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kÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG 2018/2/21 AÉ©HQ’G

الباير  اهلل  عبد  كرمي  مها 
ح�سان  �سعدات  منري  جنالء 
اجلود  ابو  وجيه  ريا�ض  نور 
ذياب  يون�ض  يا�سر  هاله 
النعريات  احمد  عدنان  هبه 
منر  حممد  الهادى  عبد  هدى 
الب�سايطه  عيد  عطا  هدى 
النموره  حممد  املنعم  عبد  هيام 
عبيدات  جرب  احمد  و�سايف 
عرقوب  ابو  ابراهيم  عبد  وفاء 
طاعه  ابو  م�سطفى  خليل  والء 
الوخيان  احمد  علي  والء 
احلنيطي  مطلق  احمد  واليات 

ÜÉë°S  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
الرواحنه  �سلمان  حممود  ارام 
حمفوظ  فايق  جميل  اأالء 
غامن  اهلل  عبد  الكرمي  عبد  اماين 
املحارمه  حامد  فار�ض  امل 
داود  يحيى  اخلالق  عبد  اميان 
حالوه  ا�سماعيل  حممد  اينا�ض 
الدبايبه  احمد  اللطيف  عبد  تهاين 
حمارمه  العزيز  عبد  احمد  حنني 
العبادي  حممد  اهلل  �سيف  حنني 
الطهاروه  عادل  نوران  خوله 
ال�سويل  احمد  �سليم  دينا 
املحارمه  حمداهلل  حممد  ربا 
اخل�سيالت  خالد  خري  حممد  رحمه 
ع�ساف  علي  حممد  روان 
الزعانني  �سربى  �سالح  �سجى 
م�ساحله  مو�سى  احمد  �سعاد 
اجلرابعه  �سالح  خلف  �سريهان 
حمارمه  عبد  اكرم  �سابرين 
ركبه  ابو  عواد  حممد  �سفاء 
الدبايبه  عطا  �سعد  لبنه 
فريح  علي  الرحمن  عبد  جمد 
العبادي  مفلح  فالح  منى 
الزيود  �سليمان  خملد  مي�ساء 
الطهراوى  حممد  مو�سى  هبه 
رواع  ابو  جمعه  اهلل  �سيف  هناء 

ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
�سربه  ابراهيم  �سليمان  اآ�سيا 
الزيادات  فا�سل  �سلمان  الهام 
خريان  ابو  ابراهيم  احمد  امل 
احلمايده  الرحمن  عبد  حممد  امنه 
املرعي  حممد  ما�سي  امريه 
حممود  اهلل  عطا  حممود  ان�ساف 
الفيومي  فار�ض  ح�سن  تغريد 

الزيود  عياده  حممود  ربى 
اخلزاعله  الكرمي  عبد  مرزوق  رمي 
عليمات  عرنو�ض  ر�سوان  �سروق 
ال�سديفات  �سالمه  هايل  نور 

∑ôµdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi
ال�سنيكات  بخيت  حممد  ارزاق 
املجايل  م�سلم  حممد  ا�ستناد 
ال�سمور  اهلل  عبد  احلق  عبد  اماين 
ال�سحيمات  خليف  احمد  امل 
املجايل  عطااهلل  الفتاح  عبد  اميان 
ال�سمايله  حممد  هاين  ثناء 
املدادحه  عقله  خليل  خوله 
املعايطه  اهلل  عطا  �سامل  ر�سا 
املجايل  جميل  اهلل  عبد  ر�سا 
الكفاوين  عو�ض  �ساهر  �سحى 
االغوات  الفتاح  عبد  حممد  غرام 
ال�سمايله  عطا  القادر  عبد  جناه 

 QGƒZ’G AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
¬«Hƒæ÷G

العجالني  افليح  مفلح  اح�سان 
الروا�سده  يحيى  حممد  ا�سراء 
الدغيمات  احمد  عاطف  ا�سالم 
الدغيمات  حممود  نايف  اماين 
احل�سنات  رويعي  كمال  ب�سمه 
الع�سا�سفه  �سالمه  احمد  تغريد 
الدغيمات  عوده  حت�سني  حمده 
العجالني  م�سطفى  عجلون  حنان 
العجالني  دريو�ض  علي  حنان 
البوات  �سامل  غازي  حنان 
الع�سيبات  زهاين  ع�سرى  خديجه 
العبي�سات  عيد  اهلل  عطا  رزان 
ا�ستيوى  اللطيف  عبد  كمال  رنا 
الع�سو�ض  ابراهيم  رعد  زينات 
الع�سيبات  داود  فهد  �سهري 
اخلطبا  حموده  �سند  �سذى 
ال�سعار  ابراهيم  ح�سن  �سيماء 
ال�سواوره  ربه  عبد  اهلل  عبد  عروبه 
اخلطبا  حممد  نواف  عطاف 
ابوالنجا  امني  عادل  منى 
القراله  مفلح  �سامل  مي�سم 
الع�سيبات  داود  �سليمان  هبه 
البوات  النبي  عبد  ح�سني  هدى 
اجلعارات  �سليمان  توفيق  هديل 
الفراحني  �سالمه  حممد  هيام 

»Y AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
اخلتاتنه  احمد  الوهاب  عبد  ا�سماء 
ال�سلمات  حمد  �سيف  انوار 
اخلتاتنه  خليفه  اهلل  عطيه  ايات 
ال�سمايله  الفتاح  عبد  حممد  �سميا 
النواي�سه  احمود  خالد  �سهد 
روا�سده  ح�سن  فايق  �سحى 

نوار  ابو  حممود  مو�سى  ر�سا 
جرار  روحي  فاروق  رىل 
م�سطفى  م�سطفى  ح�سني  رنا 
الفاروق  عوين  ح�سني  اهلل  عبد  رنا 
عي�سى  مو�سى  نبيل  رميا 
حليمه  ابو  ح�سني  احلاج  ر�سيد  زين 
العزاوي  نظمي  طارق  �سهري 
ابداح  احمد  اهلل  عبد  �سوزان 
ابو�سريف  مو�سى  عبدالرحمن  �سو�سن 
االحول  خليل  فوزى  �سفاء 
عطيه  �سفيق  ع�سام  حممد  عاليه 
العطيات  ها�سم  حممود  عروبه 
النوباين  ها�سم  احمد  عال 
ال�سطرى  اهلل  عبد  حممد  عال 
م�سطفى  حممود  اهلل  عبد  فايزه 
عي�سى  حممد  املعطي  عبد  فداء 
عثمان  ح�سني  عماد  لينا 
مهيار  حممد  وليد  مي 
�سنك  ح�سن  م�سطفى  مي�ساء 

ابويامني  احمد  عبدالرحمن  منار 
العزازمه  م�سلم  �سليمان  نداء 
نور عبد العزيز عبد الكرمي ابو الفيالت 

ÓY ôjO AGƒd / AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
الديات  �سامل  ح�سن  اروى 
اربيقه  ابو  حممد  علي  ا�سماء 
�سالح  ابو  ابراهيم  حممد  امال 
ال�سطي  خملد  حافظ  اجماد 
ديه  ابو  حممد  طالب  ايات 
عادي  حممد  �سالح  اميان 
النعيمات  عبدالهادي  احمد  باديه 
امل�سيعدين  مقبل  احممد  خالده 
البالونه  القادر  عبد  ح�سن  خلود 
احلمد  �سالمه  فهد  رنده 
الزغول  ح�سن  احمد  طيبا 
عبا�ض  راغب  عدنان  عال 
ال�سالحات  احمد  حممد  عال 
الدروبي  هالل  نزال  جنالء 
ال�سالحات  اهلل  عبد  ح�سني  هبه 
اليازجني  �سامل  حممود  هبه 
الطويل  ابراهيم  حممد  وفاء 
املنا�سري  حممد  ح�سني  يا�سمني 

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

املهريات  �سارى  يو�سف  االء 
العلي  حممد  احمد  اميان 
احلوراين  توفيق  يو�سف  اميان 
البقور  �سالح  حممود  �سميه 
�سباح  زهدي  ريا�ض  جنوان 
عليان  خالد  زيدان  هبه 

ÉHOÉe  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ÉHOÉe  á¶aÉfi
الدق�ض  �سليم  العزيز  عبد  امنه 
الباز  حممد  �سعيد  اميان 
ال�سوابكه  ح�سني  احمد  بثينه 
املليطي  �سالم  حممد  خديجه 
البو�سي  �سامل  رم�سان  �سهى 
ابراهيم  علي  يو�سف  �سفاء 
جوده  ابو  فرح  يعقوب  غاده 
الدهامني  احمد  حممد  فاطمه 
النعيمي  مو�سى  عيد  كفى 
مطحنه  ابو  عو�ض  حممد  ليما 
زعرت  احمد  حممد  و�سام 
فرح  عازر  جري�ض  يارا 

¿ÉÑjP AGƒd / ÉHOÉe á¶aÉfi
زقيلي  حممود  علي  بوران 
اليف  مطاوع  اهلل  عبد  حنني 

علفه  ابو  كامل  عماد  حنني 
�سالمه  حممد  �سالح  دعاء 
حمدان  احمد  ا�سماعيل  رائده 
الرحمن  عبد  اهلل  عبد  املجيد  عبد  ر�سا 
خ�سري  رجب  ح�سني  رهف 
الثوابته  اهلل  عبد  حممد  �سناء 
خو�سه  ابو  العبد  حممد  �سذى 
ال�سريف  حممد  العزيز  عبد  فلك 
اال�سمر  حممود  علي  مرام 
ح�سن  حممد  �سمري  وجدان 
العداربه  حممود  حممد  والء 
اجلابري  حممد  فواز  يا�سمني 

ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
عبا�ض  يو�سف  حممد  اماين 
العك�ض  الرحمن  عبد  �سالح  اميان 
م�سطفى  �سالح  ح�سن  بثينه 
عطياين  عطا  عياد  ب�سرى 
الطويل  احمد  فايز  حنني 
العبادي  الرحمن  عبد  احمد  ر�سا 
ال�سرخي  حممد  ا�سماعيل  رمي 
�سحرور  حممد  حاج  الوهاب  عبد   �سمر 
ال�سغري  م�سلح  يحيى  �سمر 
احلمامي  حممود  حممد  �سروق 
النوا�سره  حممود  زكي  �سرين 
العنيزات  عواد  حممد  مها 
ابراهيم  خليل  م�سطفى  هبه 
AÉbQõdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi

عتوم  حممود  علي  ربى 
املو�سى  حممد  يو�سف  �سروق 
الهيجاء  ابو  احمد  اهلل  عبد  �سريين 
�ساهني  م�سلم  ر�سدي  فاتن 
التميمي  حممد  ماجد  ناديه 
�سالح  حممد  حممود  ماجد  هبه 

¬Ø«°UôdG  AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi
نداف  را�سد  �سعيد  حممد  ا�سيا 
م�سعود  احمد  توفيق  ا�سيل 
القي�سيه  حممد  عاطف  امال 
ع�سفور  �سابر  جماهد  بنان 
العليمي  حمارب  احمد  تهاين 
و�ساح  علي  �سريف  رنده 
احليح  حممد  �سميح  روان 
احلريبات  الكرمي  عبد  امني  �سفاء 
ح�سني  الرزاق  عبد  مفيد  مها 
ابراهيم  لطفي  حممد  مي�سون 
حممد  طاهر  حممود  ندى 
الكردي  علي  �سليمان  نور 
�سالح  ابو  حممد  ابراهيم  وفاء 

§∏°ùdG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
اجلزازى  حممد  يون�ض  ا�سراء 
الزعبي  الكرمي  عبد  حممد  ا�سماء 
خري�سات  ال�سالح  الرحيم  عبد  �سحر 

حممود  جوده  جودات  ا�سماء 
العو�سي  ابراهيم  من�سور  الهام 
العلي  حممد  حممود  امريه 
امل�ساعله  عبد  رجا  براءه 
عا�سي  ابو  حممود  �سمري  زينه 
طريف  بن  الرحيم  عبد  حممود  �سمر 
الدعجه  نهار  غالب  �سميه 
امل�ساعفه  حممد  �سامل  مرمي 
الثوابيه  حممد  ف�سل  مهديه 
عثمان  احمد  خليل  مي�ساء 
يعقوب  ح�سني  علي  عاهد  نداء 
الهمالن  اهلل  عبد  حممد  نور 
AÉbQõdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi

العوامله  الكرمي  عبد  حممد  احالم 
املالك  العبد  احمد  فريوز  اريج 
�سحروج  العزيز  عبد  خالد  ا�سماء 
طه  طه  م�سطفى  االء 
رابي  عبد  م�سطفى  االء 

¬©eÉ÷G  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
الن�سور  حممد  احمد  اريج 
دعاب�ض  ابو  ابراهيم  جرب  اميان 
افتيحه  ا�سحق  ع�سام  اميان 
عنيزات  م�سطفى  عواد  اميان 
الرمامنه  احمد  عادل  جهان 
ح�سونه  احمد  �سميح  دانا 
اخلطيب  اجلليل  عبد  فهمي  دينا 
الفناط�سه  �سليمان  خليل  زين 
اخلراب�سه  علي  عواد  �سمر 
علي  حممد  خليل  فاطمه 
املواجده  فرحان  م�سطفى  النا 
خ�سان  حممد  خ�سان  ملى 
ال�سحروري  �سالمه  ح�سني  مها 
�سحاده  حممود  الرحمن  عبد  مها 
مناع  جميل  عدنان  مها 
�سلمي  عزت  خليل  ناهد 
دراغمه  يو�سف  ح�سني  نائله 
ال�سالحات  حممود  خ�سر  نهاد 
عي�سى  ح�سن  احمد  هدى 
عمر  ابو  احمد  �سبحي  هيام 
تفاحه  م�سطفى  غالب  وفاء 

¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
حممد  ابو  ربه  عبد  احمد  ابتهال 
قزاز  فقو�سه  خليل  بدوي  ازهار 
ال�سكايف  حربي  خليل  ا�سماء 
عي�سى  حممود  طه  االء 
هنود  ابو  حممد  منت�سر  االء 
العوي�سات  احمد  علي  امال 
فراج  الرحمن  عبد  خليل  اماين 
دويري  اهلل  �سيف  علي  امل 
الكردى  مو�سى  حممود  اينا�ض 
الفقهاء  م�سعد  ب�سام  براءه 
�سلبايه  حممود  توفيق  جمانه 
هديب  ابو  حمدان  املح�سن  عبد  جمانه 
خراز  عبدالفتاح  الدين  نظام  دعاء 
الفواعري  احمد  الرحيم  عبد  رانيه 
دبو�ض  حممود  ح�سني  ر�سا 
ح�سن  حممد  عطا  رميا 
الرواحنه  خلف  حممد  زينب 
الرجوب  عامر  حممد  �سميحه 
احل�سني  ا�سماعيل  جمال  �سيماء 
ال�سيخ  الرحمن  عبد  ا�سماعيل  فاطمه 
الدراوي�ض  القادر  عبد  ح�سن  فداء 
عرنكي  طوبيا  جعفر  جمد 
الع�سر  ح�سني  اجلليل  عبد  مرام 
العليمي  ح�سني  الهادى  عبد  مرام 

ديباجه  عبده  حممد  دعاء 
الرم�سان  حممد  الوهاب  عبد  دينا 
ال�سحاده  قا�سم  حمد  رانيا 
الوردات  احمد  نا�سر  رانيه 
النا�سر  روحي  حممد  ربى 
احلايك  ح�سني  �سريف  رزان 
من�سور  ح�سن  تركي  زاهره 
الربيع  خالد  املنعم  عبد  �ساجده 
اجلالبنه  مو�سى  حممد  �سفاء 
الب�ساب�سه  فريد  حممد  فرح 
الفندي  حممود  فايز  مدلني 
املخادمه  علي  ح�سني  مرمي 
الوردات  احمد  حممد  منار 
خزاعله  حممود  اهلل  عبد  مي�ساء 
الطويط  احمد  في�سل  ناديا 
خمادمه  حممد  خالد  جنوى 
املغاي�سه  احمد  حممد  نداء 
املومني  حممد  م�سطفى  هديل 
الب�ساب�سه  من�سور  جميل  هناء 
ال�سقران  الرحمن  عبد  يو�سف  هيفاء 
ال�سخني  ا�سماعيل  حممد  وجدان 
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الق�ساه  حممود  خالد  اروى 
املومني  اهلل  �سيف  عاطف  ا�سماء 
�سعيد  بني   حممود  حممد  الهام 
الق�ساه  الرحمن  عبد  علي  ايات 
ال�سمور  اهلل  عبد  احمد  ب�سرى 
ا�سماعيل  احمد  زكي  متا�سر 
الذيابات  القادر  عبد  حممد  جميله 
ال�سديري  حم�سن  حمزه  رنا 
طيفور  حممود  ح�سني  �سناء 
الدربا�سي  حممد  احمد  �سفاء 
الق�ساه  احمد  حممد  فاطمه 
علي  بني   حممد  خالد  مي�سون 
اخلري�سه  م�ساور  طايل  ناديا 
ال�سمادي  اهلل  عبد  غالب  ناديه 
خربط  حممود  وليد  ندى 
زغول  حممد  راتب  نهى 
الرو�سان  حممود  �سمري  والء 
املومني  �سعيد  فهد  والء 
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عتوم  �سامل  حممد  احالم 
النقار�سه  احلميد  عبد  حممد  ا�سماء 
دبا�ض  احمد  حممد  اماين 
بعاره  زكي  �سبحي  ختام 
فريحات  حممد  بركات  �سفاء 
امل�سري  علي  حممد  فهميه 
ال�سمادى  الرحيم  عبد  احمد  نهاد 
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ال�سديفات  اهلل  عبد  ابراهيم  االء 
احلراح�سه  احمود  �سالح  خلود 

اجلعفري  حممد  ناجح  �سو�سن 
خليفه  احمد  ح�سن  �سريين 
خ�سا�سنه  فارع  حممد  عال 
الهم�سرى  جابر  خليل  فاتن 
عبوي  �سلمان  منري  ففيان 
رحال  حممود  يو�سف  ليلى 
الفقهاء  �سعيل  فهمي  مرام 
ال�سالح  امني  �سالح  نادين 
اال�سهب  ر�سدى  مازن  ن�سرين 
طه  قا�سم  �سعد  نور 
جرب  حماد  را�سي  هبه 
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عليان  ا�سماعيل  عي�سى  االء 
احمد  ا�سعد  احمد  امريه 
ا�سحاب  يحيى  جمال  متارا 
ال�سواهني  حممد  عوين  جمانه 
الدمريى  ارفيفان  علي  دينا 
ال�سوي�ض  حممود  خالد  رجاء 

خ�سر  احمد  حممد  مرمي 
رواع  ابو  عيد  حممود  منال 
اخلوالده  حممود  عبداحلميد  منى 
احلالحله  حممد  قا�سم  مها 
ح�سان  رجا  حممد  كايد  مي 
قموم  �سبحي  فوؤاد  ن�سرين 
كرمول  خليل  ابراهيم  نور 
رباح  خليل  ابراهيم  وفاء 
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املنا�سري  علي  احمد  امل 
القطي�سات  اهلل  عبد  حممود  با�سمه 
العمايره  علي  جمال  ربى 
�سقري  بدر  حممد  زينب 
الكلوب  حممود  اهلل  حمد   �سالم 
الزبون  مو�سى  �سعيد  �سماح 
الق�سري  �سالح  الرحيم  عبد   �سناء 
الزعبي  حممد  لطفي  فاتن 
الع�ساف  �سليمان  احمد  فاطمه 
الفاعور  حمد  عقاب  النا 
زبادي  ح�سن  عي�سى  ملي�ض 
عطيات  الرحمن  عبد  �سالح  لينا 
اهلل  عبد  ح�سن  حممد  لينا 
النعيمات  حمد  ح�سني  مناهل 
رمان  ابو  كرمي  حممد  مريفت 
قله  ابو  حمدان  احمد  مي�ساء 
النعيمات  عي�سى  احمد  ورده 
رمان  ابو  �سليمان  خلدون  وفاء 
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القريناوي  مو�سى  خالد  اروى 
العدوان  اهلل  عبد  حممد  ا�سجان 
اهلل  ن�سر  الرحمن  عبد  عدنان  االء 
امللطعه  عيد  كامل  امل 
اجلهران  الكرمي  عبد  علي  امنه 
ال�سريقي  مو�سى  الدين  ن�سر  امنه 
اخلوالده  �سليمان  فرحان  خلود 
العايدي  خليل  فايز  رانيا 
عرابي  ابو  احلافظ  عبد  عي�سى  ربى 
اليو�سف  حفيظ  حممد  رغد 
العوامله  الكايد  نايف  اديب  �ساره 
عياد  �سالمه  عيد  �سعاد 
الزن  ح�سونه  را�سد  عطاف 
اهلل  حرز  م�سطفى  عماد  غدير 
اليماين  �سعيد  من�سور  غيداء 
النيف  �سلمان  من�سور  فاتن 
الرا�ض  ح�سن  علي  فاطمه 

اهلل  عبد  منر  ناظم  �سفاء 
خ�ساونه  �سامل  ف�سل  �سيته 
القطاوى  ابراهيم  حممد  عليا 
غدير عبد اللطيف برهان الدين ابو ورده 
الدعجه  خليف  حممد  فاتن 
�سنب  ابو  روبني  �سعيد  ليايل 
احلجايا  عواد  �سالح  ملوك 
املعاين  عطا  فايز  مي 
م�سعل  الفتاح  عبد  �سمري  مينا�ض 
خدا�ض  ذيب  حممد  ناديا 
البدوى  علي  حممد  نان�سي 
احريز  ال�سكور  عبد  ه�سام  حممد  نورا 
عمران  احمد  ريا�ض  هبه 
عنايه  حممد  فريد  هبه 
عالونه  احمد  حممد  و�سام 
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امل�ساعفه  اهلل  �سيف   حامد  احالم 
اعليان  بدوي  يون�ض  ا�سراء 

احلالحله  فليح  �سليمان  �سحر 
املناع�سه  حممد  تي�سري  �سميه 
�سالمه  حممد  امني  �سهى 
ال�سيوف  نواف  ها�سم  �سو�سن 
الهزاميه  حممود  ح�سني  �سذى 
اهلل  جاد  حممد  �سالح  �سبا 
امل�ساعله  عبد  رجا  كرم 
الثوابيه  اهلل  عبد  حممد  لبابه 
احل�سا�سنه  علي  حممد  منار 
الر�ساوين  عيد  احمد  مي 
املرعي  ر�سوان  يو�سف  ناديه 
عاقله  ا�سماعيل  حممد  نور 
حاكرون  ا�سماعيل  علي  حممد  نور 
ال�سيحان  عارف  �سليمان  هيلدا 
الرمامنه  فالح  �سعود  وفاء 
AÉbQõdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi

احلنيطي  الكرمي  عبد  حممد  االء 
العزيز  عبد  م�سطفى  حممود  االء 
احلماد  فرحان  علي  امل 
ربابعه  احمد  حممود  امريه 
الثوابيه  يحيى  �سريف  اميان 
العليمات  عليان  حممود  براءه 
�سريف  القادر  عبد  جمعه  غيثاء 
حممد  ابراهيم  عي�سى  كامله 
ال�سي�ساين  مرزا  خري  حممد  هبه 
جرار  �سليمان  يو�سف  هزار 
الزغارنه  خليل  حامت  هناء 
ايوب  بديوى  �سليمان  وفاء 
ال�سيالت  ابو  معو�ض  �سمري  والء 
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نظامي  طه  احمد  االء 
ال�سنجالوي  خالد  ح�سن  االء 
ال�سويطي  �سالح  حممد  امل 
الطل  عي�سى  احمد  اميان 
املالح  ذيب  احمد  اينا�ض 
بدر  ح�سني  ن�سيم  ايه 
حمفوظ  م�سباح  زهدي  حنني 
املبي�سني  حممد  �سعيد  دعاء 
عرمان  عبد  حممد  ربى 
فرج  اهلل  عبد  خليل  رنا 
زعاتره  حممود  ح�سني  روان 
بدرى  �سليم  طالب  روان 
املومني  قا�سم  مروان  روان 
�سايف  حممود  ابراهيم  رميا 
خليل  حممد  فخرى  زينه 
احلاج  ابو  حممود  حممد  �سفاء 
�سعيد  بني   علي  خ�سر  مرمي 

جمعه  اهلل  عبد  علي  فداء 
الزيادي  مطر  ح�سن  كفايه 
القا�سي  حممد  منذر  منى 
نويران  ا�سحيمان  �سالح  مها 
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الطواف�سه  ح�سن  خلف  ازهار 
العظامات  فالح  �سماره  ا�سماء 
املا�سي  ف�سل  فايز  انفال 
امل�ساعيد  هجهوج  حممد  انوار 
الطواف�سه  بخيت  ابراهيم  ايات 
امل�ساعيد  مزعل  عواد  اميان 
ال�سرفات  فالح  م�سلم  اميان 
الربي  عايد  منيزل  با�سله 
العي�سى  خلف  حممد  ب�سرى 
العي�سى  جمعان  را�سي  تغريد 
املخاريز  حممد  هايل  حنني 
ال�سرفات  جدوع  الرحمن  عبد  روان 
اجلمعان  حمود  �سالح  روز 
ال�سرفات  �سامل  عقل  �سلمى 
امل�ساعيد  مطر  ذياب  �سمريه 
ال�سرديه  دريبى  ثاين  �سميه 
املخاريز  من�سي  خلف  �سناء 
ال�سرفات  عليان  متعب  �سروق 
امل�ساعيد  عطيه  عليان  �سابرين 
امل�ساعيد  هديهد  �سياح  �سفاء 
الفقراء  �سياح  حممد  غدير 
الطواف�سه  مروح  من�سور  فاتن 
امل�ساعيد  علي  حممد  كفا 
الع�ساف  الوايل  عبد  ح�سن  النا 
ال�سمريان  معيوف  خملد  مرمي 
املدارمه  فهد  �سامل  مي 
فرحان  ابو  حممد  فريح  نباء 
ال�سنابله  حممد  غازي  نخله 
جنادات  حممود  الرحمن  عبد   هديل 
ال�سرفات  عر�سان  عايد  هناء 
املهلهل  عبود  غازي  هند 
ال�سمريان  مفلح  خالد  وعد 
امل�ساعيد  �سياح  اهلل  عبد  يا�سمني 
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ال�سعيدين  عيد  �سامل  تغريد 
ال�سعيديني  اهلل  �سيف  عوده  جميله 
الدراو�سه  علي  فريج  رنني 
االحيوات  �سامل  �سليمان  �سباح 
الر�سايده  م�سطفى  اهلل  عبد  مرمي 
العمارين  �سالمه  مو�سى  هيا 
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النعيمات  رفيع  خليل  تقوى 
ال�سحالني  حممد  اهلل  عبد  ر�سا 
النعيمات  حممد  جميل  �سجود 

ذيب  رم�سان  ع�سام  مروه 
عقيالت  احمد  حممد  نبال 
الرفاعي  خمي�ض  �سليمان  هديل 
اخلتالني  حممد  فالح  هناء 
دحبور  م�سطفى  �سعيد  والء 
الهمالن  مرجي  اهلل  �سيف  والء 
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العيون  ابو  اللطيف  عبد  خريى  االء 
ن�سر  عبد  حممد  االء 
الربابعه  عبدالقادر  خليل  انهار 
عليان  ح�سن  ابراهيم  ايات 
اخلواجه  ح�سني  احمد  اميان 
ابراهيم  ذياب  غديان  اينا�ض 
اخل�سيالت  خالد  يو�سف  بلقي�ض 
اجلبايل  عامر  فايز  دينا 
طبي�سات  مو�سى  ن�سرى  ر�سا 
النجيدين  احلميد  عبد  حممد  رمال 
الدب�ض  �سلمان  خليل  �سميه 

الكردى  مو�سى  زاهي  حنان 
الدين  زين  القادر  عبد  لطفي  حنان 
�سافيه  احمد  جمال  دعاء 
ال�سيخ  مو�سى  خ�سر  دعاء 
حور  ابو  حممد  يحيى  دعاء 
ربه  عبد  احمد  حممود  رائده 
بدر  خمي�ض  م�سطفى  رزان 
الرب  ابو   امني  م�سطفى  رهام 
الرحمن  عبد  ابراهيم  مو�سى  روال 
حو�سه  ابو  حممود  مو�سى  رويده 
دراغمه  حممود  الرحمن  عبد  �سجى 
بدران  حامد  غازى  �سعاد 
عابد  الهادى  عبد  حممود  �سمر 
القطناين  �سليم  ن�سر  حممد  �سو�سن 
عوده  حممود  �سادق  �سيماء 
احمد  حممد  ا�سماعيل  �سفاء 
ال�سالمه  حممد  لطفى  �سفاء 
يون�ض  جميل  الروؤوف  عبد  عائده 
اهلل  عوده  حممد  علي  عبري 
ال�سريف  علي  فرحات  حممد  عطاف 
اهلل  عو�ض  داود  حبيب  غاده 
�سبح  �سربى  جميل  غدير 
طالب  ابو  املنعم  عبد  حممد  فاتن 
اهلل  عطا  علي  اهلل  عبد  فاطمه 
القا�سي  �سعيد  حممد  وليد  فاطمه 
حيه  ابو  حممد  تي�سري  فتحيه 
�سلبايه  ابو  حممد  ح�سن  فدوى 
ال�ساحب  داود  زكريا  لبنى 
الزعبي  عبد  نايف  ليايل 
النعيمات  حممد  عزت  جمدولني 
النوباين  �سدقي  القادر  عبد  منال 
�سبح  عارف  حممد  منى 
ح�سني  ال�سيخ  ح�سني  نبيل  نفني 
جوده  احمد  ابراهيم  هبه 
ال�سمري  الغازي   حممد  في�سل  و�سيله 
لبه  ابو  �سبحي  �سميح  وفاء 
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الثوابيه  يحيى  �سريف  احالم 
ال�سريده  العزيز  عبد  وليد  اقبال 
البحر  الكرمي  عبد  اهلل  عبد  الهام 
العوده  املح�سن  عبد  حامد  انعام 
ال�سواعري  ا�سماعيل  نهار  بلقي�ض 
�سليمان  خليف  علي  توافيق 
العرمان  خلف  حممود  خوله 
الدبايبه  عايد  حممد  ر�سا 
القدميات  علي  راجح  رنا 
ال�سوابكه  عبداهلل  حممد  زين 
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البدارين  القادر  عبد  ابراهيم  اخال�ض 
القرارعه  مو�سى  احلافظ  عبد  ا�سالم 
الفقراء  حمد  حممود  ا�سالم 
الهنادى  جدعان  اهلل  عبد  ا�سماء 
الطرمان  فرحان  حممد  االء 
ال�سباطات  عزاره  احمد  امل 
ال�سعود  املطلب  عبد  علي  اميان 
املرا�سده/الفريجات  احمد  رزق  حنني 
علي  �سامل  ابراهيم  ذكريات 
احلمران  مزلوه  حممد  رقيه 
العميالت  �سالح  نعيم  رهام 
اجلرافني  الرحمن  عبد  حممد  رمي 
العبدالالت  حممود  ر�سا  رميا 
البداينه  مناع  خالد  �سكينه 
عواد  عيال  عبيد  الكرمي  عبد  �سالم 
ال�سقور  �سالمه  خلف  �سميه 
القرارعه  ارحيل  جميل  �سذى 
القوابعه  عو�ض  هالل  �سذى 
الروا�سده  �سامل  طه  عابده 
اجلراي�سه  فريد  زهري  مرمي 
ال�سوالقه  �سالمه  ادميثان  منار 
البداينه  مرتوك  خليل  ميمونه 
ال�سوالقه  �سليمان  ذيب  نور 
العمايره  حمد  حماد  نيفني 
ال�سوالقه  عبيد  اهلل  عطا  يا�سمني 

¿É©e ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¿É©e á¶aÉfi
كري�سان  مرعي  حامد  احمد  ايات 
رخيه  ابو  اهلل  عبد  وليد  تيماء 
خطاب  ال  حممد  علي  دينا 
العطيات  حمد  �سليمان  �سناء 
الرواد  مر�سي  الكرمي  عبد  غيداء 
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الفرجات  مو�سى  عوده  اعتماد 
احل�سنات  مو�سى  يحيى  �ساديه 
ال�سالمني  علي  ح�سني  �سفاء 
احلميدي  خ�سر  �سامل  ميمونه 
العمرات  علي  اهلل  عبد  نهايه 
احلمادين  اهلل  عطا  ربه  عبد  نهى 
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اماين عبد الوهاب عبد الفتاح الكفاوين 
امل�سرى  �سعيد  حممود  دعاء 
العموري  عبده  فهمي  دينا 
العوران  عبداهلل  مازن  روؤى 
درادكه  عي�سى  عادل  �سمر 
زيادنه  حممد  احمد  فداء 
AÉbQõdG  áÑ°üb  AGƒd  /  ≈£°SƒdG  ájOÉÑdG

طاهات  عقله  هاين  اريج 
نويران  ا�سحيمان  �سالح  اماين 
�سخر  بني  الكرمي  عبد  حممد  رهام 
االعور  اهلل  ف�سل  وليد  روان 

كري  ابو  احلميد  عبد  حممود  نان�سي 
عواد  حممد  عدنان  ن�سرين 
اجلمعه  حممد  جمال  نور 
علي  يون�ض  عي�سى  نور 
االعرج  عبده  حممد  نورا 

¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
البدارين  �سو�سان  حممد  امنه 
العميان  ح�سن  حممد  اينا�ض 
غليون  ابو  م�سلم  خالد  رائده 
ح�سن  عثمان  حممد  رحمه 
ربيع  فارع  احمد  ر�سا 
الرقب  حممد  ابراهيم  �سميه 
داود  ابو  عزات  رزق  �ساديه 
ال�ساذيل  حممد  خليل  �سروق 
الروي�سان  �سليمان  �سلمان  عاي�سه 
قا�سم  احمد  ابراهيم  غاليه 
ملحم  عارف  رائف  غدير 
عواد  ابو  احمد  ابراهيم  فاطمه 

الكواملة  ذيب  جمعة  دعاء 
الربطه  ب�سري  عليان  رزان 
القعايده  �سالح  فا�سل  ر�سا 
احلويطات  اليف  اهلل  �سيف  رمي 
ال�سخاتره  نعيمي  احمد  زهراء 
احلويان  القادر  عبد  رجا  زين 
القطيفان  خلف  فالح  �ساديه 
الهواو�سه  هزاع  مرعي  عاي�سه 
الفقهاء  ن�سار  نايف  عائ�سه 
الهواوره  �سليم  �سلمان  عبري 
ال�سخانبه  �سليمان  خالد  منى 
العوايده  عويد  خالد  مها 
الفقهاء  نويران  احلافظ  عبد  هاجر 
اللوان�سه  كرمي  �سالح  هبه 
احلديدي  �سالمه  مو�سى  هديل 
العتيالت  اهلل  عبد  خالد  و�سال 

¢TôL ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¢TôL á¶aÉfi
نوا�سره  �سليمان  حممد  اروى 
�سناعه  علي  �سادق  االء 
ال�سرابي  اهلل  عبد  نظمي  االء 
خلف  حممد  تركي  امال 
الك�سك  ابو  من�سور  حممد  اماين 
عتوم  عي�سى  با�سم  ايات 
اخللف  اهلل  عبيد  خالد  اميان 
ال�سالمات  علي  عقاب  ايه 
القرعان  حممد  خليل  توا�سيف 
ربيع  احمد  حيدر  رنا 
حميدان  احمد  منري  روان 
م�سطفى  بني  ح�سن  حممد  ريهام 
املومني  النور  عبد  مو�سى  �سخاء 
امل�سطفى  قا�سم  را�سي  �سناء 
ال�سبلي  م�سطفى  حممد  �سو�سن 
الزبون  م�سلح  يو�سف  �سريين 
فريحات  عيد  حممد  �سفاء 
اخلطيب  قا�سم  احمد  غاده 
�سريتح  علي  �سامل  فدوى 
الزبون  خليف  �سامل  قب�ض 
الزعبي  اهلل  عبد  �سامل  مرمي 
فريحات  ح�سن  خلف  منار 
بكار  بني  ابراهيم  احمد  منال 
الزبون  عبود  خليل  منى 
القادرى  �سرور  ابراهيم  مي�ساء 
قوقزه  حممد  ه�سام  نهاد 
القرعان  حامد  خليل  نهى 
عتمه  ح�سني  علي  نهى 
فريحات  علي  عي�سى  نور 
قبالن  بني  املجيد  عبد  حممد  وفاء 

الزيادات  اهلل  عبد  مو�سى  �سكوت 
الطواهيه  خليفه  عبد  �سميه 
الظاهر  علي  خلف  مي�ض 

É°TÉÑdG  ÚY AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
البا�سا  حممد  حممود  االء 
خريو�ض  يو�سف  حم�سن  اماين 
ابراهيم  ا�ستيوى  فتحي  جيهان 
ال�سالمات  �سالمه  من�سور  رائده 
�سليمان  يو�سف  فواز  مرمي 
را�سد  عبدالفتاح  زيدان  منار 
ناديا عبد اللطيف عبد الر�سيد الوريكات 
�سابق  يو�سف  اهلل  عبد  ن�سرين 
�سالح  فهمي  امني  هبه 
الرحمن  عبد  طلب  جميل  هبه 
حميده  ابو  �سادق  عثمان  هبه 
البلبول  �سامل  امني  وفاء 

óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi
عطا  بني  م�سطفى  مازن  اروى 
الدلقموين  ر�سا  عون  بلقي�ض 
هاين  بني  مقبل  حممد  خوله 
كوافحه  كاتب  �سلطان  دميه 
ال�سقا  حممود  حممد  راميا 
طبي�سات  عواد  احمد  رنا 
غنيمات  ح�سن  علي  رميا 
علي  توفيق  ابراهيم  غاده 
احلمورى  ق�سيم  حممد  مياده 
اخلطيب  �سليمان  حممود  مي�ض 
طبنجه  ابو  خلف  الروؤوف  عبد  هدى 
من�سي  عمر  حممود  وجدان 
برهم  ح�سن  احمد  وفاء 

¢TôL ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¢TôL á¶aÉfi
اهلل  العبد  علي  املوىل  عبد  با�سمه 
�سحرورى  عبداملجيد  حممد  رزان 
املرازيق  عبد  ابراهيم  �سائده 
عمر  بني  جميل  عادل  �سحر 
الزبون  حممد  عواد  عليا 
دحبور  ابراهيم  امني  و�سام 

 QGƒZ’G AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
¬«Hƒæ÷G

البوات  خلف  م�سهور  �سامه 
»Hƒæ÷G QGõŸG AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi

احلجوج  حامد  عادل  انوار 
احلجوج  حممد  �سالح  منال 

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

زايد  عارف  لوؤى  ميمونه 
املحا�سنه  عطااهلل  احمد  هناء 

AGÎÑdG AGƒd / ¿É©e á¶aÉfi
الفرجات  خليل  خالد  رابعه 

املجايل  جمال  �سالح  امريه 
الغويري  �سالح  حمد  امينه 
بقيله  ا�سعد  هاين  اميان 
الطراونه  الكرمي  عبد  حامد  ايه 
علي  حممود  جمال  حنان 
زيتاوي  ابراهيم  الرحيم  عبد  حنني 
�سنب  ابو  حممد  علي  دالل 
الطراونه  حممد  اللطيف  عبد  رانا 
النا�سر  حممود  رفقي  رغد 
لبابنه  احمد  كمال  رغد 
اخمي�ض  حممود  ابراهيم  رنا 
الريحاين  ذيب  نزيه  رهام 
�سهاب  ابو  �سادق  نائل  روال 
جمدالوى  عطا  �سبحي  رمي 
العمو�ض  حممود  حممد  رمي 
�سديفات  نزال  خلف  زريفه 
�سحاده  ابو  �سليمان  �سعيد  �ساميا 
النجادا  �سامل  خملد  �سميا 
ال�سنتري  الرزاق  عبد  حممد  �سريين 

OÉ°TQGh  ¢ùØf  º∏Y  ¢SƒjQƒdÉµH
¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

عابدين  حممد  جواد  اريج 
القي�سي  حممد  اهلل  �سيف  اريج 
التميمي  خالد  رفعت  حممد  افنان 
اخلطيب  فار�ض  احمد  االء 
النادي  كامل  كمال  االء 
حم�سن  حممد  عوده  امال 
احلم�سي  م�سطفى  احلميد  عبد  اماين 
احلافظ  عبد  ح�سن  يو�سف  امل 
العكايله  علي  الرحيم  عبد  ايات 
زايد  حممود  م�سطفى  اميان 
اخلطيب  راغب  �سليمان  بريهان 
املدين  خليل  اليا�ض  متارا 
ال�سعود  حممود  عي�سى  جوانا 
اخلطيب  اديب  نبيل  حنان 
حرب  ابو  ح�سني  يحيى  دارين 
الرحيم  عبد  حممد  بهجت  ر�سا 
اخلوالده  �سالمه  حممد  ر�سا 
احلوراين  الفتاح  عبد  حممود  ر�سا 
خطاب  حممد  علي  رغده 
الرعود  الرحمن  عبد  عبدالفتاح  روان 
حمفوظ  حممد  عي�سى  رميا 
�سويل  م�سطفى  جهاد  �سماح 
قنديل  القادر  عبد  ح�سني  �سهى 
الزغبي  حمزه  املغني  عبد  �سهى 
القطارنه  مفلح  حممد  �سذا 
ال�سحاتيت  حممود  احمد  �سفاء 
الرجبي  �سميح  نبيل  حممد  عبري 
الرميوين  حمدان  خالد  عفاف 
�سحاده  مر�سد  حممد  غيداء 
عمر  عامر  خليل  فاتن 
الرعود  عيد  عبد  فاطمه 
ارحيمه  ا�سحق  را�سم  ليلى 
بكر  �سعيد  �سلطان  مرام 
الربيحات  حممد  فريوان  منى 
مو�سى  ابراهيم  حممد  منى 
الزعبي  حمدان  الرحمن  عبد  نان�سي 
بزادوغ  �سليم  مولود  نعمت 
البط�ض  حممود  حممد  نور 
اخلطاب  اهلل  عبد  حمفوظ  هبه 
م�سوده  طلب  مو�سى  هبه 
العو�سي  نايف  خليل  هند 
الروا�سده  �سالمه  يا�سني  هيام 
حامد  امني  �سوقي  وعد 

OÉ°TQGh  ¢ùØf  º∏Y  ¢SƒjQƒdÉµH
óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi

عالونه  علي  عاي�ض  ابت�سام 
عياد  عثمان  فوؤاد  اح�سان 
ال�سبول  عقله  �سليمان  اريج 
حمدان  حممد  جمال  ا�سراء 
حموري  حممود  علي  ا�سالم 
خلف  بني  �سامل  حممد  امل 
هاين  بني  حممد  غازى  ايات 
عبابنه  ابراهيم  طالب  اميان 
احلايك  خالد  غازى  اميان 
اجلجيني  احمد  �سفيان  خوله 
عوده  حممد  حممد  ربى 
طعان  حممد  طاهر  رندا 
الطويل  بركات  ق�سيم  �سرى 
اللبابنه  حممد  جميل  �سو�سن 
بطارنه  ذياب  ح�سني  عبري 
كنعان  حممد  �سليمان  عرين 
الهزاميه  حممد  حكم  عال 
ا�سعد  حممد  �سلطان  فاتن 
القادر  عبد  احمد  ح�سن  جمدولني 
اخلطيب  زكي  علي  مي�سم 
�سهاب  �سامل  يا�سر  نادين 
طه  بني   م�سطفى  حممد  ن�سيبه 
كنعان  حممد  طالل  نهى 
املومني  قا�سم  بدر  نور 
املن�سي  ر�سيد  كامل  نور 
جرادات  الرحمن  عبد  احمد  هبه 
اخلندق  م�سطفى  جميل  هناء 
منراوى  حممود  ح�سني  هناء 
خربط  علي  ر�سدى  يا�سمني 
نزال  �سبحي  كمال  يا�سمني 
¬«dÉª°ûdG  QGƒZ’G AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi

احمد  احمد  اهلل  عبد  ا�سماء 
العمرى  فالح  يعقوب  ا�سماء 
فرج  احمد  م�سلح  خوله 
باكري  اهلل  �سيف  احمد  ردينا 
الغزاوي  خري  حممد  عي�سى  رمي 
العي�سى  حوران  ا�سماعيل  �سماح 
اخلطيب  يو�سف  حممود  �سفاء 
الغزو  احمد  حممود  الرا 
فلوه  عيد  حممود  مرمي 
البيطار  ح�سن  حممد  جناح 
اخلطيب  اهلل  عبد  حممد  هناء 
بيدر  ابو  حممد  يو�سف  يا�سمني 

ÉãeôdG AGƒd / óHQG á¶aÉfi
الربيع  ح�سن  احمد  اريج 
ال�سويتي  الرحمن  عبد  ح�سني  ا�سراء 
العزيز  عبد  ذياب  عي�سى  ا�سراء 
النادي  ح�سني  حممد  اميه 
احلمد  اهلل  عبد  عدنان  اميان 

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

عو�ض  جميل  يو�سف  ا�سماء 
البدوي  حممود  ابراهيم  االء 
جوده  ح�سن  خليل  االء 
�سباح  نابل�سي   فريد  ذياب  ايات 
احلالق  داود  ابراهيم  ايالف 
زهران  احلفيظ  عبد  عدنان  اميان 
حمد  عي�سى  نايف  اميان 
اجلنيدى  ناجي  فتحي  حممد  اينا�ض 
مو�سى  كامل  نظام  حممد  دعاء 
ح�سوه  خمي�ض  جمعه  حممد  دينا 
هما�ض  حممود  جميل  ر�سا 
ال�سعود  �سليم  حممد  رنده 
الربغوتي  الرحمن  عبد  زعيم  روان 
حجازين  جري�ض  ن�سات  روان 
الزرعي  روبني  منري  رميا 
الرحيم  عبد  غنب  ع�سام  �سحر 

العراقده  علي  حممد  غروب 
النعيمات  �سليمان  اهلل  عطا  مرمي 
ال�سواويه  احممد  �سامل  جناح 
املحا�سنه  مرزق  الدين  حميد  هناء 
النعيمات  جراد  حممود  وفاء 

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

ال�سعيدين  نا�سر  �سليمان  رمي 
ال�سعيدين  نا�سر  �سليمان  زينب 

 á«æ«°ù◊G  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
الر�ساعي  �سالمه  حممد  هبه 

Iôjƒ≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
الزوايده  علي  حمد  احالم 
ال�سويلحني  علي  حمد  اخال�ض 
النجادات  ح�سني  حممد  ا�سماء 
املحاميد  �سالمه  خلف  اماين 
النجادات  حممد  ذياب  اماين 
النجادات  حممد  عارف  اماين 
العوا�سه  عيد  ح�سن  اميان 
ال�سالمات  �سالح  �سالمه  ب�سمه 
احل�سا�سني  �سباح  حممد  جيهان 
العوا�سه  عيد  حممد  روان 
زيتونه  ابو  �سامل  �سليمان  �سلمى 
(¢VQC’G  Ωƒ∏Y)  É«Lƒdƒ«L  ¢SƒjQƒdÉµH
¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi

الب�سطامي  بكر  اح�سان  اريج 
�سالح  ح�سني  امني  اريج 
دوله  حممد  ابراهيم  ا�سيل 
عون  ابو  توفيق  احمد  االء 
املومني  ح�سن  راتب  اماين 
�سرار  ابو  حممد  ا�سماعيل  امل 
رابعه  حممود  ا�سحق  اينا�ض 
حيمور  حممود  با�سم  بيان 
�سعاده  مر�سد  عمر  بي�سان 
�سماره  حممد  منذر  �سريين 
علي  حممد  خليل  �سيماء 
يا�سني  اهلل  عبد  يو�سف  �سفاء 
غامن  الرحمن  عبد  جميل  فاطمه 
بركات  علي  نبيل  منى 
حممد  م�سطفى  حممد  ن�سرين 
عمرو  حممد  زياد  نور 
احلم�ض  ابو  احمد  حامد  هديل 
الردايده  علي  خالد  هناء 

¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
الربغوثي  �سالح  يو�سف  احالم 
�سمان  الرحيم  عبد  ح�سن  ا�سالم 
عو�ض  حممد  الكرمي  عبد  ا�سماء 
حمفوظ  ابو  حممد  �سعيد  الهام 
اجويل�ض  بدوى  حممد  عطيه  امل 
ا�سماعيل  اهلل  عبد  �سالح  تغريد 
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ô¡¶dG ó©H 1:30 áYÉ°ùdG 2018/2/21 AÉ©HQ’G
الهزاع  ك�ساب  اعويد  �سالم 
احلقيل  عو�ض  و�سفي  �سفاء 
العظامات  مطرود  را�سد  �سياء 
امهلهل  عوي�سي  علي  عائ�سه 
ال�سالح  حممد  جا�سم  عليا 
احلماد  �سليمان  ح�سن  فاطمه 
امل�ساعيد  نا�سر  �سالح  مليا 
حراح�سه  معني  احمد  مالك 
العظامات  بخيتان  �سايل  نبيله 
العي�سى  �سريتح  رويلي  جناح 
امل�ساعيد  مروح  �سليمان  هناء 
امل�ساعيد  حممد  جا�سم  هنوف 
العريبي  ك�ساب  حممد  وجدان 
الهالل  �سامل  ح�سن  والء 
امل�ساعيد  جليل  دلوع  والء 

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

á«Hô¨dG
خالد  بني  مذود  حممد  االء 
ال�سديد  خلف  �سليم  الهام 
اجلبور  حمد  اجود  امنه 
ردايده  احمد  فريد  اميان 
دراب�سه  يون�ض  احمد  تقوى 
العي�سى  حمد  جملي  جمانه 
هاين  بني  ح�سني  الفتاح  عبد  روان 
البدارين  حممد  خالد  رميا 
املراعبه  افهيد  عايد  �سهري 
القا�سي  فرحان  علي  �سبحا 
الظليفي  مليح  �سالح  �سفاء 
النعمان  من�سور  �سليمان  ماهده 
خالد  بني  حمد  �سعود  معايل 
امل�ساعيد  ح�سني  �سلمان  منال 
خالد  بني  عرقوب  عواد  ناهد 
نا�سر  ابراهيم  عادل  نداء 
املجا�سعه  عايد  ثويني  هاجر 
�سندي  ابو  ذياب  فتحي  هند 

áÑ≤©dG  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
غريقانه  ابو  �سامل  �سليمان  دانه 
ال�سعيدين  عيد  �سامل  منال 
االحيوات  عيد  حممد  ي�سرى 

¿É©e  áÑ°üb  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G  ájOÉÑdG
النعيمات  عو�ض  حممد  انوار 
التوايهه  دخيل  �سليمان  خوله 
اخلاليفه  اهلل  دخيل  علي  ن�سرين 

Iôjƒ≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
الروافعه  �سليمان  اهلل  عبد  اينا�ض 
النجادات  مطلق  اهلل  عبد  حنان 
الزوايده  عيد  علي  حنان 
املحاميد  علي  عوده  �سباح 
املحاميد  �سالمه  خلف  �سفاء 
النجادات  ا�ستيوي  �سالمه  مرمي 
املزنه  حممد  �سالمه  هدى 

حمد  بني  اهلل  عبد  احمد  زينب 
الزعبي  حممد  عليان  �سعدا 
ربابعه  عارف  نا�سر  �سهام 
حجازي  حممد  خالد  حممد  �سهى 
ربابعه  م�سطفى  ه�سام  �سهري 
عواوده  طايل  حجازى  مفاز 
ال�سريده  �سحن  مو�سى  منال 
ال�سريده  م�سهور  قدرى  ندين 
�سرادقه  احمد  �سبحي  نور 
�سالمه  بني   عبدالقادر  حممد  نور 
الزعبي  خليل  ناجح  نورمان 
عناب  ابو  حممد  جمال  وعد 

¬«£°SƒdG  AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi
العمرى  م�سعل  �سامي  احالم 
�سخر  بني  حامد  حيدر  امل 
خرا�سقه  حممد  فخرى  ربى 
مهيدات  حممود  قا�سم  �سدى 
مبارك  حممد  �سبحي  عبري 
عمرى  عبده  حممد  هبه 

¿ƒ∏éY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¿ƒ∏éY  á¶aÉfi
فواز  بني  حممود  �سعود  اح�سان 
غزو  حممود  احمد  �سذى 
عوي�ض  حممود  غ�سان  ملا 
الزغول  احمد  عو�ض  ناهد 
العزام  م�سطفى  حممد  ناهد 
الزغول  القادر  عبد  ابراهيم  والء 

¬‚ôØc AGƒd  /  ¿ƒ∏éY á¶aÉfi
الروا�سده  يون�ض  حممود  ا�سراء 
ال�سمادى  خالد  ظاهر  رمي 
خطاطبه  �سامل  علي  �سماح 

احلريرات  �سالمه  �سامل  مي�سر 
الطراونه  احلميد  عبد  جميل  ناديا 

 ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi

¬∏«Ø£d G
القوابعه  احمد  حممد  روان 
القطامني  حممد  عزت  ريتا 
ال�سباطات  احمد  حممود  فاطمه 
الفاعورى  الوايل  عبد  �سامل  ف�سا 
ال�سعايده  اهلل  عبد  �سبحى  مي�سون 
ال�سرمان  علي  حممود  وفاء 

¿É©e ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¿É©e á¶aÉfi
امريه ا�سماعيل غامن الب�سايره الزيدانني 
عبيدات  فار�ض  حممد  �سماح 
�سليمان  احمد  حمد  نوره 

¬Ñ≤©dG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬Ñ≤©dG  á¶aÉfi
الفرايه  احمد  حماد  احالم 
احلريرات  حممد  احمد  ا�سعاف 
عطيه  عثمان  فاروق  اماين 
البدوي  حممد  �سليمان  اميان 
رجب  ال  رجب  حممد  حنان 
الذيابات  حمدان  حممد  ختام 
املومني  فيا�ض  ح�سن  ربى 
اخل�ساونه  اهلل  �سيف  عدنان  �سحر 
قا�سم  ابراهيم  احمد  �سالم 
املرابحه  خلف  جربيل  �سماح 
الروا�سده  �سالمه  جميل  �سناء 
التيمه  �سالم  ابراهيم  عائ�سه 
عي�سى  ابراهيم  �سامي  عبري 
البطو�ض  خليل  علي  عبري 
خطاطبه  حممد  ر�سوان  عزيزه 
البديرات  حممد  حمود  فريال 
احل�سنات  عواد  عوده  فريال 
الدعا�سني  مطلق  علي  ملياء 
الفران  خالد  الرحمن  عبد  لندا 
ال�سطوحي  عبيد  قا�سم  منى 
عالونه  اهلل  عبد  احمد  هاله 
الغنميني  حممد  علي  هدى 
اخلطيب  م�سلح  علي  هنادي 
العمري  مو�سى  قا�سم  والء 

ôbƒŸG  AGƒd  /  ≈£°SƒdG  ájOÉÑdG

املزرعاوى  ح�سن  حممد  ا�سالم 
الدهام  عقله  حممد  متام 
الدهام  خليف  �سلمان  جمايل 
الدهام  م�سلم  حممد  حنان 
الق�ساه  جروح  خليفه  خلود 
املذهان  زعل  فالح  رحمه 

الفيالت  ابو  عزات  �سالح  �ساره 
زياد  ابراهيم  اهلل  عبد  �سايل 
احمد  حممود  يو�سف  عزيزه 
يون�ض  توفيق  ظاهر  عال 
قا�سم  احمد  را�سي  ملى 
دراغمه  جودت  �ساطي  منار 
ال�سابط  يعقوب  فاروق  ن�سرين 
القادر  عبد  فهمي  جنم  نهى 
خطار  حممد  احلافظ  عبد  نور 

§∏°ùdG  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
العوامله  عبد  �سالمه  تغريد 
عطيات  اهلل  عبد  حممود  دياال 
احلالحله  عياده  كرمي  ربى 
روند عبد احلافظ عبد القادر الرما�سنه 
عطيات  خليفه  تركي  رمي 
جري�سات  مزيد  راتب  رميا 
الغنيمات  مو�سى  علي  �سافيناز 
الرمامنه  الكرمي  عبد  احمد  �سمر 
عوده  بني   غريب  ح�سن  �سريين 
الكو�سه  �سامل  حممد  �سريين 
الكو�سه  �سامل  خالد  عبري 
عوامله  حممد  �سلمان  عبري 
يو�سف  اهلل  عبد  جميل  عنان 
اجلدع  عبد  مرتي  فاتن 
فاخورى  ايوب  يعقوب  لونا 
ال�سنطي  �سعيد  حممد  عديل  ليال 
القا�سي  ح�سن  حممد  ماجده 
الهندى  طه  ر�ساد  ناديه 
حيارات  ناجي  عواد  ناديه 
قطي�سات  اهلل  عبد  كمال  ن�سرين 

املجايل  فرحان  تي�سري  ندى 
الزلف  ابو  جري�ض  نزيه  نريان 

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

ال�سعايده  خلف  حممود  ا�سماء 
احلجوج  حمد  احمد  اميان 
ال�سباطات  �سالح  فهد  اميان 
اخلطباء  اعبد  يا�سني  رابعه 
العيايده  حممد  خليل  ر�سا 
اخلري�سات  �سليمان  زايد  ر�سا 
الرعود  �سالح  علي  ر�سا 
املراحله  �سامل  علي  زينب 
الزغايبه  علي  نايف  زينب 
العكايله  عبدربه  متعب  �سناء 
الربعي  عوده  املنعم  عبد  �سهاد 
القمول  ال�سراري  مر�سي  �سهى 
احلجاج  ذياب  احلميد  عبد  �ساديه 
الروا�سده  اعطي  حممد  �سابرين 
العوابده  ح�سن  معذى  عطاف 
القطيمات  اهلل  عبيد  حامت  غاده 
الفريجات  القادر  عبد  اهلل  عبد  فاطمه 
العودات  حممود  عبد  فاطمه 
اخلماي�سه  �سامل  حمد  لنا 
الرطيالت  �سالح  اهلل  عطا  مرمي 
الفقراء  حمد  علي  منال 
ال�سوالقه  ح�سن  من�سور  منى 
القمول  عليان  خلف  مها 
احلجوج  �سليمان  عاطف  ن�سرين 
اجلراي�سه  اهلل  �سيف  �سالح  هدى 

¿É©e ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¿É©e á¶aÉfi
خن�سه  ابو  خلف  حممد  روان 
العواد  حممد  �سامي  هديل 

ôbƒŸG  AGƒd  /  ≈£°SƒdG  ájOÉÑdG
اجحي�سه  ابو  خليل  حممود  الفت 
يحيى  ابو  احمد  زعل  اماين 
الرديني  مطيع  نهار  امل 
النعمان  فرحان  احمد  ختام 
اجلبور  حممد  هايل  دانيا 
الذيب  رافع  رافع  ذيب   دميا 
الفقراء  اهلل  عبد  جرب  رايه 
املنا�سري  الرحيم  عبد   خالد  رائده 
الربكات  عواد  عوده  �سحر 
اجلبور  فليح  حممد  عبري 
ال�سبيتان  �سالمه  عواد  ميمونه 
البطون  نهار  �سامل  هنادا 

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

ال�سرديه  فار�ض  علي  االء 
ال�سرف  �سباح  مقبل  انوار 
ال�سمالن  فالح  احمد  اميان 
الفقري  مر�سد  �سلمان  اميان 
ال�سلوح  حديد  حممد  تغريد 
�سلهوب  ارحيل  جنيب  تهاين 
الفراج  ذياب  حمارب  رهام 
الزامل  حممود  طايل  روان 
اجلمعان  عليان  اهلل  عبد  روان 
العظامات  حوا�ض  حممد  روان 
امل�ساعيد  �سبتان  ح�سني  زهور 

دراي�سه  عثمان  احمد  امل 
ال�سبول  الرحمن  عبد  كايد  ايات 
املخادمه  حممد  فالح  جوانا 
اجلنايده  حممود  علي  حنان 
الزعبي  احمد  عادل  دعاء 
خالد  بني  فرج  علي  زينب 
جهماين  ذياب  ابراهيم  �ساره 
فردو�ض  الكرمي  عبد  اكرم  �ساره 
�سخر  بني  حممد  �سعيد  �سحر 
دراب�سه  حممد  قا�سم  �سناء 
خمادمه  حممد  خالد  النا 
ال�سلمان  حممود  ابراهيم  نداء 
�سبيحات  قا�سم  ح�سني  ن�سيم 
العزيز  العبد  �سامل  عمر  نقاء 
الزعبي  احمد  قا�سم  هيا 
قيزان  م�سطفى  حممد  والء 

¬Ñ«£dG AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi
عراي�سه  تركي  حممود  ر�سا 
ن�سريات  حممد  قا�سم  زهور 
عالونه  فرحان  حممد  عروب 
يحيى  �سليمان  فهمي  غدير 
الدويكات  عبداهلل  احمد  فاطمه 
هياجنه  الوايل  عبد  علي  منار 

√QƒµdG AGƒd / óHQG á¶aÉfi
م�سرتيحي  احمد  فايق  اميه 
�سرادقه  علي  معن  انوار 
عبا�ض  مو�سى  اهلل  �سيف  ت�سنيم 
دواغره  يو�سف  القادر  عبد  ر�سا 
طه  ابو  احمد  حممد  ر�سا 
م�سرتيحي  حممد  را�سد  رما�ض 

هياجنه  علي  اهلل  عبد  نور�ض 
¬‚ôØc AGƒd  /  ¿ƒ∏éY á¶aÉfi

قري�سي  احمد  حممد  ا�سيه 
فريحات  حممد  اللطيف  عبد  االء 
فريحات  اهلل  عبد  احمد  اميان 
غريز  حممود  حممد  حنان 
الهزاميه  احمد  خليل  �سو�سن 
ال�سويات  ق�سيم  احمد  عائ�سه 
عنانبه  يو�سف  حممود  عائ�سه 
الع�سا�سله  جميل  عبداهلل  عبله 
اجلبايل  حمد  ح�سن  منتهى 
خطاطبه  حممد  مروان  نداء 
الع�سويل  حممود  خليل  نهاد 
امل�سرى  علي  االرحمن  عبد  وجدان 

¢TôL ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¢TôL á¶aÉfi
احلوامده  عواد  م�سطفى  ابت�سام 
غزله  ابو  حممد  ابراهيم  اجماد 
فواعري  علي  احمد  �سحر 
الق�ساه  اأحمد  حممد  �سمر 
را�ض  ابو  فراج  اهلل  عطا  مليحه 
العمو�ض  �سليمان  يو�سف  منى 

¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi

الزيود  عيد  احمد  ابت�سام 
عوده  فالح  اهلل  عبد  رحمه 
اخلزاعله  طلب  ح�سني  ردينه 
اخلطيب  ر�سوان  توفيق  رميا 
حورى  عو�ض  زياد  �سفاء 
احلراح�سه  �سالح  ار�سيد  عائ�سه 
احلجي  عقله  ر�سوان  غرام 
ال�سديفات  نا�سر  احمد  غروب 
م�ساقبه  حمدان  حماد  فاطمه 
خوالده  فالح  بكر  فريال 
العمرى  حممد  حيدر  كنار 
اخللف  اهلل  عبيد  خالد  حمبوبه 
ال�سياح  يحيى  وجيه  مرام 
اخلزاعله  حممد  خالد  مفيده 
العليان  حمدان  حممد  نايفه 
الروا�سده  �سامل  علي  ن�سرين 
خ�ساونه  ح�سني  ر�سمي  نهال 
الدهون  عو�ض  حممد  وداد 

 QGƒZ’G AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi

¬«Hƒæ÷G
الدغيمات  حموده  احمد  فاطمه 

»Hƒæ÷G QGõŸG AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
الطراونه  ح�سني  حامد  ابت�سام 
احلريزات  حمد  �سامل  ابتهاج 
الطراونه  خليل  ادميثان  كفا 
اخلر�سه  مطلق  عاي�ض  كفى 

احلداد  ر�ساد  يحيى  حممد  نيفني 
�سرايا  ابو  �سامي  حممد  هناء 
ملحم  بني  عو�ض  يحيى  وجدان 
الرفاعي  حكمت  فاروق  وفاء 
¬«dÉª°ûdG  QGƒZ’G AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi

العنرب  داوود  ا�سحاده  اخال�ض 
الغزاوي  احمد  حممد  ا�سراء 
الرياحنه  احمد  حممد  ا�سمى 
امل�ساهره  حممد  ذياب  الهام 
طوي�سات  خلف  ا�سعد  انوار 
مب�سلط  را�سد  مرعي  ايات 
الغزاوي  احمد  حممد  ايه 
ال�سبول  �سعيد  هاين  بيان 
�سراجه  ابو  احمد  �سامي  بي�سان 
غنيه  عبد  �سامخ  جيهان 
خ�سان  حم�سن  حممود  رحمه 
ب�ستاوي  حممود  �سالح  �ساجده 
عيد  جرب  حممد  �سجود 
جليمده  ابو  �سامل  ح�سن  �سفاء 
الق�سريي  حممد  خالد  لينا 
اجلمحاوي  �سالح  الكرمي  عبد   ملك 
الهنداوي  زعل  منري  مناهي 
احل�سيان  علي  اهلل  عبد  منى 
منا�ض  ناجي  عادل  مها 
املطاوع  اهلل  �سيف  احمد  مريفت 
العبيد  خلف  عو�ض  نهال 
اخلطيب  الكرمي  عبد  ماهر  هديل 

ÉãeôdG AGƒd / óHQG á¶aÉfi
العدره  عي�سى  عماد  ا�سماء 
ال�سويطات  حممد  مو�سى  االء 

احلويان  القادر  عبد  �سالمه  ناديه 
جالبنه  الهادى  عبد  خلف  هدى 
القطي�ض  اهلل  اعبيد  حممد  والء 

óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi
احل�سن  دوا�ض  حممد  احمد  اماين 
عبابنه  احلميد  عبد  ابراهيم  امنه 
احمد  قا�سم  ا�سامه  امنه 
حموري  ق�سيم  حكم  امريه 
البدارنه  فالح  ح�سني  اميان 
كرا�سنه  فواز  حممد  براء 
متا�سر حممد �سبحي �سيف اهلل ذينات 
نداف  م�سطفى  احمد  جمانه 
الردايده  حممد  حممود  جمانه 
عويدات  احمد  حممد  خلود 
عليان  حممود  منري  دعاء 
ال�سريده  احمد  جهاد  رهام 
قوا�ض  ح�سن  حممد  رمي 
ن�سار  مو�سى  حممد  �سميه 
عودات  احمد  علي  �سناء 
منا�سره  اهلل  عبد  م�سهور  �سهى 
عكاوي  احمد  عدنان  �سوزان 
احليلواين  القادر  عبد  علي  �سو�سن 
القوا�سمي  احلي  عبد  يو�سف  عنان 
الطعاين  عليان  طايل  غاده 
املن�سي  نواف  ماجد  فاتن 
فاره  ابو  اهلل  عبد  جمال  جمدلني 
علي  اغا  ابراهيم  جمال  مي�ض 
ال�سافعي  حممد  احمد  نارميان 
عطوه  نايف  فتحي  حممد  نان�سي 
الطعاين  فندي  طالل  نور 

»Hƒæ÷G QGõŸG  AGƒd  / ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG
ال�سراحني  فالح  احمد  بتول 
الهدايات  �سليمان  فهد  تهاين 

É«aGô¨L  ¢SƒjQƒdÉµH

¿ÉªY  ¬Ñ°üb  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
غايل  م�سطفى  حلمي  اريج 
بطاح  �سليمان  امني  ا�سماء 
عفانه  ا�سماعيل  جودات  اماين 
جزر  توفيق  خمي�ض  امريه 
�سبح  حممد  خليل  امينه 
�سليمان  هالل  �سعود  اميان 
م�سوده  ا�سعد  وليد  تقى 
مو�سى  احمد  حمد  متا�سر 
م�سطفى  ح�سان  عر�سان  ديانا 
اهلل  عبد  خليل  حممود  رائده 
الكور  �سويلم  �سالمه  رمي 
�سليمان  حممد  الرحيم  عبد  زاهده 
خليل  ح�سني  �سليم  �سوزان 
ال�سعيد  ها�سم  وليد  �سيماء 
نواجعه  احمد  ح�سني  فاطمه 
حمدان  حممود  احمد  لبنى 
الواحد  عبد  يو�سف  املجيد  عبد  منى 
م�ساعده  اهلل  عبد  عقله  نان�سي 

¬©eÉ÷G  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
الراعى  عبدالعزيز  فايز  اميان 
ا�سماعيل  �ساكر  ا�سماعيل  روال 
النعيمات  احمد  حممد  رميا 
�سالح  ابو  علي  حممود  عايده 
النعيمات  علي  فهد  منال 
خليل  حممد  ح�سني  ن�سرين 

¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
املهريات  حلمي  عبداحلميد  ايه 

ÉcQÉe  AGƒd  /  áª°UÉ©dG  á¶aÉfi
املبي�سني  احمد  حممد  اروى 
ثلجي  املح�سن  عبد  ابراهيم  امان 
التمام  وا�سف  امني  حممد  اماين 
خ�سر  ابراهيم  �سليمان  ايات 
علي  �سفيق  علي  اينا�ض 
تيمور  ح�سن  حممود  براءة 
العبي�سى  احمد  ح�سام  ب�سمه 
�سليم  �سليم  حممد  تغريد 
البي�ساوي  حممد  حممد  متام 
الدعجه  االوبري  فريوان  اهلل  عبد  ختام 
ال�سدفان  طالب  ماهر  دميا 
زاهده  �سالح  يحيى  ر�سا 
عثمان  دار  حممود  احلكيم  عبد  رميا 
اليو�سف  احمد  عوده  �سوزان 
دلوع  حممد  احمد  �سفاء 
ب�سري  ح�سني  خليل  فاتن 
ح�سن  الرحيم  عبد  عدنان  فاديه 

عبابنه  نا�سر  زهري  �سذى 
فريحات  علي  حممود  مالك 
العنانبه  علي  حممود  وعد 

¢TôL ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¢TôL á¶aÉfi
العتوم  م�سطفى  حمدى  ا�سراء 
حما�سنه  ح�سن  احمد  ا�سالم 
م�سطفى  بني  ح�سن  علي  ا�سالم 
احلوامده  احمد  كميل  االء 
احل�سينات  احمد  م�سطفى  االء 
العتوم  خليل  عاطف  ايات 
القطامني  علي  حممد  ايات 
احلمدان  علي  الكرمي  عبد  جزيل 
م�سطفى  �سالح  �سامح  جمانه 
ابولباد  ح�سن  حممد  دعاء 
ال�ساعر  جميل  اكرم  ر�سا 
ليمون  ابو  حمد  حممد  �سميه 
م�سطفى  بني  حممود  جابر  �سهري 
املحمد  الرحيم  عبد  اهلل  عبد  �سوزان 
حوامده  �سالمه  �سفاح  �سو�سن 
مطالقه  الهادى  عبد  �سليمان  عائ�سه 
حميدان  حممد  احمد  عال 
احلراح�سه  ار�سيد  عليان  ليايل 
املحا�سنه  الرحمن  عبد  علي  جمدولني 
ع�سفور  مظهر  �سبحي  حمار 
العتوم  علي  ح�سني  مالك 
ابولباد  �سعيد  عثمان  ملك 
العابد  احمد  خليل  ناديه 
العتوم  العزيز  عبد  عدنان  هبه 
عرار  املجيد  عبد  ابراهيم  هديل 

الق�ساه  عايد  اهلل  عطا  �سميحه 
اخلري�سا  �سليم  منور  غرام 
الدعجه  مفلح  ابراهيم  منى 
اجلبور  فهيد  �سامل  منى 
احلماد  ذوقان  عبيد  ن�سرين 
البنيان  من�سور  فالح  هنا 

اجلبور  رحيل  عواد  هيا 

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

á«Hô¨dG

احلمدان  عايد  اهلل  عبد  ركاز 
ال�سبيحات  ذياب  مفلح  �سهام 
البدارين  خلف  ح�سني  عائ�سه 
عواد  مف�سي  علي  عطاف 
خالد  بني  علي  حممود  عهد 
ال�سرعه  حممد  زايد  مها 

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

النعيمات  حممد  علي  حال 
املراعيه  حممد  �سليمان  فاتن 
النعيمات  خلف  حممد  فاطمه 
املراعيه  حمد  اهلل  مد  جنوى 

Iôjƒ≤dG  AGƒd  /  ¬«Hƒæ÷G ájOÉÑdG

اجلويان  حممد  زيدان  احالم 
اجلويان  حممد  مزيد  حنني 
اجلراميه  حممد  ح�سني  را�سه 
املو�سه  عو�ض  علي  روان 
املراعيه  مو�سى  ح�سن  زين 
املناجعه  �سامل  حمد  عائ�سه 

á«°VÉjQ  á«HôJ  ∫É›  º∏©e  ¢SƒjQƒdÉµH

»Hƒæ÷G QGõŸG AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
الطراونه  احمد  �سليمان  ا�سماء 
ال�سعايده  مف�سي  عايد  �سميه 
النواي�سه  حممد  اهلل  عبد  �سياء 
احلوراين  حممد  اهلل  عبد  نهى 

´ƒ≤a AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi

الليمون  عطيه  احلميد  عبد  ا�سمهان 

الليمون  �سليم  عياد  با�سمه 
الليمون  الزريقات  �سالمه  حممود  �سميه 
الليمون  ارويعي  يحيى  مرام 
الليمون  ابراهيم  �سامل  ن�سيم 

 ¬Ñ°üb  AGƒd  /  ¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi

¬∏«Ø£d G

الفراهيد  احمد  �سالمه  روفيده 

á«°VÉjQ  á«HôJ  ¢SƒjQƒdÉµH
املعايطه  خليف  حممد  �سرين 
�سليمان  �سليمان  الكرمي  عبد  فاديه 
النواي�سه  يو�سف  ب�سام  فتيانا 
ال�سمايله  حممد  هاين  فرح 
ال�سريف  دروي�ض  فاروق  كلثوم 
املومني  حممد  امني  النا 
الرو�سان  علي  �سليمان  النا 
قطوم  احمد  رزق  ليايل 
حممد  عزت  جمال  مروه 
فدعو�ض  حممد  حممود  منال 
م�سامح  الكرمي  عبد  عفيف  منى 
العربيات  الفتاح  عبد  حممد  مها 
اخلري�سه  رم�سان  نادر  نداء 
القاق  نافذ  حممد  ح�سام  ندى 
جوده  ابو  ح�سن  الرحمن  عبد  نور 
عمرو  الرحمن  عبد  خليل  هديل 
الغويري  �سليمان  عوده  هديل 
الرتك  حممد  فوزى  و�سان 

¬Ø«°UôdG  AGƒd  /  AÉbQõdG  á¶aÉfi
اخلوالده  اهلل  عبد  حممد  ارام 
�سلمان  عي�سى  نايف  ا�سراء 
نا�سر  نا�سر  اهلل  عبد  ايه 
الدارى  حافظ  نهيد  بي�سان 
عابد  �سبحي  علي  تهاين 
جامو�ض  حممود  جميل  دعاء 
املعلواين  حممد  زاهي  دعاء 
البنا  حممود  جواد  رنده 
ال�سامي  مو�سى  ع�سام  روان 
الوتواتي  ا�سحق  ح�سان  زينب 

ابوعزام  ناجي  نايف  نعمه 
العنا�سوه  الرحيم  عبد  احمد  نور 
القماز  مفلح  املح�سن  عبد  هاله 
الزغري  �سليمان  ر�سيد  حممد  هديل 

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

الر�سايده  ح�سني  حممد  ا�سيل 
العدوان  حممود  �سرحبيل  ان 
العدوان  حممد  ابراهيم  بتول 
العدوان  حممد  ب�سام  بلقي�ض 
حممد  احلفيظ  عبد  غازي  حال 
العواجنه  حممد  احمد  ر�سا 
العدوان  حممد  القادر  عبد  رقيه 
اهلل  عبد  علي  حممد  وهيب  رهام 
الب�سي�ض  حماد  حامد  �سماح 
املجارحه  حممد  داود  مرمي 
العدوان  حمود  ح�سني  منار 
احل�سن  خليل  خلف  هبه 
الر�سايده  مرجي  �سليمان  هبه 
العدوان  حممد  با�سم  هيا 

ÓY ôjO AGƒd / AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi
ال�سالحات  ح�سن  نزال  اخال�ض 
دوجان  يو�سف  حممود  دجله 
ال�سحادات  علي  حممد  روان 
اجلبارات  القادر  عبد  حممد  �سيماء 

¿ÉÑjP AGƒd / ÉHOÉe á¶aÉfi
العجالني  اهلل  عبد  مطلق  رقيه 
الهواو�سه  حممد  احمد  فاطمه 
الفقهاء  عو�ض  الرحمن  عبد  لينا 

á«°VÉjQ  á«HôJ  ¢SƒjQƒdÉµH
¥ôØŸG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ¥ôØŸG  á¶aÉfi

الزبون  راجي  احمد  ا�سماء 
اخلزاعله  عوده  هايل  بتول 
بزور  اهلل  عبد  وليد  براءه 
املغربي  جميل  املهدى  عبد  ت�سنيم 
العليمات  �سليمان  عقله  حكم 
العمو�ض  معي�ض  حاب�ض  حنني 
خطايبه  القادر  عبد  يا�سني  دميا 
�سالح  بني  حممد  زكريا  ربى 
حداد  يو�سف  كميل  رزان 
خزاعله  �سامل  قا�سم  �ساجده 
حراح�سه  من�سور  حمد  �ساره 
امل�ساقبه  علي  مو�سى  �سائده 
العبا�ض  حممد  خالد  �سجى 
ال�سديده  ح�سني  كامل  �سجى 
البدارين  اهلل  �سيف  راجي  �سروق 
املغربي  مو�سى  ماهر  عرين 
العط  م�سطفى  ريا�ض  غفران 
الروا�سده  فليح  حممد  مرام 
الزبون  طلب  حمد  مرمي 
عليمات  �سحاده  عواد  مها 
حتامله  عايد  علي  مي 
�سلمان  عاي�ض  اهلل  عبد  مي�سون 
البدارين  مفلح  منيف  نهاد 
النعيمي  موفق  اجمد  هيا 
عليان  ر�سيد  حممد  وعد 
القالب  حمد  حمود  والء 
ال�سنا�سله  علي  با�سل  يا�سمني 

∑ôµdG  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi
موايف  حممد  �سامح  ا�سراء 
الع�سا�سفه  اهلل  عبد  �سالمه  ا�سمهان 
الطراونه  الرحمن  عبد  �سامل  الهام 
الطراونه  عويد  حممد  امال 
املدادحه  علي  حممد  قا�سم  اماين 
الطرقه  حممد  �سعيد  امل 
الع�سا�سفه  اهلل  مد  احلميد  عبد  متا�سر 
امل�سرى  خليل  م�سطفى  ربى 
البقاعني  خلف  فواز  ريف 
�سمهدانه  ابو  زيدان  حمدان  �سكينه 
الالت  العبد  ح�سن  �سليمان  عال 
ال�سمور  يا�سني  يو�سف  غدير 
الكفاوين  الرحمن  عبد  زياد  فريوز 
الب�ستنجي  احمد  يا�سر  و�سحا 

 QGƒZ’G AGƒd / ∑ôµdG á¶aÉfi
¬«Hƒæ÷G

ال�سماالت  حممد  امني  اميان 
ô°ü≤dG  AGƒd  /  ∑ôµdG  á¶aÉfi

العناين  حممود  الكرمي  عبد  االء 
املجايل  علي  مزعل  اماين 
احلرازنه  اهلل  عطا   حممد  ر�سا 
امل�ساروه  حممد  خليل  روان 

الب�سري  حمدان  ماجد  لينا 
الق�ساه  م�سطفى  قا�سم  منار 
ح�سن  ذيب  ابراهيم  جنوى 
عا�سور  �سبحي  مروان  ن�سرين 
م�ساعده  الكرمي  عبد  علي  نهله 
�سلبايه  كامل  ه�سام  نور 
ح�سني  اهلل  عبد  ربحي  وفاء 

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

الرمامنه  احمد  عادل  الهام 
غنيمات  عليان  �سامل  اينا�ض 
جفال  يو�سف  حممد  رائده 
الو�ساح  احمد  ح�سني  رمي 
العمايره  عبد  علي  �سحر 
ال�سنيكات  طاهر  حممد  �سناء 
ال�سنيكات  حمدان  عبدالهادي  مفيده 
عربيات  ح�سن  لطفي  مهال 
عطيات  حممد  �سامل  هاله 
باكري  عبدالقادر  جمال  هنادا 
الرحاحله  حممد  هاين  هيا 
العومير  نزال  حممد  ي�سرى 

ÉHOÉe  ¬Ñ°üb AGƒd  /  ÉHOÉe  á¶aÉfi

ال�سعراء  عوده  احلافظ  عبد  ر�سا 
�سلمان  اهلل  عبد  عمر  كفاح 
ال�سيحان  عارف  �سليمان  النا 
قدوره  ابو  حممد  احمد  مرام 
الوخيان  حممد  الكرمي  عبد  نهى 
دندن  �سالح  طالب  نوال 

óHQG ¬Ñ°üb AGƒd / óHQG á¶aÉfi
احلوامده  مو�سى  خ�سر  ا�سراء 
مرت�سى  بني   �سليمان  �سامي  بيان 
الرقيبات  علي  �سالح  حنان 
علي  خليف  علي  دعاء 
مو�سى  حممد  عدنان  رمي 

¬«dÉª°ûdG  QGƒZ’G AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi
اجلبعي  كامل  �سفيق  ا�سمى 
ثريا عبد اجلبار عبد الرحمن ابو �سهيون 
الق�ساه  فليح  عي�سى  غدير 
بخيت  غالب  قفطان  ليايل 
عبا�ض  حممد  عربي  ماجده 
الكرعو�ض  �سليمان  الرزاق  عبد  مرام 

¬Ñ«£dG AGƒd  /  óHQG  á¶aÉfi
القوا�سمه  عر�سان  حممد  ا�سيا 
قوا�سمه  �سالح  اهلل  عبد  بيان 
خ�ساونه  علي  فايز  دميا 
قرعان  عليان  جملي  رمي 
العدوان  اهلل  عبد  حممد  عنان 


