالل  متارا 
غزالن  حممد  علي  ختام 
طيطي  حممد  فتحي  ختام 
ابوعابد  حممد  حممود  دعاء 
العب�سي  حممد  فايز  دميا 
هاين  بني  �سامل  طالل  رحمه 
جوابره  عوده  ح�سن  ر�سا 
ح�سن  �سليم  نعيم  ر�سا 
ال�سناق  الرحمن  عبد  حممود  رنا 
ماهلي  حممود  جمال  روال 
بدارنه  احمد  الكرمي  عبد  رميا 
اهلل  عبد  خمي�س  عماد  �ساجده 
بدوى  �سعيد  ماهر  �سجا 
قدي�سات  حممد  احمد  �سميه 
بدارنه  توفيق  حممد  �سوزان 
ال�سواحله  حممد  فتحي  �سو�سن 
اجلعارات  �سليمان  �سامل  �سهرزاد 
ال�سديفات  خلف  يعقوب  عبري 
�سقر  �سمور  جميل  فاتن 
الطعاين  ح�سن  حممد  فاطمه 
هاين  بني  يا�سني  جميل  فايزه 
رو�سان  �سالح  احمد  لبنى 
�سيف  ابو  ح�سني  طالب  لبنى 
عبابنه  حممد  وليد  مرمي 
البا�س  خالد  يا�سني  منال 
طلفاح  حممود  احمد  نوال 
باكري  فهد  علي  نور 
حمايده  حممد  ابراهيم  هبه 
اهلل  فرج  �سامل  ا�سعد  هبه 
هاين  بني  حممد  �سالح  ياره 
¬«dÉª°ûdG  QGƒZ’G AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi

القا�سم  �سم�سي  �سدقي  اثري 
�سقر  �سمور  جميل  اريج 
العمرى  القادر  عبد  حممد  ا�سالم 
زباده  حممد  را�سي  اما�سي 
الفالحات  فالح  ح�سن  امل 
مراد  �سليمان  جهاد  ايات 

º«∏©Jh  á«HôJ  ¢SƒjQƒdÉµH
AÉbQõdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi

املومني  عقله  احلميد  عبد  ا�سماء 
حموري  من�سور  حممد  امال 
الفاعور  اكرمي  خمي�س  انت�سار 
جرب  اللطيف  عبد  ح�سن  انعام 
املجريه  �سليم  �سلمان  اميان 
اجلبايل  احمد  مو�سى  بثينه 
النجار  �سامل  �سليم  جر�ستينا 
امل�سري  منر  نا�سر  حنان 
ابراهيم  يعقوب  �سالح  حنني 
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العمرييني  ابراهيم  �سالمه  امل 
العمرو  خلف  �سليمان  خلود 
اخلطاطبه  حمد  جا�سر  رانيا 
الل�سا�سمه  �سحاده  خالد  رميا 
العمرييني  �سليمان  حممد  �سروق 
الكفاوى  ابراهيم  فار�س  مرمي 

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

العوابده  حمي�سن  عطيه  ا�سماء 
العمريني  ذيبان  حممود  ا�سيا 
عبيد  ابو  حممد  اهلل  عبد  االء 
ال�سبايله  هوميل  ابراهيم  امنه 
الزريقي  ذياب  احلميد  عبد  بنان 
العوران  زعل  مف�سي  ت�سنيم 
ربابعه  حممد  راتب  متارا 
املدين  اال�سطه  حممد  يعلى  متا�سر 
ال�سقور  هالل  مو�سى  عبري 
البدور  اهلل  دخل  ظاهر  غاده 
احلرا�سي�س  حماد  اهلل  عبد  مي 
احلوامده  هوميل  جميل  هياء 

¿É©e ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¿É©e á¶aÉfi
كركي  ابو  عبا�س  اجمد  افنان 
ال�سمري  خلف  حممد  اماين 
اخلطيب  حممد  ن�سار  تقوى 
الع�سويف  الرحمن  عبد  حممد  حنني 
دروي�س  ابو  مطلق  حممد  ختام 
حجازى  حممد  وليد  رزام 
اخلليل  احمد  ابراهيم  ر�سا 
الطحان  حممد  دروي�س  �سميه 
�سلمان  عيال  جربيل  ابراهيم  عابده 
كري�سان  اهلل  عبيد  جمال  فاطمه 
ال�سراري  فايز  ذيب  منال 
العو�س  �سادق  غ�سيان  والء 

AGÎÑdG AGƒd / ¿É©e á¶aÉfi
ال�سما�سني  حممد  مو�سى  اخال�س 
الف�سول  �سالح  �سليمان  ا�سالم 
الفره  اهلل  عبد  عي�سى  خديجه 
العمرات  هوميل  خالد  �سند�س 
الفرجات  �سليمان  حممد  عرين 
الفرجات  علي  �سعد  هبه 

∂Hƒ°ûdG  AGƒd  /  ¿É©e  á¶aÉfi
الطوره  ا�سماعيل  حممد  الهام 
الع�سويف  احمد  حممد  فاطمه 
الهباهبه  اهلل  عبد  ح�سني  جمد 
اللواما  احمد  هارون  نبيله 
ر�سيد  حممود  منري  نور 
�سلهب  ال�سالم  عبد  ربحي  حممد  ي�سرى 

Iõ«÷G AGƒd  /  ≈£°SƒdG  ájOÉÑdG
الكعابنه  مداهلل  احمد  ا�سالم 
الثنيان  عايد  خلف  ا�سماء 
الكعابنه  عوده  اهلل  جاد  امنه 
ال�سنيد  مرتوك  علي  حليمه 

�سالح  الفتاح  عبد  خالد  ايات 
�سبيت  ابو  ح�سني  حممد  تهاين 
الرازق  عبد  حممود  احمد  حنان 
�سريه  ابو  يو�سف  ح�سني  فاتن 
عيد  ال�سيخ  ا�سماعيل  اهلل  �سيف   ليلى 
�سالح  �سادق  نايف  منى 
املكحل  ذيب  مو�سى  نعيمه 
يا�سني  �سادق  زهري  نورا 
رحال  ر�سوان  م�سلم  هاجر 
خري�سي  حممود  ع�سام  هبه 
ايوب  �سحاده  مو�سى  هبه 
خليفه  نايف  حممد  هدى 
خاطر  يو�سف  املجيد  عبد   هوازن 

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

باكري  �سعيد  نايف  حنني 
احليارى  حممد  ابراهيم  رند 
ال�سعايده  القادر  عبد  الكرمي  عبد  �سعاد 
�سم�س  بني   احمد  جميل  �سهري 
خليل  خليل  جماهد  حممد  فاديه 
�سعاده  دروي�س   ا�سماعيل  جمال  مي�ساء 

ÓY ôjO AGƒd / AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
اخلدام  �سليمان  ابراهيم  متا�سر 
يون�س  حممود  الرحمن  عبد  �سناء 
الديات  حممود  مبارك  مي 
ال�سقر  ح�سن  �سالح  مي�ساء 
احلق  جود  حممد  ح�سني  نداء 
النعيمات  الكرمي  عبد  حممد  وجدان 

É°TÉÑdG  ÚY AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
احليا�سات  احمد  الرحمن  عبد  اروى 
ر�سوان  حممد  مهدى  ا�سماء 
كتكت  يو�سف  حممد  الهام 
حرب  حممود  اهلل  عبد  اماين 
الف�سيالت  ابراهيم  حممود  امنه 
رميله  ابو  ابراهيم  ا�سماعيل  انت�سار 
جمعه  القادر  عبد  جميل  اميان 
�سعريه  ابو  العزيز  عبد  �ساهر  حترير 
حممد  حممود  عثمان  حليمه 

ملكاوى  احمد  حممد  هيفاء 
¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi

العليمات  حممد  احمد  ا�سيل 
دحيله  ابو  �سامل  �سلمان  انوار 
الزيود  �سامل  �سالح  ايات 
القالب  عجاج  حممد  اميان 
�سديفات  مقبل  نعيم  اميان 
ال�سديفات  م�سلم  علي  بهيه 
�سنا�سله  علي  حممد  حنان 
ال�سديفات  �سحاده  حممد  خلود 
العزيز  العبد   فالح  حممد  رنا 
امل�ساقبه  عبود  �سامل  عايده 
ال�سنابله  خلف  حممد  غاده 
اخلزاعله  �سالمه  حممد  فاطمه 
الدغمي  في�سل  املجيد  عبد  ليندا 
امل�ساقبه  برد  احمد  ماجده 
احلراح�سه  من�سور  �سامل  منال 
داود  عبد  عمر  منى 
ال�سامل  �ساهي  رزق  نهاد 
العنزي  عما�س  احمد  وفاء 

 QGƒZ’G AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
¬«Hƒæ÷G

الهوميل  �سالمه  فالح  �سهى 
 ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi

¬∏«Ø£d G
العوابده  �سلمان  حمد  اميان 
ال�سعايده  جميل  وليد  خوله 
الداوديه  احممد  حممد  ر�سا 
ال�سوالقه  جريبيع  اهلل  عبد  زهره 
احلماد  عناد  �سليمان  زين 
القرارعه  قليل  خلف  عاليه 
القطامني  �سليمان  ابراهيم  عليا 
العوران  ابراهيم  عي�سى  مناهي 
القرارعه  مزعل  خالد  نائله 
الزريقي  اهلل  عطا  �سامي  ن�سرين 
الطراونه  مفلح  حممد  وجدان 
الروا�سده  مرزوق  �سامل  وفاء 

¿É©e ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¿É©e á¶aÉfi

املراعيه  عقله  �سامل  دانيا 
الدين  ح�سام  احمد  اهلل  عبد  نفني 

¬Ñ≤©dG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬Ñ≤©dG  á¶aÉfi

البطو�س  خلف  �سامل  ختام 
القطامني  مو�سى  ابراهيم  خوله 
ر�سوان  ف�سل  حمزه  رجاء 
الروا�سده  عقله  عطااهلل  �سميه 
املطارنه  بركات  ابراهيم  عبري 
الدجاين  فخرى  راغب  مرمي 
احل�سني  عيد  عوده  منى 
الدحنو�س  �سالح  اح�سان  مها 
اهلل  عطا  علي  احمد  ناديه 
العثامني  علي  حممد  جنوى 

�سيني  ابو  ح�سن  �سامي  مالك 
املومني  يو�سف  علي  منار 
اجلالبنه  عمر  حممد  منال 
املومني  �سليمان  حممد  مها 
عطا  بني  م�سطفى  احمد  نازك 
الرواجبه  الرحمن  عبد  احمد  ن�سرين 
ربابعه  االحمد  حممد  نعمه 
بطاينه  علي  بدرى  هديل 

¬‚ôØc AGƒd  /  ¿ƒ∏éY á¶aÉfi

عليان  ح�سن  ح�سني  ا�سراء 
غريزات  علي  حممد  حياه 
عناب  قا�سم  علي  خلود 
يعقوب  بني  اهلل  عبيد  �سبحي  ر�سا 
�سعبان  حممد  اهلل  عبد  ر�سا 
القرعود  ح�سن  ح�سني  رغده 
القواقنه  الرحيم  عبد  اهلل  عبد  �سحر 
ع�سويل  حممد  عمر  �سفاء 
�سويات  حممد  فريد  �سفاء 
فريحات  القادر  عبد  حممود  عاليه 
فريحات  ف�سل  �سال�س  فائقه 
ال�سويات  يو�سف  ح�سن  ف�سيه 
ر�سايده  اجلواد  عبد  حممد  ليلى 
�سلمان  بني  حممد  احمد  جناح 
اجلبايل  حممد  منر  ن�سرين 
خطاطبه  الهادى  عبد  احمد  نعمات 
الغزو  عي�سى  حممد  نهاد 
ال�سبح  حممد  علي  ورده 

¢TôL ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¢TôL á¶aÉfi
امل�ساقبه  خلف  ا�سعود  امل 
فريحات  حممد  الرحمن  عبد  انوار 
جرادات  �سالمه  �سبحي  ايات 
م�سطفى  بني  عقيل  ابراهيم  �سالم 
حراح�سه  �سامل  يا�سر  منال 
ال�سبلي  م�سطفى  احمد  مها 

عبيدات  ابراهيم  �سياح  اماين 
اجلا�سم  عبد  جنم  اميل 
الرو�سان  �سالمه  رفيفان  ديانا 
ال�سالح  فايز  فوؤاد  روال 
كناكري  علي  را�سد  رمي 
حمادنه  �سامخ  اهلل  عبد  زينب 
ال�سغري  م�سلح  يحيى  �سهري 
ال�سريف  احمد  ناظم  عبري 
الدقام�سه  ح�سني  ر�سمي  عندليب 
طوالبه  خ�سر  زياد  غاده 
ال�سوحه  حممد  احمد  كوثر 
رطروط  توفيق  عادل  لينا 
عبيدات  حممود  زاهي  مرام 
عبيدات  يو�سف  احمد  معايل 
ال�سبيحات  مفلح  احمد  مريفت 
عبيدات  حممد  �سعد  ن�سرين 
الع�سل  ابو  علي  حممد  هاديا 
اليو�سف  هالل  اهلل  عبد  هناء 
قبالن  احمد  حممد  هيا 
علي  احمد  يو�سف  وجود 
الرو�سان  مفلح  هزاع  يا�سمني 

¢TôL ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¢TôL á¶aÉfi
ال�سعدي  ح�سني  علوان  افراح 
ال�سليمان  حممود  يا�سني  خديجه 
عيا�سره  احمد  علي  حممد  رنده 
حميدان  حممد  علي  �سعاد 
الطوي�سي  علي  اهلل  عبد  �سكينه 
اخلطيب  علي  طاهر  �سفاء 
القي�سي  الفتاح  عبد  فوؤاد  غاده 
ح�ساين  ح�سن  حممد  غاده 
م�سعود  م�سعود  غ�سان  غفران 
العجاوى  مو�سى  �سربى  جمدلني 
زياده  احمد  ظاهر  مروج 
حما�سنه  حممود  تي�سري  معايل 
اجلعيدى  �سالمه  حممود  معايل 
�سحاده  نافع  احمد  منار 
قعدان  ابو  حممود  يا�سني  منال 
�سناعه  علي  �سادق  منى 
�سواقفه  م�سطفى  اجلليل  عبد  نارميان 
�سليم  بني  �سالح  حممد  نايفه 

¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi
الرقيبات  مف�سي  احمد  اميان 
عليمات  �سحاده  غ�ساب  اميان 
العليمات  ظاهر  خالد  تغريد 
�سنا�سله  علي  حممد  رمي 
العمو�س  فليح  حممد  كفى 
امل�ساقبه  علي  م�سلح  منار 

 QGƒZ’G AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
¬«Hƒæ÷G

العونه  حرب  علي  اركان 
النواي�سه  عوده  �سليمان  ايات 
مقيبل  ابو  خليل  نايف  فاطمه 
اخلطبا  فراج  م�سباح  نور 

احللو  حممود  زكريا  رنا 
العفي�سات  الرحيم  عبد  اهلل  عبد  عائ�سه 
طاف�س  فيا�س  خمي�س  حممد  مريفت 
املواجده  مطر  ثلجي  هناده 
AÉbQõdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi

خليل  علي  �ساطي  اميان 
اهلل  عبد  ذيب  نبيه  اينا�س 
يون�س  حممد  احمد  ت�سنيم 
الزعبي  احمد  ابراهيم  ثروت 
عالونه  �سعيد  تي�سري  جميله 
ا�سماعيل  علي  ا�سماعيل  حنان 
العمو�س  علي  احمد  خلود 
الرجوب  خالد  ماجد  رابعه 
اهلل  عبد  ر�سيد  الفتاح  عبد  رائده 
مكاحله  ر�سيد  علي  حممد  رواء 
ال�ساعر  عوده  احمد  روان 
دغل�س  حممود  احمد  رونا 
من�سي  عي�سى  حممود  �ساميه 
مري�س  اللطيف  عبد  اكثم  �سالم 
يا�سني  جميل  تي�سري  �سناء 
نا�سر  الرحمن  عبد  نا�سر  �سنابل 
ليل  ابو  علي  الروؤوف  عبد  غاده 
حبو  ابو  ح�سن  علي  فدوى 
ظاهر  اهلل  عبد  م�سطفى  كفاح 
الفدعان  فهد  نايف  كوكب 
حداد  �سرور  فوزي  لوريانا 
ابوالهيجاء  اللطيف  عبد   عي�سى  لينا 
عوده  الرحيم  عبد  حممود  مادلني 
خليل  يو�سف  لطفي  منال 
يا�سني  حممد  م�سطفى  مي 
�سدقه  يو�سف  م�سطفى  نعمات 
العمري  علي  زكريا  هدى 
�سعده  ابو  حممود  علي  و�سام 
حمفوظ  ابو  الواحد  عبد  علي  وفاء 
عثمان  �سليمان  ر�سيد  ي�سرى 

¬Ø«°UôdG  AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi
ال�سيد  ح�سن  �سعيد  حممد  اماين 
حممد  حممود  نزار  امل 

¬«ª°TÉ¡dG  AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi
العواوده  علي  اهلل  عبد  ا�سماء 
�سقور  القادر  عبد  زايد  حممد  جهاد 
دواغره  حمد  مو�سى  ر�ساء 
ا�سماعيل  ا�سماعيل  حممد  �ساميه 
الزيود  خلف  توفيق  �سناء 
الزيود  �سليمان  عايد  �سبحا 
ح�سن  علي  طه  عريب 
العمو�س  �سمرين  خليف  فريال 
العمور  احمد  ا�سماعيل  م�سريه 
اخلليلي  علي  راتب  منال 
امل�ساقبه  �سليمان  عايد  نايفه 
العمو�س  هليل  الرحمن  عبد  وفاء 

§∏°ùdG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
الطعيمات  حممد  كامل  تغريد 
ال�سرعه  يعقوب  ابراهيم  حليمه 
النعيمات  يعقوب  الكرمي  عبد  خديجه 
حوارات  عايد  ابراهيم  رانيه 
احليارى  القادر  عبد  حممد  رانيه 
الغني  عبد  حممد  مو�سى  �سميه 
رمان  ابو  مو�سى  الرزاق  عبد  �سفاء 
الرحاحله  الفيا�س  عبد  �سفاء 
العوامله  ح�سن  منور  �سباح 
رمان  ابو  الفتاح  عبد  �سليمان  ملياء 
رمان  ابو  يحيى  العزيز  عبد  هيفاء 
العرمان  �سالح  ملحم  هيفاء 

ÉHOÉe  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ÉHOÉe  á¶aÉfi
العمري  �سادق  عامر  حممد  رمال 
مو�سى  احمد  حت�سني  فاتن 

¿ÉÑjP AGƒd / ÉHOÉe á¶aÉfi
البواريد  عمر  خليفه  اميان 
الرواحنه  مفلح  فالح  اميان 
احلوامته  م�سلم  �سليمان  حليمه 
الهواو�سه  �سعيد  احمد  ختام 
ال�سرابعه  راجي  �سليم  رمي 
العجالني  فرج  علي  �سبحيه 
الدهيمات  اهلل  عبد  عطا  عبله 
العوايده  غامن  �سليمان  عطاف 
القطي�س  �سامل  علي  فاديه 
العجالني  الهادي  عبد  م�سلم  فاطمه 
احلي�سه  �سلمان  علي  مي�س 
العوايده  حممد  ابراهيم  نور 

óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi
اليو�سف  حممد  يو�سف  ا�سراء 
ال�سوحه  �سعيد  عارف  غفران 

√QƒµdG AGƒd / óHQG á¶aÉfi
اخل�سر  حممود  علي  ليوذ 

ó«ÑY »æH AGƒd / óHQG á¶aÉfi
زريق  احمد  ابراهيم  علياء 

¬fÉæc »æH AGƒd / óHQG á¶aÉfi
البطران  ذياب  عدنان  ا�سراء 
العدوان  الكرمي  عبد  احمد  �سحر 
ن�سايره  �سليم  مو�سى  عليا 

قا�سم  نايف  �سادق  النا 
الب�سط  عمر  اهلل  فتح  منار 
حمدان  �سعيد  فريد  �سعيد  جمال  منى 
حممد  قا�سم  العزيز  عبد  مها 
اهلل  ذكر  احمد  حممود  مريفت 
الرميح  را�سد  جا�سم  مي�سون 
�سربه  جميل  عي�سى  ناديه 
الدق�س  املالك  عبد  حممد  جنود 
خنفر  يو�سف  يون�س  ن�سرين 
احل�سن  احمد  الفتاح  عبد  نوال 
اخلطيب  حممد  ا�سماعيل  هبه 
ال�ساوي�س  خليل  وليد  هديل 
كراجه  جودت  ح�سام  هناء 
العلي  جميل  داه�س  هيا 

QƒYÉf  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

فن�سه  ا�سماعيل  حممد  ا�سراء 
ال�سوابكه  امني  حماد  اماين 
ال�سواعري  يو�سف  رزق  ايات 
ال�سنتف  ح�سن  �سامي  اميان 
احللبيه  فهد  مو�سى  اميان 
الرب  ابو  علي  منر  اميان 
ال�سمارنه  مفلح  احمد  اليقني  تاج 
ب�سماف  رم�سان  كمال  ديانا 
املناع�سه  م�سلم  علي  ربى 
برهومه  �سحاده  ابراهيم  زينه 
الفالح  النبي  عبد  احمد  �سياء 
امل�ساعفه  كرمي  احمد  مي 
املناع�سه  �سامل  نوفان  ناهد 
البكار  طالب  ايوب  نبيله 
احلالحله  عواد  ايوب  جند 
اللوي�سي  تكرورى  لطفي  نور 
امل�ساعله  عبد  رجا  وفاء 
جمعه  حممد  رفيق  والء 

Ò°ùdG  …OGh AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
الكردي  الكرمي  عبد  حممود  اني�سه 
بدر  ادهم  ادري�س  حممد  ر�سا 

التعمري  ح�سن  الفتاح  عبد  رانيا 
الدين  خري  احمد  راغب  ربا 
املغربي  ابراهيم  علي  �سفاء 
قدومي  �ساكر  ربحي  الزهراء  فاطمه 
اجلريرى  �سبحي  حممد  فداء 
ح�سن  ح�سن  مو�سى  فردو�س 
النرباوي  حممود  حممد  منال 
الوراد  حممد  �سالح  مريفت 
فوده  يو�سف  عي�سى  ناديه 
نبيله عبد الرحيم عبد املجيد عبد النبي 
ديه  ابو  ر�سيد  القادر  عبد  نيفني 
اجلوري  احمد  ابراهيم  هناء 
رزق  حممد  احمد  هيام 
د�سوقي  مو�سى  �سبيب  وفاء 

ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
احميدي  ح�سني  احمد  اريج 
مو�سى  يون�س  ابراهيم  ا�سماء 
املجيد  عبد  طاهر  كامل  ا�سماء 
�سمحان  داود  نايف  ا�سيل 
ال�سادق  ح�سن  حممود  امريه 
ريا  حممود  و�سفي  ايفا 
البوريني  حممود  �سرغام  اميان 
ال�سوابكه  فرج  حممد  اميان 
ح�سني  خالد  زيدان  حتفه 
احمد  احمد  حممد  تغريد 
اال�سدي  عبا�س  �سناوي  حذام 
ال�سروف  اهلل  عبد  علي  دانيا 
الب�سارات  حممود  م�سطفى  دالل 
رم�سان  حممد  فتحي  روىل 
ال�سريف  عبيدو  اهلل  عبد  رمي 
الزهريي  كايد  ها�سم  �سميه 
نا�سر  ابراهيم  حممود  �سناء 
عي�سى  حممد  احمد  حممود  �سهاد 
عطري  يو�سف  حممد  �سو�سن 
الدين  خري  احمد  خمي�س  عال 
اخلياط  حممدلطفي  حممدزهري  علياء 
املطري  القادر  عبد  خليل  فاطمه 
مراغي  حممود  داود  الرا 

عليان  خالد  زيدان  ربى 
ع�ساف  ابو  �سليمان  اهلل  عطا  رزان 
اخلنان  عو�س  خليفه  روزان 
القومان  رم�سان  حممد  زينب 
الكرازنه  عقايل  حممد  عائ�سه 
الهقي�س  عقله  اهلل  عبد  عبري 
الربيزات  �سامل  خلف  النا 
�سالح  حممد  مو�سى  مرمي 
عطا  حممد  ا�سماعيل  نور 
ال�سموط  معزى  حممد  نور 
الق�ساه  عقله  اهلل  عبد  نوره 
اخلراز  ح�سن  نايل  هال 
م�ساروه  علي  حممد  وعد 
املراعبه  احمد  فايز  وفاء 

ó°ûjhôdG  AGƒd  /  ¬«dÉª°ûdG  ájOÉÑdG
الغياث  معا�سي  علي  حلوه 

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

ال�سرفات  مطر  حافظ  الهنوف 
النويقه  بياع  مهدي  الهنوف 
مهبا�س  خليف  م�سهور  امال 
الزومان  جمعه  �سبح  انعام 
امل�ساعيد  �سامل  حمد  ايات 
امل�ساعيد  دب�س  �سليم  دانا 
ال�سلمي  احمد  خالد  رمي 
الربيحي  حمد  عابد  �سروق 
ال�سريده  علي  عو�س  �سروق 
الطواف�سه  عقيل  فار�س  �سفاء 
امل�ساعيد  عوده  �سالح  ن�سرين 
الروي�س  عيا�س  عي�سى  هاله 
ال�سرحان  عيطان  حامد  هند 
امل�ساعيد  عايد  عليوي  يا�سمني 

¿É©e  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdا
النعيمات  اهلل  عطا  ثلجي  ا�سراء 
الركيبات  عوده  اهلل  عبد  االء 
الطيان  فالح  �سابر  اماين 
النعيمات  جويعد  حممد  اميمه 
الفناط�سه  �سامل  ا�سماعيل  ايات 
النعيمات  �سياح  �سالح  ايات 
العوادين  �سالمه  حممد  تهاين 
العمامره  عطيه  حممد  ختام 
النعيمات  م�سيب  احمد  دعاء 
النعيمات  مو�سى  ح�سني  ريناد 
ابوتايه  ظاهر  اليف  �سعاد 
عذراء دميثان هجيج ال�سويكي النوا�سره 
النعيمات  علي  احمد  فاطمه 
اجلازي  الطرقي  قا�سم  فرح 
اجلبهه  عوده  مهدي  ق�سمه 
العجالني  عيد  حممد  منال 
العجامي  حمد  �سليمان  منى 
اجلازي  ذياب  اهلل  �سيف  هبه 

فار�س  ابو  النور  عبد  حممد  ختام 
اخلطيب  حممود  حممد  خوله 
ا�ستيوي  م�سباح  ح�سن  زهور 
فحجان  احمد  اخلالق  عبد  �ساره 
ملوح  ابو  اهلل  عبد  علي  �سناء 
م�سطفى  حممد  حممود  �سمود 
�سالح  حممد  الرحمن  عبد  غاده 
الفيومي  اهلل  عبد  با�سم  منار 
ابوملوح  ح�سن  م�سطفى  منى 
الفتاح  عبد  يو�سف  �سفيق  مها 
القادر  عبد  عو�س  ح�سني  يا�سمني 

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

مرق�س  يو�سف  ابراهيم  دارين 
جوينات  ايوب  �سامي  روان 
العربيات  ابراهيم  �سامل  غدير 
ال�سياب  مبارك  اهلل  عبد  مرمي 
زيدان  حممد  عادل  منى 
العزه  القادر  عبد  مو�سى  نور 

ÉHOÉe  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ÉHOÉe  á¶aÉfi

بطاح  اجلليل  عبد  حممد  احتفال 
�سالمه  حممود  حممد  ا�سالم 
العجولني  علي  �سلمان  اماين 
�سويلم  ابو  ابراهيم  خليل  �سماح 
ال�سعراء  عوده  احلافظ  عبد  �سهام 
املعايعه  يعقوب  ثيودور  لبنى 

¿ÉÑjP AGƒd / ÉHOÉe á¶aÉfi
الكوامله  مطلق  هايل  اعتماد 
الفقهاء  معيوف  عارف  امتياز 
احلوامته  حماد  ابراهيم  بتول 
اخلطاطبه  حممد  �سالمه  ب�سرى 
الهواوره  نهار  ابراهيم  تهاين 
العجالني  زايد  اهلل  عوده  رهام 
�سناء عبد العزيز �سليمان ابو �سقر اجلبارات 
اجلعافره  هزمي  حممد  �سفاء 
احلويان  العزيز  عبد  علي  مها 
الرواحنه  عايد  حممد  مياده 
الرواحنه  ن�سر  احمد  ن�سيم 
الهواو�سه  حممد  �ستيوي  هيا 

الزعبي  حممود  طالل  وداد 
الطراونه  حممد  �سالح  يا�سمني 

Iõ«÷G AGƒd  /  ≈£°SƒdG  ájOÉÑdG
الكدراوى  عيا�س  اهلل  عبد  اريج 
الرحيله  اليف  مفلح  ب�سمه 
الزبن  �سامل  �سالح  جميله 
معيلي  ابو  حممد  احمد  حنان 
الدهمان  ا�سيحم  �سلمان  حنني 
ال�سباب  ابو  الكرمي  عبد  حممود  حوريه 
اجلبور  فالح  حممد  خالده 
احلب�س  رحيل  مليح  رفعه 
ال�سعيدات  عقله  حممد  روان 
الهقي�س  دمله  عقله  زينب 
اخلدعان  مف�سي  علي  �سلطانه 
اخلر�سان  �سامل  عايد  �سفاء 
الرفايعه  حممد  ابراهيم  عاليه 
ال�سواريه  �سامل  علي  غدير 
اخلري�سا  فالح  حممد  مزنه 
الكعابنه  احمد  �سالمه  منال 
اخل�سري  �سليمان  نواف  ميثا 
الطيب  مو�سى  عواد  نهاد 

ôbƒŸG  AGƒd  /  ≈£°SƒdG  ájOÉÑdG
اخلري�سه  �ستيوى  حممد  ابت�سام 
ال�ساير  �سلمان  نويران  اميان 
البطون  نهار  �سامل  ح�سمه 
الق�سراوي  عو�س  حممود  ختام 
عوي�سه  ابو  مو�سى  �سليمان  خديجه 
الك�سيبه  جدي  حمدى  دالل 
الربكه  حمدان  �سامل  رميا 
اجلبور  �سامل  احمد  �سريين 
اخلطيب  ا�سماعيل  حممد  �ساحله 
اجلبور  حممد  الكرمي  عبد  عال 
اجلحاو�سة  عوده  حممد  عهود 
اخلري�سه  عارف  �سال�س  مقبوله 
الغبني  حامد  �سباح  منال 
احلجيالن  احمد  حممد  ن�سرين 
الغيالني  حممد  حممود  نوفه 

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

ال�سرعه  حممد  قا�سم  انوار 
خالد  بني  �سنوان  حممد  نداء 

áÑ≤©dG  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
ال�سعيديني  �سليم  اهلل  عبد  اميان 
ال�سعيديني  �سباح  �سامل  تغريد 
ال�سعيدين  عبداهلل  علي  مرام 
اجلبارين  عيد  �سالمه  منال 
ال�سعيدين  اهلل  دخيل  عيد  مها 

¿É©e  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
العودات  �سمور  حممد  امريه 
املناجعه  فراج  �سليمان  ق�سمه 
التوايهه  اهلل  عبد  مياح  منور 

∂Hƒ°ûdG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
الر�سايده  �سامل  فيا�س  ابت�سام 

º«∏©Jh  á«HôJ  ¢SƒjQƒdÉµH
¬«ª°TÉ¡dG  AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi

الفرهود  ح�سني  احمد  نور 
العمو�س  عاي�س  �سليمان  نور 
احل�سكي  علي  كايد  هناء 
الزيود  ح�سن  عايد  هيام 
�سالح  مو�سى  رم�سان  وفاء 
العليمات  مرزوق  م�سطفى  وفاء 

¿ƒ∏éY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¿ƒ∏éY  á¶aÉfi
من�سي  حممد  يا�سر  اريج 
الزعارير  اهلل  عبد  ا�سرف  ا�سيا 
املومني  �سليم  حممد  االء 
جالبنه  م�سطفى  توفيق  اميان 
املومني  طعمه  احمد  بثينه 
عطا  بني  احمد  ابراهيم  بيان 
قري�سات  يو�سف  املجيد  عبد  ت�سنيم 
غرايبه  ح�سن  �سالح  تهاين 
الق�ساه  حممد  فواز  ح�سناء 
املومني  حممود  احمد  خوله 
االيوب  �سعد  كمال  رانيا 
مومني  اهلل  العبد  علي  رنا 
العمرى  حممد  تركي  رميا 
املومني  فالح  حممد  رميا 
اخل�سارمه  حممد  احمد  �سائده 
احلداد  افريح  يعقوب  �سناء 
عامريه  حممد  عاطف  �سو�سن 
مومني  حممد  العزيز  عبد  �سو�سن 
بدر  ر�سا  ظاهر  �سفاء 
املومني  حممود  امني  حممد  عال 
املومني  �سليم  حممود  عهود 
خليل  ابو  ابراهيم  ح�سني  عوا�سف 
زواهره  اهلل  عبد  ابراهيم  غدير 
درادكه  �سالح  فالح  فاطمه 
زوايده  فريد  �سعيد  كلري 
حداد  �سعد  جمال  ماجده 
الق�ساه  عقله  علي  مرام 
ال�سرع  �سليمان  حممد  مرمي 

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

�سالمه  ذياب  ح�سني  ابت�سام 
عو�س  ا�سماعيل  حممد  احالم 
عمر  داود  حممود  اروى 
�سقبوعه  حممد  يا�سني  اروى 
ديه  ابو   علي  �سليمان  امال 
�سبيح  حممد  خليل  امل 
العورتاين  عياد  علي  انعام 
ا�سماعيل  ا�سماعيل  حممد  اينا�س 
ب�سمه حممد ماجد بهاء الدين ال�سيد عبيد 
تهاين احمد عبد الهادي احلاج عبد اهلل 
حموده  عثمان  ح�سني  رائده 
خنفر  حممد  فاروق  رىل 
اجلاعوين  داود  فتحي  رنا 
ال�سعايده  �سليمان  جمال  زينات 
ا�سنينه  قا�سم  احمد  �سحر 
يون�س  حممد  خريى  �سميه 
الع�ساف  �سالح  عادل  �سهريه 
غنيم  داود  ح�سام  �سريين 
ثابت  حممد  في�سل  عبري 
جابر  �سعيد  احلكيم  عبد  عال 
حلوه  ابو  علي  �سميح  غدير 
احل�سن  ابراهيم  احمد  فاطمه 
اهلل  عبد  املهدي  عبد  اهلل  �سيف  فاطمه 
متلي  م�سطفى  �سميح  ليلى 
القدومي  امني  لطفي  مها 
ال�سناوي  داود  علي  ناديه 
عتمه  كمال  ب�سام  ن�سرين 
�سبحا  خليل  عمران  هنا 
حو�سه  احلميد  عبد  را�سم  هناء 
الرحمي  حممد  الرحمن  عبد   يارا 

¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
حمدان  احمد  حممود  انا�س 
ابراهيم  �سعيد  �سعداهلل  اميان 
اجليو�سي  جميل  موفق  اميان 
عزوز  احمد  توفيق  حممد  دينا 

AÉ«MG  ¢SƒjQƒdÉµH
óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi

امل�سرى  عامر  الرحيم  عبد  رنده 
الرحمن  عبد  �سبتي  عزت  رهام 
جابر  حممد  حممود  �سفاء 
عطار  حممد  اهلل  عبد  عبري 
ن�سريات  مو�سى  احمد  المي�س 
هنانده  حامد  امني  نهله 
¬«dÉª°ûdG  QGƒZ’G AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi

ابداح  ح�سن  �سليم  ايات 
الطالع  �سالمه  الهادي  عبد  اميان 
الزبيدي  ح�سني  حممود  بثينه 
العراي�سه  عواد  عطيه  ر�سا 
ال�سرع  اهلل  �سيف  احلميد  عبد  �سناء 
�سعيد  ح�سني  مفلح  فداء 

ÉãeôdG AGƒd / óHQG á¶aÉfi
الهامي  الرحمن  عبد  حممد  اميان 
عبابنه  حممد  علي  حممد  عبري 
جلهم  احمد  علي  منال 
حجر  ابو  ابراهيم  حممود  مي�س 
بي�سون  ابراهيم  جميل  نادره 
ال�سقران  الرحمن  عبد  يو�سف  ن�سرين 

¬Ñ«£dG AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi
القرعان  عو�س  جميل  احالم 
ال�سمريات  ذيب  ح�سني  اميان 
عواد  بني  حممد  �سالح  بثينه 
العزام  حممد  عزت  رجاء 
اجلدايه  احمد  خري  حممد  رغد 
عالونه  ح�سني  فار�س  روال 
العالونه  احمد  حممد  �سفاء 
القرعان  �سالح  عطيه  عبله 
العودات  الطريخم  علي  فاطمه 
العالونه  علي  ق�سيم  فاطمه 
البدارنه  خليل  الرحمن  عبد  فداء 
القرعان  عبداهلل  �سالح  ن�سرين 

‹Éª°ûdG QGõŸG AGƒd / óHQG á¶aÉfi
ال�سياب  حمدان  �سليم  اعتدال 
عماوي  احمد  �سعد  افتكار 
اليا�سني  فالح  عمر  جوانا 
عودات  نايف  خالد  رقيه 
فيا�س  بني  حمدان  �سالح  عائ�سه 
�سريده  حممد  فاروق  ليندا 

ó«ÑY »æH AGƒd / óHQG á¶aÉfi
ابراهيم  ابراهيم  احمد  اينا�س 
خ�ساونه  خلف  زكي  بثينه 
الذيابات  �سامل  فتحي  ب�سمه 
عوي�س  مريود  اجمد  جمانه 
مريان  الكرمي  عبد  علي  ربيعه 
حممد  خليل  اهلل  عبد  مفيده 

¬fÉæc »æH AGƒd / óHQG á¶aÉfi
اخلطيب  مفلح  رفعت  ابتهال 
عبيدات  اهلل  عبد  �سامل  اريج 
طوالبه  احمد  وليد  ا�سماء 

É°ù◊G  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
العرجان  م�سلم  �سليمان  حنني 
النعيمات  حماد  علي  روان 
اخلوالده  ابراهيم  حممود  هبه 

 á«æ«°ù◊G  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
الدراو�سه  ذيب  على  تغريد 
ال�سميحيني  م�سحي  من�سور  متاين 
العثامنه  اهلل  عبد  نايف  خوله 
العواوده  �سلمان  �سامل  منى 
الركيبات  حممد  اهلل  عبد  ن�سيبه 

áfGô£≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
النعيمات  �سالح  علي  امل 
الهدايات  �سامل  خلف  هيام 

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

عزام  ابو  علي  ها�سم  اريج 
العا�سي  �سالمه  حممد  تهاين 
التميمي  �سبحي  خليفه  حنان 
اخلمل  اللطيف  عبد  فواز  دانا 
امل�سعود  حممد  مو�سى  رابعه 
ح�سن  حممود  حممد  �ساميه 

¬©eÉ÷G  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
عبيد  حممود  �سالح  حممد  �سهرزاد 

ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
ال�سنيك  حامد  ابراهيم  الهام 
دوحل  يو�سف  يا�سر  اماين 
خلف  عطا  حممد  امينه 
اال�سطه  ابراهيم  احمد  اني�س   اينا�س 
�سامل  ح�سن  حممد  بل�سم 
اخلليل  فالح  حممد  تهاين 
جراح  حممد  القادر  عبد  خلود 
الن�سريات  ح�سن  حممد  رحمه 
اخلطيب  حممد  ابراهيم  رقيه 
�سل  ابو  حممود  رم�سان  روان 
زينه  ابو  �سربى  �سبحي  روان 
ال�سنيك  �سامل  الرحيم  عبد  رمي 
عقل  حممد  �سالح  رميا 
ال�سواجنه  �سعيد  حميد  �سالم 
�سعاده  احمد  فوزى  �سمر 
عنيزات  ذيب  جمال  �سناء 
افريحات  القادر  عبد  علي  �سناء 
الربايعه  يو�سف  عي�سى  �سناء 
الدوالت  احمد  علي  حممد  �سونيا 
املجايل  علي  حممد  �سروق 
قا�سم  احمد  جميل  منال 
زغله  ابو   مو�سى  الفتاح  عبد   مي 
ال�ساليطه  حنا  عي�سى  هلني 
و�سال عبد املعطي �سعد الدين ال�ساحلي 
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دعم�س  حممد  هيثم  ا�سالم 
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غيث  ابو  خليل  ح�سن  حنني 


