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الحياري محمود احمد ابتهال  1

الحسنات سليمان محمد ابتهال  4

ابوعلبه علي عبدالرحمن ابراهيم  3

الشراونه احمد بسام احمد  4

الخليفات احمد زياد احمد  2

قرقش نظام عبدالكريم احمد  2

الحياصات محمد فوزي احمد  2

المصري اسماعيل نعيم احمد  2

يانس ابراهيم هشام احمد  2

القيام احمد ادم  4

النصيرات محمد جهاد اروى  1

جابر محمود حاتم اريج  3

ابوزر ابراهيم عبدالفتاح اريج  4

الفريجات جودت مراد اريج  2

ابوسرحان سالم مصلح اريج  1

الشخاتره حماد محمد اسامه  2

ابوشاور محمد وليد اسامه  3

السالمين محمد عوده اسراء  3

ابوهنيه ذيب منير اسراء  1

الجسيراوي سلمان عيسى اسماء  1

السعودي اسماعيل احمد اسيل  1

العليمات راشد فرحان اسيل  3

حبش محمد وسيم اسيل  1

ابوقدوم محمد احمد افنان  4

فتيان اسماعيل حسن افنان  2

القهيوي خالد ابراهيم االء  4

الفقهاء فرحان حسن االء  3

القماز عواد ابراهيم العفراء  1

عطاهللا احمد عبدالسالم اماني  1

بعيرات فتحي امير  4

عارفين بنت فاطن اميرة  2

ابوشريف نجم عبدالكريم انس  1

سالمه عبدالحميد عماد انس  4

الصغير عبدالمنعم ماهر انس  4

سعيد وفيق باسم اياد  2

العجلوني ابراهيم محمود اياد  4

البطاينه عطوان احمد ايالف  2

ابوشيخه احمد نعيم ايه  2

دغيم محمد يوسف ايهم  3

السعود عبداللطيف أمين أحمد  1

الخطيب طالب عصام أسيل  2

العموش علي محمد أفياء  2

روتو طه آالء  2



البدور عيد عبدالنبي باسل  2

الغنامي باسم  1

3                  الميخي عمران عزام بانه 

العوايشه موسى محمود بتول  4

السيوف نايف حمد براءه  3

ملحس ياسر محمود براءه  3

دنون كامل منير براءه  3

المطور محمد محمود بشار  1

السليم جاسم يوسف محمد وليد بشاير  4

النبابته داود عريف بشرى  4

المعاقبه احمد ماجد بشرى  1

جالوي صيفي بن اكرم بن بكر  3

السباعي عبدالحي بالل  2

الدعبوسي/ سعيد محمد/ هيثم بنان  1

معروف معروف زرار يام به  1

الشريده عارف محمد بهاءالدين  1

/الكيالني زيد/ حسن عبدالرحمن بيان  2

الناظر ماجد وائل تارا  3

خوري عواد ريمون تاال  4

/التميمي سلهب/ عبدالعزيز أمجد تامر  1

ملحم حسين خالد تسنيم  3

المزين يوسف سهيل تسنيم  1

ابويامين ابراهيم مخلد تسنيم  3

الغزاوي عبداللطيف صالح تقى  4

فوازي توان بنت عائشة نور توان  3

النمر عوني مفيد تولين  3

عمارين عودة زهير جستن  4

ساحوري عزت سامي جميل  4

ابوطالب هللا ضيف ذوالفقار جهاد  3

مخشوم صالح عبدهللا جهاد  1

عطيه حسين جرار الدين حسام  2

صقور حسن ذياب حسن  1

حمو حسن عبدالحي حسن  2

دشتي علي محمد حسين احمد حسين  3

حجير عاطف احمد حال  3

الرهايفه صالح خلف حال  4

الرشيدي زبن عمر محيا حمد  3

محافظه سليمان/ نجيب محمد/ حمزه  1

سالمه رمضان حسن حمزه  1

القاسم محمد احمد حنين  2

4                     عيسى خليل فؤاد حنين 

ابوجابر علي وليد حنين  3

الصمادي محمد ابراهيم خالد  3

الخليفات عطاهللا فايز دانا  3

سليمان يوسف جمال دانة  3

اعبيد محمد سميح دانيا  2

الوريكات احمد نوفان دانيا  2

الدعجه محمد عادل دانيه  3

4                   قرنفله عزت عصام دانيه 

ناصر احمد فتحي دانيه  2



خليل داوود محمد دانيه  3

دحبور صالح سميح دعاء  4

يونس موسى محمود دعاء  2

الفريجات جودت مراد دياال  4

النموره عبدالعزيز عدنان ديما  4

القواسمه احمد اسحق ديمه  4

النسور قاسم عبدالكريم ديمه  4

سنقرط مصباح حازم دينا  1

الشرقاوي جواد رياض دينا  2

/المجالي الجبور/ محمد عبدهللا دينا  1

مراد مراد نادر دينا  2

دحابره منصور رومل راشد  3

المناصير مبارك ياسر راشد  4

راضي/ نذير محمد/ هشام راكان  2

عفيفي رامي  1

عبيدات فواز محمد رامي  4

المجالي مسلم عبدالحميد رايه  3

المناصره عيسى محمد رائده  1

الغاليني محمود ايمن ربى  2

عبدالستار عبدالستار علي ربى  3

القضاه عواد عمر ربى  3

2                     بريك درويش موسى ربى 

زريقات يوسف أسامة رجائي  2

منصور حمزه عاصم رزان  3

الرواشده احمد علي رزان  1

2                    الجرس وجيه عماد رزان 

1                العطعوط خليل ابراهيم رشا 

الحجة يحيى رضا  1

المصري/ رياض محمد/ رغد  1

ياسين هللا عبد محمد رغده  2

شحروري داود/ سهل محمد/ رنا  2

حدادين عبدهللا راضي رند  1

الدين محي الدين محي رافد رند  1

الخوالده مصطفى عبدالكريم رند  3

داود سليمان فايز رند  3

العمري عبدهللا يحيى رند  3

بدر موسى سعيد رنيم  2

الهندي محمود بسام رهام  2

الصقري عبدالكريم خالد رهف  4

البلخي قاسم رهف  4

بيضون سعيد غازي روال  2

سالم خليل احمد روند  1

النسور احمد محمد روى  3

أبوسليم محمد علي رؤيا  1

العرموطي محمد عبدهللا ريان  1

الحياري سليمان موسى ريم  4

شكوكاني وليد  زكريا  3

التميمي زهراء  3

صبري احمد بن حارثة زيد  4

زاهد طارق ماجد زيد  4



الصواف/ الحارث احمد/ زين  1

الخمايسة عبدالصمد عبيدهللا زين  4

الطعاني عزات محمد زين  3

/العواملة الحسين/ بشير جرير سارة  3

مبارك صالح يعقوب صالح سارة  4

عبيدات فؤاد فراس سارة  4

الزالبيه هليل علي ساره  4

ابراهيم بركات موفق ساره  1

الحجاج توفيق واثق ساري  4

عوض ابراهيم يحيى سالي  1

داود سليمان فايز سامر  4

عاشور حسين زهدي سجا  1

البطاينه احمد رياض سجى  1

/سليم محمد/ /سليم محمد/ فائز سراج  4

ابوسليم سليمان خليل سرى  1

حسن محمد طارق سرى  2

قوقزه محمد علي سرى  2

عيسى محمد مازن سرى  2

مبارك سليمان محمد سرى  3

اسماعيل سعيد ناصر سعيد  2

الخريشه فهد عبدالرزاق سالم  4

نصيرات توفيق فريد سالم  2

حمد بني محمد فاروق سلسبيال  3

محمود نايف سمير سلطان  4

بطارسة نائل سند  4

دهيدي توفيق عزيز سندس  4

هلسي أمين محمود سندس  4

بشارة سوار  2

الخطيب نواف زكريا سيرين  3

الزبيدي شحاده جاسر شحاده  4

/البطوش الذيابات/ محمد قاسم شذا  3

تيلخ احمد محمد شذى  1

القطيفان سلمان انور شهد  2

الحاج احمد عبدهللا شيماء  3

الزريقات جميل هشام صايل  4

3                      برهم سلمى حسين صبا 

الحدادين جوزيف سالم صوفيا  4

ناجي يوسف مروان ضحى  4

الصرايره عبدالسالم وليد ضحى  2

هلسة متري سمير طارق  4

بشناق حسين ناصر طارق  1

الطراونه موسى احمد ظالل  3

خميس عاليه  3

الموسى جمعه جمال عامر  3

ابوشنب سليمان مصطفى عامر  2

حجازي علي بن صالح بنت عائشة  2

حسن عباس محمد عبادة  2

فارس نبيل عبادة  4

/االبراهيم الخلف/ صالح عبدالحافظ  1

الخصاونه احمد صخر عبدالرحمن  3



الزارع سلمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز  3

الشراري حماد بن مطلق بن عبدالعزيز  1

الشرمان محمود احمد عبدهللا  2

الزارع سلمان بن عبدالرحمن بن عبدهللا  4

قطيشات سعيد خلدون عبدهللا  3

عوض عبدهللا  2

الجواوده عبدهللا فريد عبدهللا  2

يامين صبحي محمد عبدهللا  2

الوزني عبدالرحمن محمد عبدهللا  1

الحوري نبيل عبدهللا  3

الجرود يوسف عبدهللا  3

النجادا سليمان عبدالحميد عدنان  2

الهواري مصطفى سليمان عرار  1

4                      زعنون عبد عاطف عال 

الزقيبه محمد عبدالباسط عال  1

الموصالوي عبدهللا عال  1

عرفه محمود الدين ضياء عالء  3

شعبان خالد عماد عالء  3

نينو سالم فوزي عالء  4

فركوح حنا نجيب عالء  3

الخطيب رشدي عماد عالءالدين  3

خريسات محمد اكرم علي  4

الشروف علي جمال علي  2

العناسوه عبدهللا زياد علي  1

حرابه حرابه محسن علي  4

عبدالحي صالح محمد علي  3

لطوف محمود محمد علي  3

التاجي علي وليد علي  2

عرمان محمد علي علياء  3

الدويكات احمد اياد عمر  1

الريماوي حسين بن خالد بن عمر  1

عرمان ديفد عمر  2

القيسي ابراهيم محمد عمر  2

الناصر اديب محمد عمر  2

حمدان انور محمود عمر  1

/النجار حسون/ محمد عمرو  2

القطيفان سلمان انور عهد  3

البوعينين عيد بن ابراهيم بن عيد  1

خشان عيسى محمد عيسى  1

السباتين يوسف احمد غدير  3

النجداوي علي بدر غيداء  1

خريسات عبدالحميد جعفر غيداء  1

االبراهيم عقله عبداللطيف غيداء  2

الحوامدة سالمة عصمت غيداء  4

العازمي فريح محمد جلعود محمد فايز  3

زياده نمر باسل فرح  4

عساف نعيم جمال فرح  3

الدويك/ وليد محمد/ خلدون فرح  2

بالل زاهر عبدالحكيم فرح  2

فرام موسى كميل فرح  2



العمران احمد عمران سالم مبارك مساعد فرح  4

النعيمي عواد مضر فيصل  4

الشريف حسين ماهر قصي  2

المسعد عبدالحافظ محمد قصي  1

السعود احميد سليمان كوثر  4

خليفه خالد احمد الرا  3

المواجده محمود حازم الرا  1

القسوس عادل رامي الرا  2

السعيدي عبدالحسين عادل الرا  3

البيطار حسن مازن الرا  3

حبيشي عبدهللا زياد النا  1

الطراونه عارف علي لبنى  4

العمري محمد سعد لجين  2

صرار حسين محمد لجين  3

الرقاد خلف عبدهللا لميس  4

الدين جالل/ ايمن محمد/ لؤي  1

السميرات إبراهيم زياد لؤي  4

عرفات سعيد سامي لؤي  1

عازر توفيق فوزي لؤي  1

زغلول/ رجا أنطون/ يوسف لؤي  2

العتيلي/ راتب محمد/ زاهر ليان  1

الحلبوني/ عدنان محمد/ مروان ليانا  1

المخاترة سالم زهير ليث  4

الزيادات موسى عبدالعزيز ليث  3

الحواجره محمد كامل ليث  1

ابوغوش نبهان صالح ليما  1

يونس سالم نضال لين  2

الدباس حمدهللا هاني لين  3

الفقراء حمد محمود ماجده  2

سليمان عزت موسى مأمون  1

خضراء بن مجد  1

عبدالحي جوهر محمد مجدولين  3

القيسي/ امين محمد/ احمد محمد  4

البطاينه فندي اسامه محمد  3

اسحار بن افيق محمد  4

النوايسه محمد بسام محمد  2

درويش سعيد جويد محمد  1

الزغول موسى حابس محمد  3

حجاز محمد  3

الكحلوت ابراهيم احمد حسن محمد  1

صالح عبدالرحيم حسن محمد  3

االقرع نمر حسين محمد  4

الشماسنه يوسف خالد محمد  3

سالمه محمد زياد محمد  3

/العدوان ابوعرابي/ توفيق سلطان محمد  2

العدوي محمود سلطان محمد  1

ابوبكر محمد سميح محمد  1

عكاوي عبدهللا سمير محمد  4

الشيخلي محمد عبدالقادر محمد  2

الموسى سعد عبدالناصر محمد  1



مسودة محمود عبيدة محمد  3

ابوعليه نافع فتحي محمد  3

كامل كامل مجاهد محمد  1

أحمد مادي محمد محمد  4

الشميري عبده قائد منير محمد  2

جمعة جمعة هارون محمد  3

تيلخ راغب يحيى محمد  3

شهاب خالد احمد محمود  4

دردس محمود رسمي محمود  3

السعيد محمود سعيد محمود  2

الشحام خليل عيسى محمود  1

الخضيرات نافذ محمود مراد  1

إقليصة الهاشمي عبدهللا مرام  1

الحداد عزت زيد مرح  2

ابورمان خليفه عبدالكريم مرح  4

عطاري محمد فؤاد مرح  4

قاسم عبدهللا وجدي مرح  2

ابراهيم الشيخ عباس محمد مروه  4

اباظه شريف اشرف مريان  4

حتر عيسى نضال مريانا  4

التميمي جابر جعفر مريم  3

العبكي صبحي عصام مصعب  3

البلوي سلمان احمد معاذ  1

القاسم عبدالرحمن معاذ  1

االبراهيم عقله عبداللطيف معتز  3

الجالودي عبدالفتاح محمد معتز  2

يوسف محمد اياد منار  2

صنوبر احمد/ عزمي محمود/ منجد  4

الحسبان خلف محمد منى  4

حدادين جريس فادي مهند  4

صافي يسر ماهر مهند  2

المومني محمد هاشم مهند  3

ابوسالم محمود يوسف مهند  1

الربيحات موسى نعيم مؤمن  2

البداينه مريحيل عطيه مؤنس  1

طلفاح محمد احمد مؤيد  2

عبداللطيف عبداللطيف زياد مي  1

زهره احمد جالل ميرا  3

بشناق عبدهللا عبدالرؤوف ميرنا  3

الحديدي سليمان مؤمن ميسرة  2

بطارسه يوسف غازي مينا  2

الحمداني يحيى مازن مينا  2

الترك محمد عالءالدين نادره  2

بطاينه محمود منصور ناديا  4

بكليزي توفيق درغام ناديجدا  2

الفريحات عبدالرحمن عبدالوهاب نادين  2

الياس بنت نبيله  3

السعدي عبدالحميد ناصر نجمه  1

الشريف لطفي/ عاصم محمد/ ندى  1

السباتين محمود عمر نضال  4



الفرا علي محمد نعمة  1

ابوشخدم/ ذياب محمد/ سالم نوال  1

ظهري بنت النادية نور  1

نور محمد بنت امالينا نور  4

يوسف بنت املينا نور  4

أبوغنيم نور  1

حماد محمد حمدهللا نور  4

درويش  سامح نور  4

الحايك احمد سامي نور  1

سهيد محمد بنت شهيرة نور  2

يوسف اسحق طارق نور  3

الكساسبه سالم عبدهللا نور  4

مرار إبراهيم نادر نور  2

سفرالدين بنت نورالشهداء  4

عبدالعزيز بنت نورالفضيلة  3

العثمان يوسف عثمان عبدهللا عثمان نورة  4

كمال محمد بنت نوررشيدة  2

خليفه عبدالرؤوف محمد نوف  4

مانع محمد نجيب هاجر  2

المحاميد صالح احمد هاله  1

الهودلي عبدهللا حمدهللا هبه  2

الحجاج محمد زياد هبه  2

مهيار حسن محمد هبه  2

االطرش عبدالكريم مصطفى هبه  1

/رشيد محمد/ /رشيد محمد/ عامر هدى  2

ابوالشامات غسان هدى  1

الشبيب إبراهيم محمد هدير  3

ابوصاع عبداللطيف احمد هديل  4

عودة فارس محمد سامي هديل  1

النعيمات صالح موسى هديل  4

زريقات حسن يوسف هديل  2

طبنجه يوسف هاني هناء  3

محتسب/ هاشم محمد/ مجدي هند  2

صالح الشيخ عبداللطيف خالد راشد هيا  2

السردي سعيد هاني هيا  1

عبدهللا عبدالجابر نضال ورد  3

الكمالي مهيوب عبدالحكيم وفاء  1

3                    الكايد احمد علي يارا 

بحر سعيد ناصر يارا  1

عناسوه عبدهللا نبيل يارا  4

خاطر احمد رائد ياسمين  4

قويدر زياد ياسمين  4

الهلسا اديب صالح يزن  1

الزعبي خالد عمر يزن  3

حسن برهان ينال يزن  4

رباع محمد عيسى يمان  4

العمري علي احمد ينال  1

أحمد محمد باسم يوسف  4

الخريسات يوسف جهاد يوسف  2

توبه حسن خليل يوسف  3



هللا مال احمد اسماعيل عثمان زيد يوسف  3

عابده يوسف مروان يوسف  3

الطراونة صالح ماهرعماد احمد 4

حمشو عمادالدين هاني محمد 2


