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اع�سيله  حافظ  الدين  عالء  فدوى 
عماره  كامل  حممد  علي  النا 
ا�سفر  ابو  رم�سان  رزق  ملى 
جربوعه  العزيز  عبد  عمر  ليزا 
احلمدان  يون�س  احمد  مرفت 
رباع  �سالمه  مو�سى  مي 
فروه  ابو  عبدالهادى  يو�سف  مي�ساء 
كلبونه  يو�سف  حمزه  جنالء 
ال�ساعاتي  حممد  جمال  ن�سيبه 
احلرباوى  احلفيظ  عبد  مروان  نور 
اخلبايبه  خلف  حممود  هبه 
اجلواد  عبد  احمد  رمزى  هديل 
اجلغبري  عبداهلل  ريا�س  هديل 
خ�ساونه  علي  م�سطفى  هال 
القيمري  مو�سى  �سالح  هنا 
العمادي  تي�سري  ا�سعد  هنادي 
العجارمه  خلف  ابراهيم  وفاء 
خالد بني  عيد  قبالن  خلود 

¬ª°ùjƒ≤dG  AGƒd/áª°UÉ©dG  á¶aÉfi  
الرواجفه  احمد  الكرمي  عبد  اخال�س 
حممد  حممد  نايف  ا�سراء 
عوده  ابو  �سليمان  �سعدى  ا�سماء 
القرنه  حممد  خالد  االء 
اهلل  عبد  القادر  عبد  اهلل  عبد  الهام 
ار�سيد  بني  مو�سى  حممد  الهام 
القعايده  �سالح  عواد  اماين 
ن�سر  مو�سى  نعمان  اماين 
�سالح  حممد  ح�سن  م�سطفى  امل 
النعيمي  عواد  علي  امنه 
جفال  عبد  عو�س  امريه 
عر�سان  قا�سم  حممد  انعام 
الربي  عياد  جمعه  ب�سمه 
امل�سري  ا�سماعيل  �سالح  خلود 
ا�سماعيل  ح�سن  ابراهيم  ر�سميه 
االخر�س  احمد  ها�سم  ر�سا 
ا�سماعيل  احمد  ماجد  رمي 
�سل�سبيل عبد اهلل بيك ال�سيخ عي�سى ال�سالمه 
ح�سن  حممد  احمد  حممد  �سمر 
ال�سالح  فار�س  حت�سني  �سناء 
ياغي  خمي�س  حممد  �سذى 
املغربي  الرحيم  عبد  اهلل  عطا  عبري 
الغرير  الرحمن  عبد  قا�سم  غدير 

�سبيله  ابو  عيد  عواد  حنان 
خوله حممد عبدالهادي مو�سى ابو زنيمه 
البالونه  علي  جميل  خرييه 
ال�سمارنه  علي  ح�سن  رائده 
العيالت  ربيع  حممد  رحاب 
�سليح  ابو  عبد  احمد  ر�سميه 
عالقمه  راجي  خملد  رغد 
الفالح  عي�سى  الكرمي  عبد   �ساجده 
البالونه  ابراهيم  يا�سني  �سوزان 
البالونه  ابراهيم  حممود  �سابرين 
اخلناطله  ح�سني  احمد  �سفاء 
يا�سني  �سليمان  فوزي  �سفاء 
العيادات  عواد  احمد  عائ�سه 
البالونه  احمد  حممود  عروب 
الطالب  ح�سني  علي  ملي�س 
ال�سطي  خالد  يون�س  مرمي 
البالونه  احمد  حممود  مالك 
البالونه  يو�سف  فالح  منال 
العمارات  احمد  مو�سى  ناديه 
احلوارات  خليل  ابراهيم  جناة 
املراحله  �سالمه  �سلمان  جناح 
�سليح  ابو  �سليمان  يو�سف  جنالء 
عادي  حممد  ممدوح  نوره 
�سليح  ابو  حممود  عاي�س  هبه 
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العجوري  غايل  الدين  �سيف   ازهار 
العلوان  مكيد  ر�سوان  اماين 
النواجي  منر  حممد  امتياز 
العرينات  �سليمان  �سالمه  اميان 
علي  �سعدو  ب�سام  ايه 
الرمامنه  علي  حممد  حنان 
ابوخربي�س  عوده  �سليم  ختام 
القريناوى  حممود  مبارك  رقيه 
�سامل  الفتاح  عبد  ريا�س  رنده 
ال�سعايده  عبد  الروؤوف  عبد  �سالم 
برهم  حممد  ا�سماعيل  �سلوى 
ا�ستيوي  را�سد  حامت  �سمريه 
القادر  عبد  احمد  ابراهيم  �سو�سن 
الدوخ  ا�سماعيل  جمال  ليلى 
اخلليفات  حممد  عقيل  حمار 
العبادي  مف�سي  فوزان  نيفني 
نعمان  القادر  عبد   علي  هنادي 
الراعي  عي�سى  هاين  وجدان 
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خزاعله  اهلل  �سيف  عابد  ا�سماء 
القالب  حممد  الفتاح  عبد  ا�سماء 
امل�ساقبه  �سليمان  اهلل  عبد  امال 
عليمات  �سويلم  يو�سف  امريه 
احلراح�سه  �سالح  ار�سيد  اميان 
العمو�س  را�سد  ح�سن  اميان 
العرقان  حممد  حممود  اميان 

قمي  داود  ح�سن  حممد  روان 
الغزاوى  ربه  عبد  الروؤوف  عبد  رمي 
الروا�سده  عو�س  �سامل  �ساميا 
منر  حممد  اهلل  عبد  �سمر 
ابداح  �سليم  غازى  �سمر 
م�سطفى  م�سطفى  احمد  �سناء 
اهلل  فرج  را�سد  جميل  �سناء 
خليفه  ابو  فوؤاد  حممود  �سناء 
�سعبان  امني  �سالح  �سفاء 
حمافظه  فالح  زايد  عبري 

عرب  حممد  ابراهيم  رجائي 
هياجنه  فالح  طه  ردينه 
زيد  قا�سم  ابراهيم  رو�سه 
احلنيطي  مر�سد  حممد  زهوه 
ال�سوالقه  �سالم  حممد  زينب 
مطارنه  عطا  حممد  �سماح 
وح�سه  الطلب  اهلل  عبد  �سريين 
القرنه  �سليمان  حممد  عال 
ابداح  را�سد  �سميح  غاده 
الكرد  القادر  عبد  احمد  فاطمه 
خاروفه  احمد  ح�سن  النا 
الغرابلي  يو�سف  ح�سنني  مروه 
اخلزاعله  فار�س  اهلل  �سيف  منار 
زكارنه  حممد  امللك  عبد  منال 
قطيفان  م�سطفى  خمي�س  مي�ساء 
هدهود  ابو  اهلل  عبد  منري  مي�ساء 
امل�ساعله  علي  احلافظ  عبد  ميمونه 
ذيب  احمد  حممد  نهى 
الطراب�سه  �سالمه  عبدالرحيم  هبه 
عبيدات  حامد  حممد  هبه 
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الكفايف  عزات  ذياب  امال 
الزبن  من�سور  �سعود  امريه 
البطمه  حممد  �سبيح  دالل 

علي  داود  عدنان  روان 

البطاينه  حممد  خالد  �سناء 
الزمبع  احلميد  عبد  �سالمه  مي�ساء 
غليون  ابو  ربه  عبد  �سلمان  جناح 
الغزاوي  حممد  خليل  ن�سرين 
اخمي�س  احمد  حممد  هناء 
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�سبحه  ابو  �سحاده  يون�س  �سمريه 
ال�سند�س  ابو  ا�سماعيل  علي  �سهاد 
املراعيه  م�سيب  علي  فاطمه 

عريان  كامل  �سعيد  لواحظ 
مرعي  م�سطفى  توفيق  ن�سيبه 
م�ساحله  احلليم  عبد  الفتاح  عبد  نهايه 
اهلل  حبيب  خليل  خالد  نهى 
العزيز  عبد  ر�سمي  الدامي  عبد  هبه 
�سعد  حممد  �سعد  هدى 
العبكل  ال�سليمان  الرحيم  عبد  وفاء 
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من�سور  فالح  فتحي  اماين 
احمد  احمد  ابراهيم  اميان 
الرب  ابو  حممد  الكرمي  عبد  ختام 
البيطار  م�سطفى  ا�سماعيل  دعاء 
قنديل  م�سلم  الكرمي  عبد  ر�سميه 
حمدان  ابو  احمد  حممود  رنا 
عمر  حممد  احلميد  عبد  �سريفه 
احلو�سيه  م�سطفى  وليد  غدير 
عقل  يعقوب  فهمي  فاديه 
ميثلوين  احمد  ابراهيم  منى 
دومي  بني  ابراهيم  الكرمي  عبد  هناء 
ال�سلبي  توفيق  نظمي  هيا 
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جابر  ابو  علي  حممد  ا�سماء 
العمو�س  فا�سي  علي  امل 
ال�سالحات  اهلل  عبد  عقله  رابعه 
ابوالعي�س  خلف  حممود  ربيعه 
النجمات  ابراهيم  فرحان  �سناء 
العمو�س  ا�سعد  مو�سى  نوال 
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اجلزازي  الكرمي  عبد  ابراهيم  انت�سار 
طري  ابو  ح�سن  حممد  تغريد 
اهلل  عبد  ح�سن  حممد  حلوه 
النعيمات  عي�سى  حممد  رابعه 
�سالح  علي  حممود  �سميه 
العلوان  �سامل  م�سلح  �سها 
القطاونه  اهلل  عبد  حممد  عبري 
الطواهيه  حممد  الكرمي  عبد  فاطمه 
النعيمات  فالح  عدنان  لبنى 
ال�سخيبي  علي  يا�سني  مالك 
العالوي  الكرمي  عبد  منري  ن�سرين 
خري�سات  ف�سيل  علي  هبه 

خ�ساونه  علي  حممد  علي  ثراء 
العزام  اهلل  عبد  ح�سن  ر�سا 
قرقوده  احمد  فتحي  رندا 
النا�سر  احمد  خطاب  رمي 
حممد  حممود  �سالح  �سجى 
املزهر  جربان  ابراهيم  �سماح 
الدويرى  علي  �سليمان  �سناء 
�سقر  ح�سن  احمد  �سهيله 
�سريين حممد جاد اهلل عامر عبد الرحيم 
العزام  حممد  عزت  كفاء 

قنديل  حممد  الرحمن  عبد  وفاء 
ÉcQÉe  AGƒd/áª°UÉ©dG  á¶aÉfi  

عبيد  ال  ح�سني  جالل  اروى 
حماد  حممد  يو�سف  ازدهار 
املهدى  عبد  جا�سر  داود  ا�سالم 
عابد  الهادى  عبد  حممود  ا�سماء 
�سام  ابو  اللطيف  عبد  �سمري  االء 
ال�سوطرى  خليل  علي  اماين 
الك�سواين  لطفي  ب�سام  امل 
جرب  علي  حممد  الرحمن  عبد  امل 
ال�سريف  ر�سوان  حممد  امنه 
القواقنه  عطا  ح�سني  امريه 
الربابعه  فالح  احمد  اهيله 
�سالح  ح�سني  حممد  اميان 
ح�سني  اللطيف  عبد  لطفي  اينا�س 
ال�سيخ  حممد  ظاهر  ت�سنيم 
احلميديني  �سالمه  حمدان  حنان 
الدعجه  را�سد  حممد  رائده 
زيد  ابو  حممود  نبيل  ردينه 
طعمه  يو�سف  وليد  ر�سا 
احلراح�سه  �سامل  حممد  رىل 
�سبحه  ابراهيم  احمد  رنا 
الربابعه  احمد  زياد  رنا 
طوق  ابو  املعطي  عبد  �سامح  روان 
احلوامده  حممد  النبي  عبد  روان 
الفاعور  ح�سني  منر  �سحر 
دحادحه  الرحمن  عبد  حممد  �سكينه 
فيات  الفتاح  عبد  عماد  �سروق 
خوري  نهار  منذر  �سروق 
خليل  ابو  اهلل  عبد  رجاء  �سرين 
خ�سر  ابو  ح�سن  حممود  �سيماء 
حممد  احمد  �سدقي   / �سالح  �سباح 
عيد  حممود  احمد  �سفاء 
اليو�سف  يو�سف  غازي  عائ�سه 
الفيومي  علي  خالد  عبري 
ع�ساف  احلميد  عبد  زياد  عبري 
النوباين  عو�س  �سامي  عبري 
دبو�س  الهادي  عبد  حممد  عبري 
اهلل  عوده  ر�سيد  �سابر  غاده 
غي�سان  �سعدى  ريا�س  غدير 
الدما�سي  يحيى  الرحمن  عبد  فاتن 
دبو�س  حممود  ح�سن  فاديه 

غيث  ابو  حمدان  يو�سف  منال 
الزقيلي  ابراهيم  فهد  ناهد 
جنيب  احلاج  الرحمن  عبد  فتحي  جنيه 
اليماين  حممد  خالد  هدى 
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امل�ساقبه  اهلل  عبد  مقبول  فاطمه 
زينه  ابو  ربه  عبد  عواد  فريوز 
امل�ساقبه  ح�سن  خ�سر  منال 
الع�سا�سفه  حمدو  الكرمي  عبد  ناديه 
ال�سوامله  بكر  ماجد  هبه 
اخلطيب  ابراهيم  حممد  هند 
القالب  مرزوق  جالل  ال�سيخ  هيفاء 
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ملوح  ح�سن  امني  مي�س 
العدوان  علي  حممد  وعد 
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ال�سبلي  جميل  اهلل  عبد  احالم 
زرقاء  اخو  �سامل  الفتاح  عبد  ا�سماء 
اخلاليله  �سالح  نايف  ا�سماء 
القدومي  القادر  عبد  احمد  االء 
قطي�سات  عواد  الرزاق  عبد  امل 
اخلليفات  �سليمان  حممد  انت�سار 
عربيات  احلميد  عبد  احمد  اميان 
فيا�س  �سالح  ب�سري  اينا�س 
االيوب  �سامل  عي�سى  بثينه 
الف�سيالت  ا�سماعيل  الفتاح  عبد  رانيا 
العتيبي  راغب  منري  ربى 
النعيمات  عي�سى  حممد  ربيعه 
غنيمات  اهلل  عبد  احلليم  عبد  رند 
خري�سات  �سالح  ابراهيم  زينب 
الدبا�س  حممد  احمد  �ساجده 
احلديدي  الرحمن  عبد  علي  �سمر 
غنامي  ا�سماعيل  ابراهيم  �سميحه 
الزعبي  يو�سف  احمد  �سميحه 
اخلراب�سه  احمد  علي  �سروق 
درادكه  اهلل  عبد  حممود  �سرين 
عبده  حممد  حجازى  �سريين 
الرمامنه  �سليمان  خلف  �سباح 
اخلراب�سه  ال�سليمان  ر�سوان  عائ�سه 
ديه  ابو  احمد  حممد  عبري 
ال�سبع  الرحمن  عبد  جميل  فاطمه 
�سقراء  ابو  الكرمي  عبد  توفيق  مي�س 
الرحاحله  �سامل  ابراهيم  ن�سرين 
هزمي  ابو  حممد  زياد  ن�سرين 
رمان  ابو  ح�سن  نايف  ن�سرين 
الع�ساف  عوده  حممود  هند 
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الروبي  خليل  العزيز  عبد  ابتهال 
ال�سباح  حممد  احمد  اآالء 
املح�سن  �سعد  مو�سى  اماين 
خ�سر  ابو  �سامل  حممود  انوار 
البالونه  قا�سم  احمد  اآيات 

الهيجاء  ابو  احمد  عطيه  اينا�س 
اخلالدي  قا�سم  احمد  با�سمه 
م�سطفى  حممود  عطيه  بهيه 
اهلل  ن�سر  توفيق  هاين  جهاد 
الظاهر  حممود  نا�سر  ختام 
�سلبيه  يو�سف  رفيق  خديجه 
جوابره  جربى  �سعيد  دعاء 
غرايبه  فالح  نزيه  رانيا 
الدويري  �سليمان  فاروق  رزان 
عبيدات  احمد  حممد  ر�سا 

دروي�س  �سعيد  حممد  جمدولني 
ال�سهوان  خلف  حممد  منتهى 
املنا�سري  �سليمان  �سبحي  منى 
احلالحله  عواد  فالح  ناديه 
قزع  حممد  ذياب  هاله 
العفي�سات  حممد  مو�سى  هنادي 
هيظ  ابو  �سامل  عيد  ي�سرى 

á«HôY  á¨d  ∫É›  º∏©e  ¢SƒjQƒdÉµH
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حبول  يا�سني  خمي�س  احالم 
�ساوي�س  ابو  ح�سن  ابراهيم  االء 
حنط�س  ر�سيد  طاهر  االء 
احلنيطي  تني  ابو  حممد  خلف  امال 
جنم  ابو  احمد  حممود  ب�سمه 
حماده  ابراهيم  ح�سن  بي�سان 
ال�سيخ  الرحمن  عبد  ا�سماعيل  خلود 
البنا  جنيب  كمال  خلود 
طالب  ابو  ا�سماعيل  هاين  عال 
العرموطي  ح�سن  احمد  النا 
عواد  عيال  عقله  �سليم  لينا 
هارون  عي�سى  غازى  منال 
ال�سالحات  جنيب  م�سطفى  منال 
ال�سرحان  يو�سف  امني  مريفت 
غيث  �سربى  اهلل  جاد  مي�س 
دودين  خليل  عي�سى  نورا 
ه�سه�س  ابو  �سالح  ح�سن  هيجر 
�سربل  ح�سن  ذيب  وفاء 

ÉcQÉe  AGƒd/áª°UÉ©dG  á¶aÉfi  
الزهريى  كايد  ها�سم  ابت�سام 
ق�ساه  فليح  علي  ا�سالم 
ال�سعود  ابو  م�سطفى  حممود  ب�سمه 
�سماره  الفتاح  عبد  مرعي  دانه 
العزام  احمد  في�سل  دميه 
و�ساح  اهلل  عبد  يو�سف  رانيا 
حمادين  مفلح  م�سطفى  ربا 
هما�س  احمد  يو�سف  رباب 

املومني  اهلل  �سيف  في�سل  فاديا 
اجلنيدي  ارحيم  عثمان  فاطمه 
القرعان  حممد  علي  م�ساعل 
املومني  فالح  احمد  منال 
عنيزات  علي  ح�سني  منال 
ال�سوا�سره  جرب  يو�سف  مهديه 
الزوغه  الرحمن  عبد  احمد  هيام 

¬‚ôØc  AGƒd/¿ƒ∏éY  á¶aÉfi  
الزغول  م�سطفى  حممد  ا�سراء 
رواجبه  علي  حممد  حنان 
�سلمان  بني  احمد  يو�سف  رمي 
ال�سحروري  علي  حممود  �سهام 
�سحاحله  حممد  حممود  �سيما 
العنانزه  علي  درغام  �سفاء 
فريحات  �سوكات  حممد  عبري 
الفريحات  يو�سف  حممد  عبري 
جبايل  احمد  حممود  عبري 
فريحات  �سعد  حممد  فاطمه 
البوارنه  حممد  ح�سني  منا 
اجلبايل  حمد  ح�سن  نبيله 
ال�سمادى  �سارى  حممد  هبه 
�سهاب  ح�سن  حممد  وفاء 
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�سعيليك  ابو  حممود  عوده  ابت�سام 
ال�سبيحات  خلوي  نايف  ابت�سام 
عينبو�سي  جرب  مفيد  اريج 
حجي  مو�سى  الرحمن  عبد  الهام 
النجار  �سعيد  خليل  حممد  الهام 
نا�سر  اهلل  عبد  الرحمن  عبد  امال 
اليماين  اهلل  عبد  احمد  خديجه 
احلي�سه  حممد  نومان  خ�سرا 
اليماين  اهلل  عبد  احمد  خرييه 
حممد  علي  احلاج  الدين  حميد  دعاء 
النظامي  ح�سني  حممد  ربى 
الزواهره  اهلل  عبد  احمد  �سهام 
النجار  �سعيد  خليل  حممد  �سو�سن 
املزايده  احمد  حممد  �سفا 
عبيد  احمد  الرحمن  عبد  عبري 
يا�سني  حممود  عزت  عبري 
�سمعه  ابو  الرحمن  عبد  ه�سام  عال 
غباين  نا�سر  حممود  فاطمه 
احل�سبان  م�سلم  الكرمي  عبد  فردو�س 
الرب  ابو  عارف  حممد  فريال 
م�ساقبه  فرج  هزمي  فوزه 
غنوم  الغني  عبد  حممد  فريوز 
جوده  ابو  عبد  احمد  كامله 

ó«ÑY »æH  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 
العكور  علي  �سالح  اروى 
خمي�س  رحال  م�سطفى  الفت 
نوا�س  حممود  عبدال�ستار  امنه 
حمدوين  عليان  حممد  امريه 
ال�سمادى  الرحمن  عبد  حممود  انعام 
ال�سمادى  م�سطفى  احمد  انوار 
البدوى  جميل  مروان  ايات 
احلتامله  علي  فخرى  ايالف 
الق�سا�س  حممد  فار�س  اينا�س 

ر�سا حممد  �سامح حمي الدين عابدين 
�سنب  ابو  حممد  مامون  رندا 
العلي  احلافظ  عبد  ابراهيم  روال 
العيفان  احمد  م�سرف  رمي 
بدوان  حممد  ربحي  �سعاد 
ح�سني  القادر  عبد  احمد  �سمريه 
حمدان  �سبحي  نهاد  �سذى 
جرار  �سامل  �سالح  عبله 
ال�سقريات  اهلل  عوده  احمد  عريب 
القد�سي  جمال  ع�سام  عزيزه 
م�سطفى  خالد  نزار  غدير 
يا�سني  حممد  ابراهيم  فداء 
ح�سن  منر  احمد  مرمي 
ما�سي  علي  حممد  عي�سى  منار 
�سعريه  ابو  املجيد  عبد  احمد  منال 
احلرمي  مو�سى  عزيز  جناه 
الع�ساف  �سالح  عارف  هيام 
عالونه  راغب  �سريف  وفاء 

QƒYÉf  AGƒd/áª°UÉ©dG  á¶aÉfi  
احل�ساميه  ح�سني  عواد  الهام 
ال�سيد  فار�س  فوؤاد  الني 
ال�سرايره  زاهي  انور  انا 
املرعي  حامد  عثمان  اميان 
العواوده  مطلق  احمد  بيان 
البكار  �سالمه  الفتاح  عبد  توجان 
امل�ساعفه  علي  احمد  جيهان 
القي�سي  اهلل  �سيف  را�سي  رحاب 
مطاوع  ابو  حممود  جميل  رغده 
ابوالعي�س  حممد  الكرمي  عبد  رميا 
الفليح  خليل  فهيد  زينب 
امل�ساعفه  احمد  برج�س  �ساميه 
عطا  عي�سى  ف�سل  �سكينه 
العبيد  مرتوك  علي  �سلطانه 
ار�سيد  الرحيم  عبد  فتحي  �سذى 
املطارنه  عفنان  حممد  �سرين 
ال�سليمان  اجلليل  عبد  احمد  �سهناز 
امل�ساعله  احلافظ  عبد  ح�سني  �سفاء 
الفليح  الرحمن  عبد  حممد  فاتن 
البكار  �سالمه  الكرمي  عبد  فاطمه 
ال�سواعري  عيد  عبد  فايزه 
القطيفان  �سالمه  خالد  النا 
الثوابيه  عبد  القادر  عبد  لونات 

عبده  بني  احمد  حممد  رميا 
الزعبي  �سليم  حممد  زينب 
اخلوالده  اهلل  عبد  ر�سا  �ساميه 
ال�سليم  حممد  �سمري  �ساميه 
العتوم  ابراهيم  هاين  �سرى 
عوي�سه  ابو  حممد  عطا  �سناء 
احل�سان  اهلل  عبد  حممد  �سهاد 
ال�سليم  حممد  �سمري  عطاف 
ع�سيبات  �سالمه  عطا  عطاف 
الع�سيبات  ح�سن  �سعد  عال 
جمعه  الكرمي  عبد  احمد  فاتن 
عيا�سره  مطلق  احمد  فاتن 
حما�سنه  حممد  تركي  فاطمه 
الزعبي  املح�سن  عبد  حممد  فاطمه 
العي�س  �سبع  علي  مازن  حممود  ليلى 
الهيجاء  ابو  حممود  احمد  مريان 
القادر  العبد  علي  جا�سر  نداء 
حمدان  عي�سى  �سامي  نها 
العتوم  حممود  احمد  نهيل 
حموده  ا�سعد  نايف  هاال 
عمر  بني  �سليم  زهري  هدى 
امل�سرى  خ�سر  من�سور  وجدان 
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عطا  بني  قا�سم  احمد  ا�سماء 
الزيوت  يون�س  احمد  االء 
قري�سات  احمد  حممد  امال 
ب�سبو�س  نهار  اهلل  عطا  امل 
املومني  حممدامني  نزيه  امل 
مومني  الرحيم  عبد  �ساكر  اميان 
العرود  حممد  فريد  براءه 
الزغول  م�سطفى  القادر  عبد  بيان 
املحا�سنه  علي  احمد  تقى 
الروابده  حممد  م�سطفي  متا�سر 
املومني  ح�سن  اهلل  عبد  حنان 
الغزو  عبده  احمد  ختام 
عيا�سره  �سليمان  حممد  دميه 
القواقنه  نهار  ح�سن  رنا 
الرفاعي  حممد  قا�سم  روان 
زيتون  حممد  رافع  �سناء 
القواقنه  حممد  �سحاده  �سناء 
بعريات  مفلح  �سامي  عبري 
العرود  �سليمان  ال�سالم  عبد  عال 

عواد  بني  حممد  �سالح  ماجده 
وهيبي  احمد  عاطف  منال 
اجلراح  حممد  ب�سري  منى 
مقدادى  عبا�س  علي  مها 
عواد  خالد  حممد  مي�ساء 
قبالن  احمد  خليف  مي�سون 
هالل  ابو  عو�س  حممد  نرميان 
الغزاوى  مو�سى  ابراهيم  نفني 
مهداوى  اهلل  عبد  احمد  هبه 
ال�سوابكه  حممد  وجيه  وفاء 

ركبه  ابو  �سالمه  ابراهيم  فاطمه 
جامو�س  مو�سى  احمد  فاطمه 
فرده  ابو  حممود  عدنان  فداء 
الرقب  �سليمان  ابراهيم  مرمي 
رياله  ابو  حممد  احمد  منى 
�سمعون  الكرمي  عبد  حممد  مريفت 
عثمان  ال�سالم  عبد  الكرمي  عبد  مي�س 
ابوديه  حممود  حلمي  ن�سرين 
فريحات  الرحمن  عبد  مو�سى  نوال 
ال�سريف  �سالح  احمد  هبه 
العراي�س  ابو  �سالمه  مو�سى  هبه 
كفايف  عزات  علي  هديل 
الزمار  حممد  الكرمي  عبد  هال 
مقدم  ابو  مو�سى  عي�سى  هيا 
الغوامنه  حممد  توفيق  وفاء 
ال�سباتني  حممد  الرحمن  عبد  وفاء 
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�سبيح  ابو  حممد  يو�سف  اريج 
ابوال�سند�س  �سالمه  حممود  اينا�س 
ا�سحق  احمد  ريا�س  ربى 
ال�سكارنه  غ�ساب  فاهد  ربى 
املحاميد  جميل  جزا  رمي 
العدوان  �سالمه  حممد  عال 
ال�سند�س  ابو  عواد  يو�سف  منار 

ÜÉë°S  AGƒd/áª°UÉ©dG  á¶aÉfi  
ال�سيخ  احمد  الرحمن  عبد  اروه 
ابوزيد  �سالح  حمد  الهام 
اجلريبيع  م�ساتل  اهلل  عبد  فاديه 
الده�سان  الرباوى  فهمي  كفاح 
ال�سربجي  مو�سى  عثمان  ملياء 
ابوعي�سه  ابراهيم  الدين  حمي  منى 
زيد  ابو  علي  حممد  هاله 

¬©eÉ÷G  AGƒd/áª°UÉ©dG  á¶aÉfi  
عفيفي  احلليم  عبد  احمد  ا�سيا 
�سليم  ابو   حممد  يا�سني  امريه 
ار�سيدات  حممد  نايف  اميان 
حممود  عوده  حممود  ايه 
طوق  ابو  حافظ  ح�سني  تهاين 
العمري  حممد  احمد  جيهان 
العمري  حممد  �سامح  دعاء 
علي  حممد  عوين  دميه 

العزه  حممد  عزام  اينا�س 
اخلزاعله  �سليمان  علي  تغريد 
احل�سبان  حمداهلل  احمد  خديجه 
اخلوالده  م�سطفى  ابراهيم  خلود 
الزبون  خليفه  �سالمه  دانه 
حراح�سه  �سليمان  حممد  رنا 
الزيود  عواد  حممد  زينب 
اخلوالده  احمد  م�سطفى  �سحر 
قدي�سات  في�سل  احمد  �سهام 
الدالبيح  اهلل  عبد  حممد  عبري 
احل�سبان  احمد  ابراهيم  عطاف 
عويدات  عبد  خري  حممد  عال 
زبون  ر�سوان  حممد  عال 
مو�سى  من�سور  جمال  عندليب 
اخلزاعله  حممد  تي�سري  فاديه 
امل�ساقبه  م�سعف  حممد  ف�ساء 
الفتاح  عبد  جباره  ح�سن  منار 
اخلوالده  �سليمان  علي  منال 
امل�ساقبه  ح�سن  خ�سر  منى 
حممد  باير  ر�سوان  منى 
عوجان  فالح  عادل  مها 
عوي�سه  ابو  حممود  الرحمن  عبد  نادره 
امل�ساقبه  عبيد  اهلل  عبد  ناديه 
عليمات  بخيت  خالد  نايفه 
فحجان  ح�سني  يو�سف  جناح 
عليمات  �سليمان  عايد  ن�سرين 
عليمات  حممد  م�سطفى  نوال 
احلمدان  نا�سر  علي  نور 
العمو�س  حامد  حم�سن  هيا 
املفلح  �سليمان  فرحان  ي�سرى 
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عو�س  م�سطفى  يعقوب  ا�سماء 
روا�سده  عي�سى  احمد  اماين 
القي�سي  �سالمه  حممد  امل 
القيام  �سعود  علي  امنه 
دروي�س  جربيل  ذياب  اميان 
احلراح�سه  قبالن  فالح  ب�سما 
غزله  ابو  جرب  حممد  متارا 
عتوم  ابراهيم  �سعيد  متام 
�سالمات  فوزى  اهلل  عبد  متام 
اخلوالده  حممد  قا�سم  ختام 
طه  بني  يو�سف  حممود  خديجه 
بديوى  نايف  احمد  دالل 
حمدان  بني  م�سطفى  �سليمان  دالل 
زريقات  ال�سامل  احمد  دنيا 

اجلزار  الدين  حمي  فاروق  عبري 
�ساهني  ا�سماعيل  م�سطفى  عبري 
الرب  ابو  ح�سن  يو�سف  عال 
الهيجاء  ابو  حممد  حممود  عهود 
العقاد  عمر  احمد  فاطمه 
�سردانه  ابو  عبا�س  حممد  فاطمه 
البواعنه  ح�سن  حممود  فاطمه 
بكر  ابو  باير  الغني  عبد  غالب   كوثر 
خ�سره  ابو  حممد  احمد  لبنى 
حلو�س  حممد  اهلل  عبد  ملا 
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�سوفه  ابو  احمد  علي  حممد  ا�سراء 
يو�سف  جميل  فتحي  االء 
فتيان  حممود  ا�سماعيل  الهام 
اجلارحي  طراف  ح�سني  اماين 
�سامل  اهلل  عبد  علي  امل 
طبازه  �سبحي  احمد  انا�س 
الكفاوين  ا�ستيان  حممد  انت�سار 
عليا  ابو  احمد  اهلل  عبد  اميان 
الب�سايره  حممود  غالب  اميان 
اخلطيب  حممود  حممد  اميان 
العودات  خلف  احمد  بتول 
نورى  حممد  فتحي  بثينه 
�سوان  جميل  ن�سات  دميا 
اليف  حممد  ح�سن  رىل 
العوامله  لطفي  عمر  روان 
عليان  حممود  يو�سف  روان 
الر�سق  ح�سني  ح�سام  رميه 
غنامي  �سليمان  فوزى  �سوزان 
ال�ساوي�س  احلميد  عبد  خالد  �سريهان 
العد�س  ابو  احمد  ح�سن  �سريين 
�سريه  ابو  م�سطفى  مو�سى  عهود 
مهداوى  �سالح  الرحمن  عبد  فاتن 
كتكت  عمر  جابر  فاطمه 
علي  حممد  خلف  فاطمه 
علي  حاج  حممد  م�سطفى  فاطمه 
البدري  كمال  راأفت  كرميه 
�سمور  حممد  تي�سري  لبنى 
�سالح  حممد  زهري  لقاء 
ال�سريف  نعمان  يو�سف  حممد  مروه 
جالودى  حممد  نا�سر  مرمي 
�سبيح  يون�س  ع�سام  منال 
رمان  ابو  اهلل  عبد  اللطيف  عبد  مهى 
القطيفان  حمدان  عطا  مي�ساء 
عو�س  احمد  ح�سني  نافزه 
ال�سلبي  ابراهيم  زهدي  نهله 
النمروطي  حممود  حممد  نور 
كتكت  عمر  اهلل  عبد  هاله 
الرزوق  م�سطفى  ح�سن  هدايه 
�سالمه  حممد  خليل  هناء 

É¡HGOBGh  á«Hô©dG  á¨∏dG  ¢SƒjQƒdÉµH
AÉbQõdG  ¬Ñ°üb  AGƒd/AÉbQõdG  á¶aÉfi  

بال�سمه  يو�سف  �سعيد  احالم 
العمو�س  رزق  حمود  ا�سماء 
عبا�س  حممود  عمر  امال 
الزواهره  حامد  حممود  اماين 
احلديدى  ر�سيد  جمال  امل 
كمال  احمد  ه�سام  امل 
اخلطايبه  ا�سماعيل  خلف  متارا 
رزق  ابو  حممد  �سليم  حنان 
يون�س  م�سطفى  عمر  دينا 
اهلل  عبد  زهدي  زهري  روال 
الواوي  ح�سن  عي�سى  زهريه 
الزعبي  علي  اكرم  �سعديه 
ر�سر�س  امري  �سعدى  �سمر 
الزيود  خليف  حممد  �سمر 
�سالح  �سبحي  ح�سني  �سابرين 
العتوم  احمد  ب�سام  عروب 
ال�سرايره  حمود  �سامل  مرام 
عامر  حممد  فايق  مرام 
اجلوابره  خليل  ا�سحاق  منال 
ابو�سعده  حممد  خ�سر  منال 
نوفل  حممد  وا�سف  جناح 
غليون  ابو   �سامل  حممد  نوره 
معيل�س  ابو  حممد  ابراهيم  هنادى 
�سله  ابو  ح�سني  غالب  والء 

¬Ø«°UôdG  AGƒd/AÉbQõdG  á¶aÉfi  
اخلواطره  ابراهيم  �سليمان  ابت�سام 
يعقوب  حممود  حممد  ا�سما 
العكر  عوده  علي  اكرام 
ا�سعد  مو�سى  حممد  اكرام 
اخلطاط  ها�سم  �سعدي  االء 
ال�سمادى  الرحمن  عبد  حممود  الهام 
ك�ساب  املجيد  عبد   ال�سالم  عبد  الي�س 
�سمرين  عقل  حممود  انوار 
احلروب  احمد  ح�سني  ايات 
ناجي  ابو  حممد  خليل  اميان 
دوحل  نعيم  عادل  اميان 
برهم  م�سطفى  حممود  اميان 
قطي�سات  مفلح  �سعيد  اينا�س 
ال�سويدات  مو�سى  القادر  عبد  حال 
قا�سم  الغني  عبد  وليد  خديجه 
خرمه  ابو  عطيه  �سالمه  خوله 
الزقله  حممود  زاهي  دانا 
�سالح  حممد  خالد  دعاء 
�سعله  ابو  احمد  �سمري  دعاء 
غنام  طاهر  �سبحي  رجاء 
بنات  احمد  يعقوب  رنده 
العطياين  حممد  فايق  �سحى 
الدعجه  علي  ح�سن  فاديه 
املحارمه  حممد  الفتاح  عبد  فداء 
حممد  حممد  عادل  مروه 

É¡HGOBGh  á«Hô©dG  á¨∏dG  ¢SƒjQƒdÉµH
óHQG  ¬Ñ°üb AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 

العمري  كمال  حممد  ابت�سام 
ال�سطناوى  في�سل  فار�س  اخال�س 
النجار  مطاوع  عي�سى  االء 
حموري  خليل  ابراهيم  اماين 
احلايك  خالد  غازى  اماين 
الهيجاء  ابو  حممد  �سالح  امل 
الرفاعي  حكمت  فاروق  انيتا 
اخلالدي  �سالح  نايف  اميان 

ار�سيد  جويعد  نايف  ماجده 
املهريات  عيا�س  حممد  منى 
القم�سات  قا�سم  حممد  ن�سرين 

ÜÉë°S  AGƒd/áª°UÉ©dG  á¶aÉfi  
امل�سرى  عواد  الرحمن  عبد   عبري 
ال�سوابكه  داود  اهلل  عبد  فاتن 
الدب�س  �سليمان  حممد  فاطمه 
مقابله  حممد  احمد  نرج�س 
ح�سن  حممود  حممد  هدى 
الدب�س  �سليمان  اهلل  �سيف  هيا 

¬©eÉ÷G  AGƒd/áª°UÉ©dG  á¶aÉfi  
اخلاليفه  �سليمان  النبي  عبد  اروى 
عقل  النبي  عبد  خالد  امل 
�سالح  ابراهيم  ح�سني  اميان 
عفيفه  ابو  احمد  حممود  اميان 
اجلمال  احلليم  عبد  حممود  رنا 
التل  �سليم  ه�سام  عبيده 
�سالح  ابو  ح�سني  اديب  عال 
غامن  عمر  ب�سام  فاتن 
املومني  حمبوب  ح�سن  جمد 
فليفل  حممود  احلاج  ح�سني  منى 
عقل  عي�سى  مو�سى  ن�سرين 
حممد  نايف  �سمري  هبه 

QƒYÉf  AGƒd/áª°UÉ©dG  á¶aÉfi  
الغامن  �سالمه  حممد  اجماد 
الثوابيه  احلافظ  عبد  احمد  خوله 
عو�س  �سليم  تي�سري  خرييه 
ابداح  ح�سن  م�سطفى  �سحر 
امل�ساعله  اجلليل  عبد  �سعد  عبري 
امل�ساعفه  كرمي  فواز  ملكه 
البيا�سي  �سعد  حممود  منال 
البكار  عايد  �سالمه  مي 
العفي�سات  عبدالرحمن  عبداحلفيظ  ن�سرين 
جابر  �سليم  ع�سام  ن�سرين 
الفليح  الرحمن  عبد  حممد  ن�سرين 
ال�سواعري  عبد  يون�س  هيا 

ÓY ôjO AGƒd/AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi  
العجالني  الغني  عبد  حممد  ابت�سام 
الزبيدي  ح�سني  حممد  اميان 
املحامده  ابراهيم  طارق  حال 
ال�سليبي  عبد  الهادي  عبد  خلود 
الفقري  حممد  احمد  ديانه 
البالونه  الرحمن  عبد  علي  �سمر 
بعجاوي  تايه  حامد  �سناء 
البالونه  ابراهيم  حممد  عائ�سه 
العمارات  �سامل  يو�سف  عطاف 
العمارات  �سليمان  احمد  فاطمه 
اليا�سجني  �سالمه  احمد  هيفا 

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

اخلاليله  حممود  مو�سى  لونا 
¥ôØŸG  ¬Ñ°üb  AGƒd/¥ôØŸG  á¶aÉfi  

�سديفات  فالح  القادر  عبد  اخال�س 
حجيله  ابو  حامد  ر�سيد  امينه 
احلراح�سه  مو�سى  �سامل  ايات 
العرقان  حممد  اهلل  عبد  اميان 
خوالده  �سامل  يو�سف  بثينه 
العلي  حطاب  جميل  جيهان 
العموري  علي  احمد  ربى 
خوالده  فيا�س  حممود  فاطمه 
اخلزاعله  فرحان  اهلل  عبد  كفاح 
الهزاميه  خلف  حممد  ليلى 
الزبون  عناد  من�سور  ن�سرين 
م�ساقبه  مو�سى  خالد  نور 
عليمات  حممد  حامد  و�سحه 
اجلرايده  �سامل  نايف  يا�سمني 

¢TôL  ¬Ñ°üb  AGƒd/¢TôL  á¶aÉfi  
مو�سى  حممود  ابراهيم  متارى 
امل�ساقبه  فاعور  را�سد  خديجه 
الطيطي  ا�سماعيل  �سالح  خلود 
ر�سوان  ح�سن  رزق  عبري 
الرواحنه  فالح  حممد  غدير 
مرازيق  حممد  مراد  ليلى 
ابو�سل  طه  ا�سماعيل  ي�سرى 

¿ƒ∏éY  ¬Ñ°üb  AGƒd/¿ƒ∏éY  á¶aÉfi  
قواقنه  احمد  �سلطان  فاطمه 
الق�ساه  حممد  قا�سم  فاطمه 
اخل�سيني  �سحاده  احمد  فداء 
املرت�سى  احمد  علي  كفى 
�سعيد  بني  ال�سعد  حممد  ناديه 
قري�سات  حممود  فواز  نوال 
الغرايبه  حممد  احمد  وفاء 

¬‚ôØc  AGƒd/¿ƒ∏éY  á¶aÉfi  
العنانبه  علي  حممد  رجاء 

�سياب  ح�سن  �سعيد  حممد  كفاح 
ا�سعيد  حممود  ح�سني  وفاء 

¬fÉæc  »æH  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 
عبيدات  حممد  م�سرف  روجينا 

‹Éª°ûdG  QGõŸG  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 
عواد  بني  احمد  خري  حممد  الي�س 
خيط  ابو  احمد  فالح  زينات 
اجلراح  حممود  علي  لينا 
امل�سرى  احمد  علي  نور 
فيا�س  بني   اهلل  عبد  ابراهيم  وجدان 
مومني  �سالح  حممد  وفاء 
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املق�سق�س  حممد  كامل  هيفاء 
ا�ستيوي  حممد  نزيه  ورود 

ÉãeôdG  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 
م�سلم  ح�سن  ابراهيم  االء 
ال�سبول  حامد  خلف  االء 
ال�سبول  بدري  حممود  اميان 
ال�سبول  �سعيد  غالب  براءه 
القادر  عبد  ناجي  �سليمان  حنني 
حداد  حممود  عي�سى  دانيه 
زواهره  علي  فايز  دميا 
ال�سريحني  ابراهيم  يو�سف  رابعه 
ال�سقران  حممد  قا�سم  رايه 
الطويط  حممد  جميل  رنا 
الزحراوي  عو�س  عبداهلل  ريهام 
احلمزه  خالد  حممد  �سريين 
الزعبي  احمد  عارف  فاتن 
وردات  �سالمه  ابراهيم  فاطمه 
االعرج  حممد  حامت  فاطمه 
الدويري  عايد  حممد  فاطمه 
�سواقفه  حممود  علي  حممد  فاطمه 
ك�سا�سبه  احمد  يو�سف  كفاح 
ابوعاقوله  فالح  حممد  مدلني 
الزعبي  جرب  �سليم  ن�سرين 
ال�سقار  حممود  احمد  نور 
الزعبي  العزيز  عبد  كمال  نور 
ال�سمري  اهلل  عبد  م�سحي  نور 
طبنجه  ابو  حممد  م�سطفى  هند 
�سماره  �سليمان  حممود  وجدان 

ôbƒŸG AGƒd /≈£°SƒdG ¬jOÉÑdG   
الغيالني  املرو  عقيل  اماين 
العبادى  فيا�س  حممد  ب�سرى 
ال�سليل  اهلل  عبد  اهلل  �سيف  نعمه 

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

امل�ساعيد  �ساير  عناد  ابت�سام 

الع�سيلي  عطوه  عماد  غدير 
املفلفل  ابو  �سعيد  حممد  احمد  فريده 
ابوتربان  �سليمان  حممد  فوزيه 
احلجازين  م�سعد  خمائيل  النا 
مرمي �سلمان �سالم ال�سبحيني العزازمه 
العمرو  احمد  حممد  مي 
الربماوى  ح�سني  �سدقي  حممد  مي�سون 
القراله  العليني  عوده  عو�س  نارميان 
علي  حممود  ابراهيم  جناح 
املو�سى  طالب  �سالمه  ن�سرين 
اجلميل  علي  �سلمان  نعمه 
حجازين  �سامل  رائد  هيا 
الل�سا�سمه  ناجي  املجيد  عبد  و�سال 

»Hƒæ÷G QGõŸG  AGƒd/∑ôµdG  á¶aÉfi 

الطراونه  اهلل  عبد  ابراهيم  �سباح 
 QGƒZ’G AGƒd/∑ôµdG  á¶aÉfi 

¬«Hƒæ÷G
ال�سماالت  حممد  امني  احالم 
الدغيمات  فالح  ابراهيم  اقبال 
ال�سماالت  مطاوع  عاطف  اميمه 
الع�سو�س  ابراهيم  عفا�س  ان�ساف 
املغا�سبه  عوده  حممد  تهاين 
الع�سو�س  الرزاق  عبد  رزق  حفيظه 
الع�سو�س  �سليمان  حممد  حنان 
الهوميل  �سويلم  خلف  عتاب 
العونه  خلف  �سته  ابو  عروبه 
ال�سحيمات  �سليمان  حربي  غرام 
اخلطبا  مكيد  يو�سف  مروه 
البوات  خليل  عي�سى  مي 
الوحيدي  فرج  احمد  وداد 
¬∏«Ø£dG  ¬Ñ°üb  AGƒd/¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi  

القطاط�سه  حممد  متعب  احالم 
الطبا�سات  مدرو�س  �سالح  ا�سالم 
املحا�سنه  علي  نواف  اكرام 
القوا�سمه  �سليمان  اجلليل  عبد  امنه 
اجلهني  احمد  فايز  امنه 
ال�سما�سات  ممدوح  ع�سام  اميان 
املرايات  همالن  راتب  اينا�س 
الوحو�س  حمد  حممد  حليمه 
القوابعه  �سامل  ح�سن  رمي 
ال�سواعره  عي�سى  عبدالغني  رمي 
الربابعه  حممد  حممد  زهور 
ال�سباطات  علي  حممد  �سكينه 
القي�سي  مو�سى  حممد  كفا 
العقايله  حممد  منيب  مروه 
�سموط  �سربى  الرحمن  عبد  منار 
ال�سوالقه  �سليمان  احمد  مي�سون 
ال�سعايده جميل  حممد  النا 
ار�سيد  ابو  ح�سن  ر�ساد  والء 

ال�سلول  نزال  ر�سيد  ملياء 
مقابله  علي  رفيق  منار 
عكور  علي  حممد�سم�س  منال 
فهيدات  �سليمان  �سامي  جناح 

¬fÉæc  »æH  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 
الزعبي  عي�سى  �سريف  احمد  نوال 

‹Éª°ûdG  QGõŸG  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 
االخر�س  حممد  عي�سى  اميان 
احل�سني  احمد  حممد  �سكينا 
عامر  بني  حممد  ا�سعد  �سونا 
عواد  بني  يو�سف  مو�سى  نادره 
العرود  حممود  فوزي  نور 
ال�سرع  احمد  حممد  نيفني 

¬Ñ«£dG  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi  
اجلدايه  م�سطفى  ح�سني  نائله 

√QƒµdG  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 
الرو�سان  �سالمه  علي  حممد  ا�سراق 
يون�س  بني  علي  حممود  افراح 
العلي  فالح  عارف  اميان 
العطروز  مفلح  زاهي  متا�سر 
ك�سا�سبه  احمد  علي  متا�سر 
عامر  بني  عبداهلل  احمد  �سونا 
�سطناوى  علي  �ساحي  منال 
¬«dÉª°ûdG  QGƒZ’G  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi  

الزبيدات  ح�سن  علي  فايزه 
مقدادى  فرحان  مو�سى  نور 

ÉãeôdG  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 
ديه  ابو  احمد  حممد  علياء 

ôbƒŸG AGƒd /≈£°SƒdG ¬jOÉÑdG   
الغيالني  م�سرييف  عايد  ازهار 
الفريج  فالح  �سامل  خلود 
ال�سبيله  خطار  مفلح  دالل 
ال�سبيله  نورى  احمد  �سمريه 
احلماد  �سخيتري  خلف  مها 
الطراونه  عطوه  �سليمان  مها 

اجلعافره  اهلل  عبد  العزيز  عبد  نهايه 
ال�سعوب  ابراهيم  كليب  هبه 

ô°ü≤dG  AGƒd/∑ôµdG  á¶aÉfi  
املعا�سفه  خلف  ح�سني  اريج 
ال�سرابعه  �سالمه  تركي  افتخار 
ا�سماعيل  اني�س  ماجد  اينا�س 
ال�سيايده  فرا�س  خليل  فاطمه 
البياري  حممد  منر  لبنى 
العمرو  �سليم  �سامل  وفاء 
النعيمي  حممد  عبدالهادى  وفاء 

»Hƒæ÷G QGõŸG  AGƒd/∑ôµdG  á¶aÉfi 
اللبابده  حممد  الهادي  عبد  مي 

´ƒ≤a  AGƒd/∑ôµdG  á¶aÉfi 

يا�سني  اهلل  عبد  غازي  اينا�س 
الل�سا�سمه  اهلل  عبد  راجي  رحمه 
القويدر  ع�ساف  ا�سماعيل  نور 
¬∏«Ø£dG  ¬Ñ°üb  AGƒd/¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi  

ال�سما�سات  خليل  جمال  ا�سماء 
اجلرادين  �سعود  جميل  ا�سماء 
ا�سماء عبد الكرمي عبد الرحمن البدارين 
ال�سعايده  خلف  حمد  اميان 
ال�سرو�س  �سليمان  �سامل  اميان 
العمرين  حممد  اهلل  عبد  اميان 
القرارعه  حممد  اهلل  عطا  ب�سمه 
الربيحات  حممد  مطاوع  رابعه 
العمايره  عنيزان  �سامل  رائده 
العميالت  حممد  مفرح  رقيه 
احل�سا�سنه  خليف  حممد  رنده 
ال�سعايده  خلف  حمد  �سكينه 
العوران  احمد  زيد  �سناء 
زنون  حم�سن  جمال  �ساديه 
املحا�سنه  همالن  احمد  عبري 
العطيوي  علي  ابراهيم  عروب 
اخلماي�سه  فا�سل  وائل  عروب 
القمول  دايج  ابراهيم  فدوى 
القطيطات  فالح  الرحمن  عبد  فوزيه 
الروا�سده  عطيه  خليل  مي�سر 

GÒ°üH  AGƒd/¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi  
املزايده  خليل  احمد  ابت�سام 
الرفوع  عيد  جميل  ا�سماء 
�سلمان  عيال  علي  حتمل  ا�سمهان 
عليان  هارون  عاطف  رمي 
الرفوع  خليل  احمد  رميا 
امل�سيعدين  جراد  احمود  �ساميه 
الرفوع  ب�سري  لطفى  �سماح 
املزايده  �سامل  حممود  �سفاء 

ó°ûjhôdG  AGƒd  /  ¬«dÉª°ûdG  ¬jOÉÑdG   
ال�سرفات  جدوع  عطيه  خلده 
الفريج  خلف  ناوي  عليا 
الغياث  �سريتح  ع�سالن  مدائن 
ال�سمري  عايد  مقبل  هيا 

á«HôY  á¨d  ∫É›  º∏©e  ¢SƒjQƒdÉµH
óHQG  ¬Ñ°üb AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 

عبابنه  ا�سماعيل  تي�سري  حممد  امل 
املحمود  مو�سى  ح�سني  امريه 
املومني  نهار  احمد  ان�سراح 
كليب  حممد  عبد  انعام 
جميل  ابو  اهلل  عبد  م�سطفى  اميان 
اخلليلي  راجي  علي  بثينه 
عثمان  حممود  �ساطي  ب�سمه 
�ستات  مو�سى  يون�س  ردينه 
اهلل  فرج  حممد  فار�س  ر�سا 
عجاوى  �سامل  علي  رمي 
مبارك  حممد  م�سطفى  رمي 
العلي  حممد  راتب  �سو�سن 
نا�سر  حممد  الدين  عالء  مرمي 
خليل  العزيز  عبد  ناجي  منى 
ال�سعدي  عي�سى  علي  حممد  مي�س 
�سوي�س  حممد  ذيب  نور 
غرايبه  فار�س  علي  حممد  هنادي 
اخلالدي  حمدان  �سعيد  هيفاء 

ó«ÑY »æH  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi 
دلو  ابو  خليفه  توفيق  ا�سمى 
امل�سري  احمد  الكرمي  عبد  اينا�س 
الرجوب  الروؤوف  عبد  حممود  اينا�س 
نقر�س  علي  عقله  دعاء 
�سيف  ابو  ح�سني  حممود  �سالم 
غرايبه  جميل  علي  عرين 
العمرى  عقله  علي  فاديه 
عيادات  حممود  م�سطفى  كامله 

ال�سميحيني  عقله  غازي  نائله 
العمامره  ذياب  حممد  جناح 

AGÎÑdG AGƒd /¬«Hƒæ÷G ¬jOÉÑdG   
ال�سعيدين  �سويلم  علي  جواهر 
ال�سعيديني  �سامل  عوده  عائ�سه 
ال�سعيديني  عواد  حممد  ف�سه 

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

ال�سعيدين  م�سعد  حممد  وعد 
á«HôY  á¨d  ∫É›  º∏©e  ¢SƒjQƒdÉµH
ÉHOÉe  ¬Ñ°üb  AGƒd/ÉHOÉe  á¶aÉfi  

قدوره  ابو  �سليمان  عليان  االء 
م�سلح  حممد  جعفر  امل 
ال�سوابكه  خلف  الوهاب  عبد  اميان 
ابوعبده  حممد  حممود  خوله 
الغنم  ابو  حممد  احمد  �سحر 
ال�سوابكه  بطمان  يو�سف  �سهام 
ال�سوابكه  غثيان  عواد  عبري 
ال�سوابكه  �سالمه  فرحان  عبري 
احمد  م�سطفى  منر  فداء 
ال�سوابكه  �سحاده  �سميح  مرام 
ال�سوابكه  حممد  احمد  منى 
العرواين  رافع  حممد  املعني  عبد  نور 

¿ÉÑjP  AGƒd/ÉHOÉe  á¶aÉfi 
ال�سخانبه  حممد  احمد  احالم 
ال�سخانبه  علي  اهلل  عبد  تغريد 
املطر  �سليمان  حممد  تغريد 
البواريد  خلف  اهلل  عطا  متا�سر 
الفقهاء  كرمي  ابراهيم  خلود 
الغليالت  فيا�س  رجا  روال 
الفقهاء  نايف  الكرمي  عبد  رميا 
ال�سوابكه  �سامل  عبيد  زينب 
احلوامته  م�سلم  �سليمان  �سعاد 
احلوامته  عوده  حممد  عال 

ال�سواعده  مرتوك  حممد  فاديه 
الدق�س  اهلل  ن�سر  ح�سن  فاطمه 

∑ôµdG  ¬Ñ°üb  AGƒd/∑ôµdG  á¶aÉfi  

املعايطه  اهلل  دخل  حممد  اميان 
خطاب  ال  ابراهيم  حممود  تغريد 
عو�س  حممد  ربه  عبد  تهاين 
الع�سا�سفه  خليفه  اهلل  عبد  جيهان 
احلبا�سنه  بادي  ر�سا  رندا 
ال�سمايله  حممد  فايز  �ساجده 
الب�ستنجي  يون�س  مو�سى  �سعاد 
�سمهدانه  ابو  مو�سى  �سلمان  �سكينه 
ال�سمايله  حممود  جنم  �سكينه 
ال�سعوب  املجيد  عبد  احمد  فاديه 

 á«dÉª°ûdG  AGƒd  /¬«dÉª°ûdG  ¬jOÉÑdG   
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ال�سعود  حممد  ح�سني  ابت�سام 
الوحيدي  اهلل  عبد  هزاع  ا�سماء 
العطني  �سلطان  ابراهيم  اماين 
خالد  بني  مطر  عطااهلل  تهاين 
ال�سبحي  �سالمه  ح�سن  حنان 
ال�سرحان  احمد  جمعه  حنني 
ال�سرحان  �سقر  �سامان  خرييه 
خالد  بني  حممد  عواد  دالل 
عتوم  حممد  خلف  رائده 
احلوراين  علي  احمد  ر�سا 
ال�سريف  احمد  حممد  ر�سا 
ال�سرعه  مف�سي  حمود  زين 
خالد  بني  اكرمي  علي  �سريين 
ال�سرعه  را�سد  خلف  فاطمه 
العطوي  من�سور  خلف  فاطمه 
خالد  بني  خلف  عواد  فاطمه 
عبدون  ابو  حممد  من�سور  فاطمه 
الق�ساه  فليح  حممد  لطيفه 
ال�سرحان  �سالح  عايد  مرمي 
الفواعره  ثالج  نايف  مرمي 
ال�سرعه  عليان  فالح  منال 
�سامل  امطري  ارحيل  منى 
الطوال  منكف  ابراهيم  نارمني 
ال�سرحان  �سال�س  فار�س  جنود 
ال�سرحان  ماين  حممد  نهله 
ال�سرحان  عوده  فالح  نهى 
ال�سرحان  ع�سوي  كنو�س  نهيل 
الزعبي  �سالح  الرحمن  عبد  هناء 
�سبح  حلول  هالل  هيام 
اخلالدى  را�سد  عمر  وفاء 

العزه  ح�سن  حممود  هاله 
الزيود  ح�سن  اهلل  رزق  هنادى 
الرفوع  اهلل  عوده  ح�سن  هيا 
مفلح  حلمي  را�سد  وفاء 
ح�سن  الروؤوف  عبد  الكرمي  عبد  والء 

Iôjƒ≤dG  AGƒd  /¬«Hƒæ÷G ¬jOÉÑdG   
اخوعمريه  عو�س  �سمري  رانيا 
العتايقه  عواد  �سويلم  رائده 
التياها  عوده  اهلل  �سيف  هديه 

¿É©e áÑ°üb AGƒd  /¬«Hƒæ÷G ¬jOÉÑdG   
الركيبات  مطيله  نايف  العنود 
النوا�سره  جالل  نايل  �سعاد 
الدمانيه دابل  ح�سن  �سلطانه 
العطون  متهان  اهلل  عبد  رمي 
áÑ≤©dG  áÑ°üb  AGƒd  /¬«Hƒæ÷G  ¬jOÉÑdG
االحيوات  م�سلح  عليان  �سحر 
العمارين  �ستيوي  مهدي  فاطمه 
العمارين  �سامل  علي  جناح 
ال�سعيديني  �سليمان  �سالح  نوره 
االحيوات  ح�سن  كامل  هيا 

 QGõŸG AGƒd /¬«Hƒæ÷G ¬jOÉÑdG  
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احلجايا  الطحاطره  عيد  حممد  اماين 
الهدايات  غيث  خلف  رميا 

Iôjƒ≤dG  AGƒd  /¬«Hƒæ÷G ¬jOÉÑdG   
ال�سالمات  مطلق  حممد  امنه 
احل�سا�سني  �سليمان  �سباح  حمده 
العوي�سات  عيد  علي  حنان 
اخل�سريات  ح�سني  �سامل  رحمه 
الزوايده  حممد  عطااهلل  �سهام 
ال�سميحيني  حم�سن  اعتيق  عفاف 
اخل�سريات  مو�سى  �سالح  عليا 
ال�سقور  �سامل  عيد  مرمي 
النعيمات  �سليمان  ربه  عبد  مليحه 
العوا�سه  نافل  غ�سيان  جناح 
اخلاليله  عطيه  حميد  نوره 
النجادات  ن�سار  عقله  هناء 

áfGô£≤dG  AGƒd  /¬«Hƒæ÷G ¬jOÉÑdG   
احلجايا  االذينات  عقله  خملد  رمي 
احلجايا  مطلق  �سلمان  فاطمه 
الزبون  �سليمان  كايد  فاطمه 
احلجايا  املخال�سه  حرب  علي  منريه 
احلجايا  �سليمان  �سياح  منيفه 
القرينات  مفلح  حممد  هيا 

á«æ«°ù◊G  AGƒd  /¬«Hƒæ÷G  ¬jOÉÑdG   
الروا�سده  اعطي  ابراهيم  بنان 
امل�سبحيني  م�سحي  غ�ساب  متام 
اجلازي  االدهم  كرمي  �سروق 
ال�سميحيني  اهلل  عطا  عقيل  منى 

العظامات  ع�سكر  مر�سد  ا�سماء 
امل�ساعيد  بخيت  اهلل  عطا  الهام 
ال�سرحان  فار�س  اهلل  �سيف  اميان 
ال�سبهان  مقبل  هالل  جيهان 
ال�سرفات  �سالمه  حيان  حليمه 
كمنجي  نايف  مدحت  ذكريات 
الغوامن  كرمي  خلف  ربيعه 
ال�سرفات  خليف  �سامل  عائ�سه 
امل�ساعيد  ذيب  ح�سني  عبري 
العويد  طلب  فهد  فاطمه 
امل�ساقبه  جني  حممد  فاطمه 
ال�سرفات  عيد  فازع  فالحه 
امل�ساعيد  �سالمه  �سلمان  منى 
ال�سرديه  حمد  منر  منى 
ح�سني  فنخور  �سامان  ناديه 
امل�ساعيد  �سودي  حممد  ناديه 
ال�سرفات  غيا�س  روي�سد  جناح 
امل�ساعيد  زويهد  عواد  جناح 
العظامات  مو�سى  مطلق  نور 
العظامات  جدوع  اهلل  عبد  هناء 
العظامات  حمد  فالح  هناء 
ال�سرحان  ا�سمر  م�ساو�س  يا�سمني 

ال�سرفات  مطر  نزال  ي�سرى 

�سطناوى  حممد  علي  دانا 

حممد  علي  حممود  �سهاد 

الغدير  عطا  ح�سني  فاطمه 

العظامات  مطرود  عواد  فاطمه 
ال�سرديه  ح�سني  جمعه  هناء 
�سلهوب  اذفيل  �سالمه  وجدان 

ó°ûjhôdG  AGƒd  /  ¬«dÉª°ûdG  ¬jOÉÑdG   
ال�سلمان  حممود  ح�سني  اميان 
عاقوله  ابو  �سامل  �سهيل  دانا 

GÒ°üH  AGƒd/¬∏«Ø£dG  á¶aÉfi  
اخلوالده  �سامل  حممد  ا�سماء 
الرفوع  ح�سن  حممد  جواهر 
الرفوع  عبد  ناجي  خديجه 
املرايات  خليف  عارف  دنيا 
اخلوالده  حممد  يون�س  �ساجده 
الرفوع  حمود  حممد  �سهاد 
القطامني  اهلل  عطا  �سليمان  �سهام 
الفقري  احمد  ح�سني  �سفاء 
الفقري  عيد  �سامي  �سفاء 
الرفوع  عبد  �سميح  �سفاء 
اخلليفات  خلف  اهلل  �سيف  مرمي 
الرفوع  �سالمه  خليل  مليحه 
الزيدانني  ا�سحيمان  ابراهيم  منال 
الروا�سده  حممد  عطيه  منال 
النعانعه  علي  مو�سى  منى 
نعمات مو�سى عبد اهلل الزغيبات النعانعه 
امل�سيعدين  اهلل  عبد  خ�سر  هندا 
اخل�سبه  احممد  حممد  وجدان 

¿É©e  ¬Ñ°üb  AGƒd/¿É©e  á¶aÉfi  

اخلطيب  حممد  ح�سن  �سفاء 
¬Ñ≤©dG  ¬Ñ°üb  AGƒd/¬Ñ≤©dG  á¶aÉfi  

ال�سرايره  �سلمان  حمود  اخال�س 
النواي�سه  احمد  تي�سري  اريج 
املحادين  العزيز  عبد  حممود  بتول 
اجلرادات  واكد  الكرمي  عبد  بل�سم 
يا�سني  اهلل  عبد  غازي  تهاين 
عبكل  عطيه  احمد  حنان 
مهيدات  يو�سف  �سلطي  خلود 
ح�سن  فرحان  يا�سر  ديانا 
�سالح  �سالح  عامر  رابعه 
اخل�ساونه  كمال  حممد  رغد 
عثمان  حممد  عو�س  رئي�سه 
حموده  �سليم  خليل  �سعديه 
ال�سريده  فالح  جميل  �سهام 
�سعفوط  ا�سماعيل  حممد  �سهام 
كوارع  ابو  اهلل  عبد  �سحده  �سو�سن 
م�ستهى  نبيه  ناهل  �سرين 
الفران  الرحمن  عبد  م�سباح  عبري 
الك�سا�سبه  ار�سيد  �سليمان  غاده 
عمرو  ابراهيم  حممود  غاده 
ال�سويكي  �سحاده  العفو  عبد  ليلى 
م�سطفى  بنى  ح�سني  حممد  جناه 
ال�سريده  اهلل  عبد  �سلطان  جنود 
الروا�سده  مو�سى  �سامل  ن�سرين 
خرينو  احمد  خري  نور 
�سماقه  ابو  ذيب  ح�سن  هاجر 

¬Ñ«£dG  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi  
الدويكات  عبد  فالح  اماين 
احل�سيني  علي  جهاد  حممد  بيان 
العمرى  حممد  علي  دارين 
ال�سوابكه  حممد  ح�سني  لينا 
مقبل  نايل  عاكف  نبيله 
القرعان  احمد  راجي  ي�سرى 

√QƒµdG  AGƒd/óHQG á¶aÉfi  
ال�سقريات  عارف  علي  اقبال 
مقدادى  ح�سن  بدر  حممد  االء 
ال�سبح  خليل  ناجح  حممد   الني 
ع�سيده  حممود  تي�سري  امال 
ك�ساب  حممود  ابراهيم  امل 
ع�سا�سفه  احمد  م�سطفى  امنه 
خري�سات  عي�سى  حمدى  انت�سار 
ربابعه  يو�سف  احمد  انوار 
الربابعه  مو�سى  ح�سني  انوار 
عامر  بني  علي  خليفه  انوار 
الزعبي  حممد  ر�سمي  اميان 
ربابعه  يو�سف  حممد  اميان 
يا�سني  بني  حممد  حازم  تهاين 
مقدادي  خلف  حممد  حنان 
مقدادى  ابراهيم  الكرمي  عبد  دعاء 
ر�ساء حممد يا�سني م�سطفى بني يا�سني 
حمد  بني  حممود  حممد  زينات 
عي�سى  بني  حممد  هالل  �سجود 
عبابنه  حممود  نواف  �سماح 
عي�سى  بني  حممد  الكرمي  عبد  �سوزان 
الروا�سده  عبداجلواد  زهري  �سو�سن 
نوفل  نوفل  احلميد  عبد  �سو�سن 
مقدادى  ح�سن  احمد  �سريين 
ابو�سقري  م�سطفى  حممد  عائ�سه 
مقابله  حممد  م�سلح  فاتن 
الفقيه  �سالح  حممد  مي�ساء 

É¡HGOBGh  á«Hô©dG  á¨∏dG  ¢SƒjQƒdÉµH
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حمايده  حممد  احمد  احالم 
حدادين  يعقوب  فوزى  اخال�س 
�سويلم  ابو  حممد  الرحمن  عبد  ا�سماء 
�سنار  ابو  احمد  حممد  امنه 
خليل  احلاج  مروح  هايل  ايات 
املبي�سني  حممد  القادر  عبد  ايفا 
حدادين  يعقوب  فايز  اميان 
الرواحنه  علي  جمعه  ب�سمه 
ال�سوابكه  علي  اهلل  عبد  حنان 
الوخيان  �سالح  الرحمن  عبد  رنده 
العي�س  ابو  حممد  الرحيم  عبد  �سناء 
الزعبي  احمد  حممد  �سناء 
ال�سوابكه  حممد  الرحيم  عبد  عبري 
العنزي  ر�ساد  ديل  عال 
املعايعه  حممد  ابراهيم  عليا 
ال�سخاتره  نعيمى  حممد  غاده 
ال�سوابكه  �سالمه  خلف  فاطمه 
امل�سانده  حمدان  داود  منال 
كنانه  احمد  �سلمان  منال 
الهالالت  عايد  حممود  مها 
�سنار  ابو  حممد  ابراهيم  جنالء 
النمروطي  حممد  احمد  نور 
اجلالغيف  ابراهيم  م�سطفى  هناء 
املعاعيه  الرحمن  عبد  علي  هيام 
الدب�س  ن�سار  حممود  هيام 
ال�سوابكه  الكرمي  عبد  داود  وفاء 

¿ÉÑjP  AGƒd/ÉHOÉe  á¶aÉfi 
ال�سوره  ظاهر  م�سلم  ا�سراء 
احلوامته  مبارك  هايل  اماين 
الطوالبه  �سليمان  �سامل  امل 
الهواوره  �سليم  �سليمان  اميان 
البواريد  مفلح  عبداحلليم  اميان 
احلي�سه  نومان  اهلل  عبد  با�سمه 
الربطه  نهار  احلافظ  عبد  بثينه 
العمرى  علي  خري  حممد  بل�سم 
امل�ساعله  احمد  خلف  خوله 
ال�سخانبه  املهدي  عبد  اهلل  عبد  دينا 
الوليدات  اهلل  عطا  اهلل  عبيد  ردينة 
احلي�سه  الكرمي  عبد  علي  �سميه 
الفقهاء  عوده  حممد  �سناء 
الوليدات  �سامل  �سلمان  �سو�سن 
القطي�س  حممود  �سالح  �سيته 
احلديثات  من�سي  خلف  غاده 
ال�سليمات  الرحمن  عبد  عبد  لبنى 
اجلماليه  حممد  ح�سني  ليايل 
البحرات  عيد  حممد  ماجده 
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�سمره  ابو   مطلق  ح�سني  ا�سماء 
البعيج  فن�س  هليل  امنه 
زينه  ابو  حممد  يو�سف  دالل 
ال�سرحان  عقيل  الهزل  رحمه 
ال�سريفات  احلافظ  عبد  تي�سري  رنا 
قا�سم  حممد  مفيد  �سميا 
النعيمي  عوده  عو�س  �سهري 
ال�سرحان  ذياب  حممد  �سرين 
ال�سخت  حممد  ظاهر  عبري 
الربيقي  حممد  �سليمان  فاطمه 
ال�سرحان  عيد  عم�سان  فاطمه 
العي�سى  �سايج  حممد  مظله 
املزاوده  حممد  عو�س  منال 
خالد  بني  فيا�س  فالح  منى 
احلراح�سه  ر�سيد  الغفور  عبد  نور 
الدحيم  مناع  مرزوق  هاجر 
عبدون  ابو  حممد  من�سور  هدى 
ال�سمريان  غ�ساب  فار�س  ورده 
الق�سريي  حوران  ح�سني  وفاء 
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ال�سمريان  غافل  علي  امنه 
ال�سرفات  مطر  رافع  اميان 
فهيد  جليل  فهد  حنان 
املعيط  رفاعي  فيا�س  رغده 
امل�ساعيد  حممد  قعريي  زينب 
امل�ساعيد  حمدان  حمد  �سليمه 
الربيك  عواد  م�سوج  �سهام 
ال�سرفات  حممد  قا�سم  عبري 
الدملاز  �سبح  �سامل  علياء 
العظامات  فالح  ح�سن  كفاء 
خالد  بني  م�سحي  نزال  مي�سر 
ال�سرديه  �سليمان  رخاء  جناح 

احل�سنات  عواد  عوده  نوال 
الزيدانني  مطلق  حممد  هيفاء 
الزيدانيني  �سامل  احمد  وفاء 

¿É©e  ¬Ñ°üb  AGƒd/¿É©e  á¶aÉfi  
حياين  ابو  علي  حممد  ا�سراء 
طه  ابو  حممود  ح�سن  امل 
ابوعوده  �سبحي  ابراهيم  اميان 
ع�ساف  م�سلم  فا�سل  فاطمه 
القدره  حممد  فرج  فاطمه 
الن�سعه  عطيه  فواز  فداء 

AGÎÑdG  AGƒd/¿É©e  á¶aÉfi 

اخلليفات  عي�سى  �سباح  ابتهال 

احل�سنات  علي  عوده  ا�سماء 

امل�ساعله  خليل  احمد  زينب 

اخلليفات  مو�سى  ابراهيم  �سفاء 

ال�سالمني  حممد  مو�سى  غازيه 

احلميدات  ابراهيم  حممود  هيام 
¬Ñ≤©dG  ¬Ñ°üb  AGƒd/¬Ñ≤©dG  á¶aÉfi  

ال�سمور  فالح  حامد  اميان 
ار�سيد  بني  حممد  �سلطان  متارا 
هالل  �سديق  حممد  زينب 
القطاونه  فليح  يحيى  �سهام 
الع�سماوي  �سعيد  مدحت  �سفاء 
جنره  ابو  القا�سم  فهد  عليا 
خطاب  ال  �سليم  هارون  فاتن 
احلريرات  حممد  علي  فريال 

خيط  ابو  علي  حممد  فكريه 

العبادله  ح�سن  حمد  نور 
الطراونه  جراد  مو�سى  نوره 
عياد  بن  حممود  �سويلم  ي�سرى 

¿É©e áÑ°üb AGƒd  /¬«Hƒæ÷G ¬jOÉÑdG   

ال�سحالني  حممد  علي  انت�سار 
النعيمات  اهلل  ن�سر  مطيع  ب�سمه 
تايه  ابو  �سوعان  منور  ختام 
النعيمات  حمد  هارون  �سحا 
املراعيه  �سامل  حممد  فاطمه 
العمران  ن�سار  علي  هياء 

Iôjƒ≤dG  AGƒd  /¬«Hƒæ÷G ¬jOÉÑdG   
الزوايده  �سامل  علي  بديعه 
اخل�سريات  �سامل  حممد  �ساحله 
الزوايده  نا�سر  عواد  فاطمه 
النجادات  هليل  اهلل  عطا  نعمه 

á«æ«°ù◊G AGƒd  /¬«Hƒæ÷G ¬jOÉÑdG   
الذيابات  علي  حممد  نوال 

الربابعه  مو�سى  ح�سني  نور 
الزعبي  عواد  حممد  نور 
القا�سم  ابراهيم  قا�سم  نورهان 
ربابعه  حممد  عبداملجيد  هبه 
¬«dÉª°ûdG  QGƒZ’G  AGƒd/óHQG  á¶aÉfi  

نا�سر  ابراهيم  فالح  اروى 
الغزو  حممود  احمد  ا�سراء 
فرخ  احمد  م�سطفى  ا�سراء 
مراد  يو�سف  حممود  الهام 
العامرى  حممد  حمدان  اماين 
امل�ساليخ  �سامل  الكرمي  عبد  اماين 
احلمد  حمد  علي  اماين 
�سداد  كايد  حممود  بيان 
اهلل  عبد  ابراهيم  العزيز  عبد  تهاين 
ال�سوبكي  �سابر  م�سطفى  جهان 
ا�سعد  فالح  خالد  حنان 
اخلطيب  خليل  �سعيد  حممد  حنني 
اهلل  عبد  حممد  حممود  خديجه 
قران  ابو  احمد  ابراهيم  روان 
حميد  ابو  خليل  عماد  �ساميه 
العبادي  احمد  علي  �سفاء 
عبيد  ابو  حممد  عمر  �سفاء 
العزام  احمد  حممد  عائ�سه 
عجور  ابو  علي  نايف  غدير 
ال�سامن  احلميد  عبد  اهلل  عبد  لبنى 
حمدوين  احمد  عزات  ملى 
�سحيمه  ابو  ن�سار  ح�سني  لينا 
املرا�سده  احمد  معروف  مرام 
غرايبه  احمد  م�سرف  مروه 
عبا�س  ابو  يو�سف  عي�سى  منى 
الزعبي  مو�سى  ح�سني  نان�سي 
حمي�سي  عو�س  م�سرف  نبال 
اخلطيب  علي  حممد  نداء 

احلوامته  م�سلم  خليل  مرمي 
العمران  م�سلم  مبارك  منار 
ابوقاعود  علي  حممد  منى 
املنايعه  عطيه  عوده  ميثا 
اجلماعني  عبداحلافظ  جميل  مي�س 
القطي�س  دع�سان  �سليمان  نوال 
الفراج  ابراهيم  فار�س  وفاء 

∑ôµdG  ¬Ñ°üb  AGƒd/∑ôµdG  á¶aÉfi  
اجلعافره  �سليمان  اجلليل  عبد  اخال�س 
ال�سمايله  علي  جميل  اروى 
الذنيبات  حممد  عدنان  اينا�س 
املحادين  املح�سن  عبد  جميل  خلود 
الك�سا�سبه  غافل  العزيز  عبد  خلود 
ال�سمور  حممود  طه  رانيه 
الع�سايله  العزيز  عبد  حامد  رغده 
قزاز  احلميد  عبد  حممد  رغده 
الذنيبات  حممود  مو�سى  رميا 
غره  ابو  �سامل  �سليمان  زينب 
املعايطه  �سالمه  �سامل  �سمية 
املحادين  فالح  بركات  �سهام 
ع�ساف  مو�سى  حممد  �سروق 
القطاونه  حممود  عبداهلل  �سريين 
الروا�سده  احمد  بركات  عاي�سه 
ال�سرفاء  اهلل  مد  امني  عنود 
املعايطه  ح�سني  ا�سماعيل  فاطمه 
املجايل  حممد  العزيز  عبد  فريال 
ال�سواوره  ابراهيم  ال�سرارى  فلحى 
اجلعافره  احمد  �سلمان  كفا 
املجايل  الرحمن  عبد  فرحان  لينا 
الع�سا�سفه  اهلل  مد  احلميد  عبد  مي�سون 
املعايطه  حممد  يا�سني  نداء 
البياي�سه  مف�سي  خليف  هبه 
البديرات  خلف  �سامل  هنا 
اجلعافره  خ�سمان  اهلل  عوده  هناده 
ال�سواوره  ابراهيم  ال�سرارى  وفاء 

ô°ü≤dG  AGƒd/∑ôµdG  á¶aÉfi  
القي�سي  مو�سى  �سايف  ا�سراء 
�سليم  ابو  علي  احمد  االء 
ال�سمريات  رويعي  م�سلح  اميان 
الذنيبات  جميل  هجهوج  اميان 
ال�سرابعه  حممد  عطا  بثينه 
احلجازين  جري�س  عي�سى  رحمه 
املرا�سده  القادر  عبد  حمد  روان 
البديرات  خلف  خالد  �ساجده 
ك�سك  ابو  علي  يون�س  �سحر 
الذنيبات  احمد  مبارك  �سالم 
الفواعري  حممد  مازن  �سريين 
اجلعافره  مو�سى  اهلل  مد  عهود 
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