
الرقم الجام  االسم 
1937754 سارە  ال 
1937875 رنا جاسم  الهاجري
1933742 لوج  الخل 
1937881 شوق الصالح
1938356 سارە الجفوت
1938357 ثامر الشمري
1933360 ر  عهد ال
1938705 طارسه ت  ثا
1938760 ش جاسم جح
1935231 اء الشلخ  ال
1938346 اري طالل ال
1937861 اري م ال ك
1937838 اري د المحسن ال ع
1936691 عمر حماد
1931607 دانه ابو سل
1938815 ا الجه 
1938372 اري د ال ع
1950033 ينه عب ابو س
1950003 خلود العودە 
1931009 و  رغد العل
1930424 سندس الحن 
1935451 م خاطر رن
1934289 اري مجد ال
1933328 فات سندس شد
1933270 حان وضاح الش
1933061 شهد السواره
1932668 زنه سلمان
1936325 سارە مقدادي
1938832 ف الشمري ا
1933943 د لينا عا
1938283 مه ا الت ص
1936925 داوي راما ال
1931088 مان الدراوشه ا
1931462 ه ات المشاق ا
1931583 ش ا ح
1931655 رو النجار
1931614 وسام مر 
1931626 امجاد الجحاش
1934633 انعام الخوالدة
1934539 ه اب ان الد ب
1934544 مان ابو عرقوب ا
1934441 اسم ابو عرقوب
1935450 لينا قدورە
1935313 عه ع ق
1935455 احمد جمل 
1936387 م العموش ابرا



1937267 ود ان ال ب
1937347 ر محمد الظا
1937404 براءە عوض
1938046 د مروە  ابو ز
1938325 الت  محمد الزغ
1933290 ة رجاء المشاق
1933562 ه اسعد ا
1933923 د  ف ع ر
1931575 شذى صالح
1931075 له  محمد ابو حج
1931975 ل  د اسماع ي
1932062 لسه  عمر 
1932276 م محمد غن
1932577 محمد الحسنات 
1934356 اسامه مر 
1937857 دانا كنعان 
1934429 كرم العمري
1930027 رن البواب
1930034 دات سوسن الور
1931781 ا الزرو ما
1935190 م ابو ع  س
1938305 ان الخوالدة ب
1938237 سارە العموش
1938247 ح السخ  ف
1938295 ام  رغد الد
1935611 اس  احمد 
1933502 خالد النعامنه
1934988 زات  ف ال ر
1934979 دعاء القرعان 
1934936 ه عاصم الدو
1934935 دە ب جنا صه
1934910 االء الخوالدة
1934806 ان  ف ال ر
1934793 ه العمد دا
1933456 د الخ  ز
1933296 انوار الخوالدة 
1933293 ة ن المشاق
1970094 ما الحامد د
1938817 ح عالء مل
1933935 ه ابو الرب ا
1933886 ه د  المشاق ع
1933858 س ليندا يو
1933827 لوج زق 
1933800 ان  نا م
1933707 رة  اسماء الزوا
1933650 يح  مان ابو ص ا
1933511 ه ا عماد اله



1935656 رحمه الغب 
1934097 دوي  شذى 
1932400 نور سالمه 
1930681 الرا الدل 
1930648 طه ا السال س ج
1935489 دان ن و ع
1935471 م رغد ابرا
1935145 محمد الجبور
1934912 د الخوالدة  تغ
1934660 ل العموش سلس
1934657 ل الحاج  د
1970151 رام العطاري ا
1970149 له  محمد الخال
1970146 ا خالف 
1938892 اري تر ال
1938891 اري  شهاب ال
1934581 د   سارە ع
1938116 س ب يو صه
1934622 م المحارب س
1931034 محمد الن 
1931037 ب  احمد الخط
1931107 رؤى القضاە 
1930838 ر  صفاء ظا
1930954 ماء الفقهاء  ش
1931281 حن الطهراوي
1930864 ه الرقاد  دان
1931368 ف الخزاعله ر
1931358 ه ابو غزله  ا
1930993 ة عال المشاق
1931205 اد االء ع
1931477 ود راما ال
1937003 ن  عصام الغ
1936984 ان  ل الحس اس
1936961 له  نور الخال
1931599 سون االسطه  م
1931590 د دعاء  عا
1936945 ه ث المشاق ل
1932504 مان السواع  ا
1932603 حمزە النجادات 
1933505 ب الحراحشه صه
1933508 د عمايرە ع
1933667 ه  ح سب ف
1933672 ة قضاە
1933850 ه سحر سب
1934075 ح حمد ف
1934344 ف النع  ر
1934407 رفعات عواد



1935532 طوش احمد ال
1937643 رة  معاذ الزوا
1937586 جعفر المحروق 
1935257 محمد المر 
1932612 ات  مصعب المرا
1937465 يزن ابو حنانه
1937318 ان  ث الحس الل
1937130 ق الع 
1937115 ينال زقوت
1937057 س صالح ا
1936381 طه تمارا  المعا
1933452 س القا  ا
1933222 ت مصط 
1931771 احمد اخالوي
1938294 شه ما الخ د
1938258 ان الحاللشه ل
1938128 ه الحن  ا
1937851 سعد العون
1931923 ط طب ح  ف
1931926 ندى حداد
1935107 د رسالن الحد
1935008 ض الموم 
1935034 ح نادر ف
1934972 تمارا ب غانم 
1934983 راما عناقرە 
1934860 د الرحمن جرادات  ع
1934929 شار العموش
1934944 عمر ابو حمور
1934833 حسام الرقاد
1933591 رة  رؤى الزوا
1932185 ل حجاحجه 
1938881 مالك العطار 
1937874 فه  محمد خل
1936772 تاال احمد
1937308 مان الخضور
1937501 ان المحارمه را
1937780 نورس ب ملحم
1937806 روط شذى 
1970141 مات  االء العل
1970142 د الغ  مان ع نار
1932080 اس  محمد 
1933801 نور الم 
1933811 سحر الخوالدة
1932224 براءە حماد
1933076 ن دعاء ال
1933037 رعد القصار 
1936578 ان  سارە الب



1933514 عمر الموم 
1937369 ه اد الخطاط ا
1937302 بتول القعاقعه
1933363 ه ما التق د
1933220 رؤى الصمادي
1934412 ب  اسامه الخط
1937735 اله االفغا 
1937703 اصات  محمد الح
1937603 د الغ  ارام ع
1938148 كه مع الشوا
1934856 ه ال الشخان ن
1970135 عمر السوطري
1932435 فان  ل القط اس
1931692 ادات  مالك ال
1930020 راشد الزع 
1938335 الهنوف الجمعان 
1935033 قه ا  زحا ص
1934903 حمزە الدالبيح
1938893 عدنان الجغب 
1970003 نور ناعسه 
1970020 شهد المدادحه
1970026 مرام برجاس
1970027 اء النوافله ا
1933882 ه رعد المشاق
1932368 كه احمد الشوا
1935467 شات  محمد العم
1935465 محمد ع 
1935320 رائدە الرعود
1933962 ه محمد ابو د
1933890 ود محمد ال
1933887 ه عمران المشاق
1970108 د عنود ابو عب
1938084 النا الصمادي
1931111 دي  امله العب
1931071 ري  س الغ ا
1931069 محمد الصوافطه 
1930644 دي  اسحار حم
1938737 د الغ   رغد ع
1938280 د  الخوالدە ع
1938262 ف المجا  ر
1930903 عه دينا ال
1937829 مجد العودە
1937972 محمد العموش
1931017 احمد الفدعان 
1931049 حمزە مشايخ 
1931048 ل  احمد خل
1937163 دالالت  عمر الع



1933931 ود ندى ال
1933576 حات مجد ف
1933306 فة الخزاعلة  لط
1933224 سارە المج 
1933198 ل  ام الرح
1936572 حان  طارق 
1934886 انعام ع 
1936966 دالرحمن رزان ع
1934655 نور الحطي 
1934650 ح ب سالمه ف
1934648 س الخوالدە
1934637 وسام الخزاعلة 
1934615 اء نصار  ا
1934562 ات  رسل الرقي
1934444 قه شار المشا
1937547 فارس قاسم 
1937496 اسامه الجم 
1937530 رامه النادي 
1931238 رة  حن الزوا
1931264 ماء القرعان  ش
1931367 ان  رند حس
1931359 ايرە  بتول ال
1931413 صل العموش  ف
1931469 اسماء عثمان 
1930307 ب  نجد المس
1930360 ل  عمر خل
1930086 لم  م س س
1930106 ري ع الج
1937188 ق  صفاء ام
1937203 محمد احمد
1935225 ساجدە جرادات 
1935377 ل القرارعه ن
1935439 له  مع الشما
1937809 خالد الميع
1930750 س رشا الجوام
1930748 االء الطالس 
1937588 ف الروله ر
1937662 روان النع 
1935606 احمد حمدان 
1938020 بتول الحن 
1933384 محمد الدعجه
1933610 ة وق الخطاي
1933725 ري اء الغ ا
1933743 ل التم 
1933878 مهند الع 
1933936 ه المغر  ا
1934106 لة رغد الخال



1934126 ن دحدح 
1932373 سارە الصمادي
1934838 رئام الرقاد 
1935002 رة  سوسن الزوا
1935009 داء الديري غ
1935025 ه احمد مشاق
1935038 له  سامر  الخال
1935063 وعد العمري
1933186 م الشبول  ابرا
1933248 رؤى الصمادي
1933353 س االش 
1935604 اشم العمران 
1937322 تقوى الخوالدە
1931002 ه  مالك المشاق
1930427 وعد الحن 
1934469 اشنه د الح ز
1934632 معاذ الحراحشة
1934644 دە خالد جنا
1935192 ش  رتا ح
1930288 اسامه اسندر 
1936868 اء الق  ا
1936910 م العمرو  ابرا
1938080 ل الزع  سلس
1931608 رناد الصوافطه
1933747 ه  نا المشاق
1935193 ري مان الغ ا
1930570 م راشد الد
1937445 ندى ابو محارب
1937048 د  ف سع س
1970053 مهند ال 
1970039 ع  فداء ال
1937880 سناء الصانع 
1932902 د اسعد ع
1932659 حال عودە 


