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الزرقاءسلسبيل حسين سليم الزيود

الزرقاءسلسبيل خالد ناصر الزبن

الزرقاءسلسبيل دمحم احمد مالعبه

الزرقاءسليمان حابس دمحم القريوتي

الزرقاءسيف عماد دمحم المومني

الزرقاءصايل فرحان عبد الحميد الغويرين

الزرقاءصبا ايمن زكي حطيني

الزرقاءصفاء راسم صالح السالمين

الزرقاءصفاء سفيان سلمان حسين

الزرقاءصقر احمد صالح عبيدات

الزرقاءضحى دمحم خليل الزعبي

الزرقاءضحى يوسف سليمان العبادي

الزرقاءضياء الدين بكر عبد هللا حجازي

الزرقاءعادل بالل عبد العزيز حسان

الزرقاءعبد الرحمن دمحم عقله الدعجه

الزرقاءعبير عوني محمود حمدان

الزرقاءعرين عدنان توفيق الخوالدة

الزرقاءعلوان علي خلف العبيد

الزرقاءعمر علي خليل خشاشنه

الزرقاءعمر هارون يونس الفقير

الزرقاءفادي منير فرحان بقاعين

الزرقاءفرح حاكم دمحم ابن سراح

الزرقاءفرح دمحم محمود الزياده

الزرقاءكوثر احمد توفيق الشهابي

الزرقاءلينا خالد عبد الكريم الزواهره

الزرقاءدمحم احمد دمحم جاد هللا

الزرقاءدمحم خليل اسماعيل الشوابكه

الزرقاءدمحم نهاد صالح شيخ

الزرقاءدمحمخير اكرم عبد الرحمن النوايسه

الزرقاءمراد دمحم حسن ابو صيني

الزرقاءمرام دمحم سلطان عبد الفتاح نصار الرواشده

الزرقاءمريم صفوان عبد الكريم الجعافره

الزرقاءمصطفى اكرم دمحم الدالبيح

الزرقاءمعاذ صبحي عبد الحليم الحياري

الزرقاءمعتز سميح عبد الرحيم رزمك

الزرقاءمنذر عاطف احمد ابو مشنك

الزرقاءموسى دمحم فايز العمر

الزرقاءميناس سمير احمد العمري

الزرقاءنرمين سمير حسن دمحم

الزرقاءنهى ماجد جمال الفار

الزرقاءنور الدين عبد مفضي الدبايبه

الزرقاءنور حماد حسن كراجه

الزرقاءنورالعين ثابت دمحمجمال موسى

الزرقاءهاشم عدنان احمد الرقاد

الزرقاءهبه خلف فرحان المشاقبه
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الزرقاءهبه دمحم علي ابو شندى

الزرقاءهدى وصفي بدر الصبيحات

الزرقاءهديل تيسير محي الدين الثوارنه

الزرقاءهديل جازى دمحم الجبور

الزرقاءهمام مأمون مصطفى الحاج

الزرقاءوسام امجد منصور الزبون

الزرقاءوليد فراس سامي الروسان

الزرقاءيقين عصمت عبداللطيف المحادين

الزرقاءيوكسال كمال علي الترك

السلطابتهال مدين عبد الحافظ الخليفات

السلطاحمد اسامه دمحم عربيات

السلطاحمد دمحم عبد الحميد جابريه

السلطاحمد ياسر عواد النجداوى

السلطاسراء زاهر عبد الحافظ الجدوع

السلطاسيل ممدوح دمحم الزبون

السلطاسيل يحيى دمحم ابو رمان

السلطاالء ابراهيم دمحم البيادره

السلطامنه سامي دمحم رشايده

السلطامنيه سليمان عواد العجولين

السلطانس عماد هاشم النسور

السلطايمان جواد حمدان الطويقات

السلطايمن عبد الحليم احمد العربيات

السلطبتول عبد هللا دمحم طالفحه

السلطبتول دمحم علي خريسات

السلطبراءه عبداللطيف حسن الخوالده

السلطبرنس عوده ضيف هللا الخرابشه

السلطبالل محمود سليمان النسور

السلطبلقيس رسمي علي الصبيح

السلطبهاء الدين عزالدين جميل حسان

السلطتاال غازى عواد الخرابشه

السلطثائر علي حسين العاصي

السلطحسام الدين خلدون دمحم الرحاحله

السلطحال سالم عبد هللا الثوابيه

السلطحنان دمحم توفيق عمايره

السلطحنين احمد عيد الزعبي

السلطدعاء دمحم سليمان الخصبه

السلطدعاء دمحم عبد الرحمن بزبز

السلطراشد حسن احمد الحنيطي

السلطراما احمد سالمه الزعبي

السلطرغد بسام مبارك المحاسنه

السلطرغد محمود مطلق ابو شمعون

السلطرنا امين دمحم المهيرات

السلطرناد احمد دمحم ابو رمان

السلطرهف حمد هللا غالب الشبلي

السلطروز دمحم صالح بني عطا
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السلطزاهده علي دمحم السليحات

السلطساجده طالب علي النصيرات

السلطساجده عاطف عبد هللا ابو رمان

السلطساره منجد محمود ابو علوه

السلطسانجيتا حسن عبد الرزاق ابو رمان

السلطساهره مبارك مسعود النعيمات

السلطسالم علي عياش الزعبي

السلطسيف الدين خالد دمحم المومني

السلطسيمون جريس فؤاد حداد

السلطشذى مصطفى عايد الحوارات

السلطشهد دمحم فالح مداهنه

السلطصباح دمحم ناصر الزعبي

السلطصهيب فايز حسين الدروبي

السلطعامر حمدهللا سليم الدوين

السلطعبيده صقر سعد ملحم

السلطعالء دمحم عبد الكريم المهيرات

السلطعلي احمد مسند ابو ريشه

السلطعمران سارى قبالن الرحامنه

السلطعهد علي عوده عقيل

السلطفلك عايد صالح النعيمات

السلطالنا عمر عبد الرحمن الحديدي

السلطلمى سليمان دمحم الخوالده

السلطلميس خالد سليمان المزايده

السلطليث الرائد خالد احمد غنانيم

السلطمالك عدنان حسين الربابعه

السلطدمحم علي نايف الزيادنه

السلطدمحم نذير عبد هللا الغنانيم

السلطمرام غازي محمود الماضي

السلطمرح اكرم عطا هللا حجازين

السلطممدوح علي مزعل المطيرات

السلطمنى عاطف علي الحيصه

السلطمهند دمحم سالم الزبون

السلطمؤمن جمعه خلف الثوابيه

السلطميس دمحم نواف السيوف

السلطنجاه سامي احمد الزعبي

السلطنسيم دمحم عبد الرحمن ابوعميره

السلطنشأت محمود احمد المناصير

السلطنور دمحم حافظ الهنداوى

السلطنيفين علي كامل بكر

السلطهارون احمد مصطفى العنانزه

السلطهاشم حسان عبد العزيز السليحات

السلطهديل عواد سليمان الفواعير

السلطهند خلف خليل الهوامله

السلطهيلين سامي دمحم السليحات

السلطوعد ناصر عبد العزيز الفقير
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السلطوفاء عدنان فالح عطيات

السلطوالء مازن عايد الفاعورى

السلطينال عليان احمد الزيود

الشوبكاسماء محمود موسى العمارين

الشوبكبتول دمحم علي الشعيبات

الشوبكحنين علي سليمان العودات

الشوبكروان ابراهيم دمحم الزيدانين

الشوبكعبد هللا رياض دمحم الرواشده

الطفيلةاحمد راتب عبد الحميد المحادين

الطفيلةاحمد عبد الحميد عبد المحسن الرواجفه

الطفيلةاحمد دمحم علي القطاونه

الطفيلةاسالم عبد الرحمن عبد النبي الجرابعه

الطفيلةايهم دمحم عبد الكريم الصرايره

الطفيلةآيه عدنان دمحم المدني السبول

الطفيلةبهاء احمد دمحم الشباطات

الطفيلةجعفر خليفه صالح السوالقه

الطفيلةحنين سليمان حمدان المرافي

الطفيلةرانيا ابراهيم دمحم المسيعدين

الطفيلةزيد عبد السالم عبد العزيز الجرابعه

الطفيلةسالم بكر احمد المحاسنه

الطفيلةسندس فتحي عطا هللا القيسي

الطفيلةعباده بهجت عايد القراله

الطفيلةعبد الرحمن عمر دمحم الطرشان

الطفيلةعرين سميح سليم المحيسن

الطفيلةعلي احمد علي الفقرا

الطفيلةعمر حكمت عبد هللا السوالقه

الطفيلةعمر مصطفى عبد المهدى الربعي

الطفيلةقيس وليد عبد الرحمن الغنميين

الطفيلةلبنى عادل ناصر السوالقه

الطفيلةليث ذياب دمحم الكريمين

الطفيلةليث محمود موسى النظامي

الطفيلةدمحم جبران عبد القادر الرومي

الطفيلةدمحم سلمان طه الكساسبه

الطفيلةدمحم عاطف عيد عيال سلمان

الطفيلةدمحم موسى مصباح السقرات

الطفيلةمعتصم خلف شوكت العودات

الطفيلةمهند دمحم جمعه النوايسه

الطفيلةموسى باسم عبد الحافظ النوايسه

الطفيلةهديل ابراهيم محمود المراحله

الطفيلةينال اسامه نوفل الخصبه

العقبة الفندقيةاسيل امين صالح الرطيالت

العقبة الفندقيةافنان ركاد كريم النعيمات

العقبة الفندقيةايناس عبد الرؤوف عبد الحميد الرواشده

العقبة الفندقيةبراءه جمال سالم البدور

العقبة الفندقيةتسنيم عبد هللا دمحم الشبيالت
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العقبة الفندقيةتسنيم هاني غمار الزبون

العقبة الفندقيةجبريل نايف ابراهيم الهباهبه

العقبة الفندقيةرناد ياسر دمحم النمر

العقبة الفندقيةمرح سالم فرحان الصرايره

الكركابراهيم دمحم مد هللا الجعفري

الكركاحمد ابراهيم احمد القروم

الكركاحمد خالد احمد العشوش

الكركاحمد مجدي دمحم الجرابعه

الكركاروى مبارك بركات الشواوره

الكركاسراء ياسين دمحم الطراونه

الكركاسالم عبد العزيز عوده الهريشات

الكركاسالم دمحم اعمير المرافي

الكركاسيل احمد ابراهيم القطاونه

الكركاكرام سالم ابراهيم جديع المزايده

الكركاماني دمحم علي القطاونه

الكركاميره بسام عبدالحافظ العنانيه

الكركانفال ابراهيم مصطفى الصرايره

الكركايناس خالد احمد القمول

الكركايه امفضي عبدهللا الشواوره

الكركايه صالح عياده القراله

الكركايه دمحم مسلم الضالعين

الكركآسره عرفات سلمان القراله

الكركآيه عبد ربه جويعد المعايطه

الكركبراءه جمال دمحم الجالمده

الكركبندر نضال عصر الذنيبات

الكركتسنيم ذيب كامل المعايطه

الكركتسنيم فتحي ابراهيم الفقير

الكركتقى راتب عبد الجليل البيايضه

الكركتقى صبحي اعطي الرفوع

الكركتيماء ماهر محمود المرابحه

الكركجمانه دمحم عطا هللا العساسفه

الكركحازم سالم فليح الليمون

الكركحبيب اسامه عبد اللطيف البطوش

الكركحنين فوزي فرحان المجالي

الكركدانيا فهمي عوض النوايسه

الكركذكريات ايمن عيسى المواجده

الكركراما عبد هللا حمد الجرادات

الكركرفيده فالح دمحم الشقور

الكركرنيم راضي دمحم المبيضين

الكركرهف فوزان فرحان المجالي

الكركرؤى علي طالب الطوره

الكركساره بكر فايز القطاونه

الكركسالم راتب عبد الفتاح الكفاوين

الكركسبأ نضال ماجد الجرابعه

الكركسجود عوض سليمان الطراونه
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الكركسجود محمود عبد هللا الذنيبات

الكركسجى عوض محمود الصرايره

الكركسخاء فايز خليل البديرات

الكركسلسبيل امان سالم النجادات

الكركسند دمحم راشد النوايسه

الكركسندس خليل عيد الخمايسه

الكركسوار عادل راضي الرواشده

الكركشذى فرحان دمحم الطنشات

الكركصابرين سالم احمد المجالي

الكركصفاء بسام محمود الرفوع

الكركضحى مقبول حمدان البحيرات

الكركضياء الدين منصور هالل الدهيسات

الكركعبد هللا احمد عقله الكساسبه

الكركعبيده خالد عبدهللا القطاونه

الكركعبير عماد سالمه الفصول

الكركعلى نضال علي قرشي

الكركعلي ماجد مبارك الذنيبات

الكركعلي مسلم احمد المطارنه

الكركعمر احمد عبد المهدي الرهايفه

الكركغدير نصر هالل الدهيسات

الكركقتيبه يونس علي الذيابات

الكركقيس عطاهللا عبد المهدى البديرات

الكركالرا عبد السالم دمحم البديرات

الكركليث فضل احمد ابو صالح

الكركليث دمحم حسن الرفوع

الكركدمحم احمد عمر الهويمل

الكركدمحم احمد عوده المجالي

الكركدمحم اعبيد هللا عطوه الخرشه

الكركدمحم جميل دمحم الحباشنه

الكركدمحم هاشم عبد العزيز الشمايله

الكركمحمود عبد هللا عبد العزيز المواجده

الكركمحمود دمحم خالد الشمايله

الكركمحمود مسلم عبد المهدي اللوانسه

الكركمخائيل خليل مخائيل الحوراني

الكركمرح احمد دمحم الشمايله

الكركمريم زهير ياسين القراله

الكركمشعل نايف عواد الرهايفه

الكركمالك ياسين ابراهيم الخرشه

الكركنسرين سرحان سلمان الطوافحه

الكركنسرين صالح عبد هللا الهويمل

الكركهبه محمود فرحان العبادله

الكركهمسه خالد حمد الشمايله

الكركوالء حامد سالمه البطوش

الكركوالء دمحم عطوان البطوش

الكركيقين ابراهيم عطاهللا الصرايره
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الهندسة التكنولوجيةابراهيم اسامه لطفي الطاهر

الهندسة التكنولوجيةاحمد خالد عبد الكريم الحياري

الهندسة التكنولوجيةاحمد سيف الدين سليمان الخرابشه

الهندسة التكنولوجيةاحمد عدوان شريف العدوان

الهندسة التكنولوجيةاحمد موسى فالح العمرى

الهندسة التكنولوجيةاسامه ضرار حمد الخريشا

الهندسة التكنولوجيةاسامه وائل دمحم عبدالرحيم الطباخي

الهندسة التكنولوجيةاياد علي حسين صمادى

الهندسة التكنولوجيةبرجس سليم دمحم المناصير

الهندسة التكنولوجيةبالل زيدان عبد هللا الحنيطي

الهندسة التكنولوجيةبهاء الدين قصي عايش عزايزه

الهندسة التكنولوجيةتسنيم نضال حامد القيسيه

الهندسة التكنولوجيةجعفر عبد هللا مفلح المهيرات

الهندسة التكنولوجيةجعفر وليد حسن الفواقه

الهندسة التكنولوجيةحسام عاطف عبد الفتاح شموط

الهندسة التكنولوجيةحسين صالح حسين عبد العزيز

الهندسة التكنولوجيةحنان خالد عواد الدعجه

الهندسة التكنولوجيةخلود دمحم عبده المراشده

الهندسة التكنولوجيةرافت خالد عبد هللا الزواهره

الهندسة التكنولوجيةرغد عايد فرج العنزي

الهندسة التكنولوجيةرهام قاسم دمحم القواسمه

الهندسة التكنولوجيةرهف سامي سالم ابو عمير

الهندسة التكنولوجيةسامر عبد هللا دمحم بني حمد

الهندسة التكنولوجيةسائد خليفه عبد العزيز خوالده

الهندسة التكنولوجيةطارق محمود صالح الجهران

الهندسة التكنولوجيةطالب سالم يوسف الخرابشه

الهندسة التكنولوجيةعاصم غصاب خلف عليمات

الهندسة التكنولوجيةعبد هللا خضر عبد هللا الهريشات

الهندسة التكنولوجيةعبد هللا ربحي عبد الحق ابو يعقوب

الهندسة التكنولوجيةعبد الناصر محمود علي النمرين

الهندسة التكنولوجيةعبد الوهاب خلف عبد الطالق

الهندسة التكنولوجيةعز الدين ابراهيم يحيى خضير

الهندسة التكنولوجيةعفاف محمود سالمه الهاجس

الهندسة التكنولوجيةعمار احمد دمحم الهمشرى

الهندسة التكنولوجيةعمر مصطفى دمحم المومني

الهندسة التكنولوجيةعمير علي مفلح الجعافره

الهندسة التكنولوجيةعناد فليح سليمان الشعار

الهندسة التكنولوجيةقتيبة جعفر عبدالكريم شواقفة

الهندسة التكنولوجيةقصي عصام غالب ابو زيد

الهندسة التكنولوجيةلؤي هشام عبد الحليم الكلوب

الهندسة التكنولوجيةليث سعود توفيق السليحات

الهندسة التكنولوجيةمالك عاطف حسين الدباس

الهندسة التكنولوجيةدمحم احمد مفضي الغريب

الهندسة التكنولوجيةدمحم ايمن فايز العمرى

الهندسة التكنولوجيةدمحم ايمن دمحم الحاج عبد هللا

23/09/2017 13



الهندسة التكنولوجيةدمحم حسين عبد القادر الصعوب

الهندسة التكنولوجيةدمحم خلف علي الخزاعلة

الهندسة التكنولوجيةدمحم خليفه عبد الفتاح النعيمات

الهندسة التكنولوجيةدمحم طالل حسن الخريسات

الهندسة التكنولوجيةمحمود انور عيد القاسم

الهندسة التكنولوجيةمحمود دمحم محمود عبد العزيز

الهندسة التكنولوجيةمصعب موسى فالح الهبارنه

الهندسة التكنولوجيةمعاذ توفيق دمحم الرواشده

الهندسة التكنولوجيةمعاويه منصور حسين الزيود

الهندسة التكنولوجيةمعتصم عبد العزيز عبدهللا المراشده

الهندسة التكنولوجيةمعن علي احمد الغزو

الهندسة التكنولوجيةمالك ابراهيم فهد مناصير

الهندسة التكنولوجيةمؤمن احمد سالمه الصالحات

الهندسة التكنولوجيةهشام دمحم خلف الزيود

الهندسة التكنولوجيةهشام نضال علي الحيارات

الهندسة التكنولوجيةهمام ابراهيم دمحم الحراحشة

الهندسة التكنولوجيةيامن احمد دمحم المشاقبه

الهندسة التكنولوجيةيزن صالح الدين دمحم حرز هللا

الهندسة التكنولوجيةيزيد دمحم عطا هللا التوايهه

رفيدةابراهيم دمحم مفلح فراج

رفيدةاحمد دمحم اديب عبد الجواد االشقر

رفيدةاسراء محمود عواد الزغول

رفيدةاسيا صالح جميل الزيود

رفيدةاسيل دمحم يوسف الفي

رفيدةاسيل وائل عايش العمرى

رفيدةاالء دمحم علي الحسنات

رفيدةانس علي عطيه الخوالده

رفيدةايمان نبيل دمحم العزه

رفيدةايناس عصام صبرى المجالي

رفيدةايه اسماعيل خالد شبلي

رفيدةتسنيم سليمان احمد الزعبي

رفيدةتمام عزي ادمحم الروله

رفيدةحنين دمحم خشمان الدهيمات العمرو

رفيدةدانيه خالد حماد الجراوين

رفيدةديانا متعب عبد المعطي القويدر

رفيدةدينا علي سالم بني علي

رفيدةرانيا فرحان دمحم العموش

رفيدةرشا نايف علي الكعابنه

رفيدةرفيده دمحم سليمان الشطي

رفيدةرهف وصفي علي الجخ

رفيدةساجده عارف دمحم خزاعله

رفيدةساره دمحم محمود الزيود

رفيدةسما بالل هاني الروسان

رفيدةسيف زياد محمود الشوبكي

رفيدةعلي سليمان علي خزاعله
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رفيدةفداء مروان عيسى العواوده

رفيدةفرح معاويه سالم الشوابكه

رفيدةليلى جميل موسى الزاغه

رفيدةدمحم غازى عبد هللا القضاه

رفيدةدمحم محمود احمد حمدان

رفيدةمروى عواد دمحم ابو زيتون

رفيدةمالك زيد احمد السليحات

رفيدةمنار معروف عيد الديات

رفيدةميس زياد دمحم ابو نصير

رفيدةنايفه فيصل منصور الوريكات

رفيدةهبه سمير عبد المحسن حجير

رفيدةهديل فايز محمود النعيرات

رفيدةهديل فتحي موسى الرشيدات

رفيدةهديل فوزى جميل الحساميه

رفيدةهنا فايد علي العدينان

رفيدةهنيه جمال فهد اجميل

رفيدةوالء ايمن دمحم التيهي

رفيدةوالء حامد سالم الزيادات

عاليهاروى عمر صالح النجار

عاليهازهار رجا عبد الكريم شوافعه

عاليهاسراء طاهر سعيد ابو مطر

عاليهاسالم فواز احمد ابومطر

عاليهاسيا دمحم يوسف المزرعاوي

عاليهاسيل حسين ظاهر الرقاد

عاليهاسيل فهمي احمد العسعيس

عاليهاالء رياض يونس القزاقزه

عاليهاالء زياد احمد السعايده

عاليهاالء عمر عباس العبابسه

عاليهالعنود اسماعيل عبدالحليم العمايره

عاليهانجود عواد سليمان العودات

عاليهانفال عبد هللا جلود عبد هللا

عاليهايات سليمان عيد االتيم

عاليهايه عيد سليمان الحجيله

عاليهايه دمحم ابراهيم الدويات

عاليهآالء طالل دمحم البطران

عاليهباسمه محمود يوسف المصرى

عاليهبيان ابراهيم يوسف قطوش

عاليهبيان راضي انويجع الخاليفه

عاليهبيان عبد الوهاب عبد هللا الحوراني

عاليهبيان وائل ابراهيم حجيج

عاليهتسنيم هيثم محمود عوض هللا

عاليهتماره اشرف سالم الفاعورى

عاليهتيماء عمر جميل الزعبي

عاليهحال موسى دمحم السواعير

عاليهراما احمد حماده الهوادي
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عاليهربى عاطف خلف المصاروه

عاليهرشا احمد سعيد الرواشده

عاليهرغد صالح دمحم الخشان

عاليهرغد ضيف هللا عقله النعيمات

عاليهرهف عبد الكريم موسى المحاميد

عاليهرهف علي عبد العودات

عاليهرهف نايف دمحم الخاليله

عاليهروزين عمر يوسف المناصير

عاليهرؤى ايمن ضيف هللا المومني

عاليهرؤى يوسف عبد اللطيف الحطيبات

عاليهساجده حسن عبد المجيد علي

عاليهساره ياسين علي الشمالي

عاليهسندس يعقوب سالمه الثوابيه

عاليهشهد اياد حسن دغلس

عاليهشيماء نزيه عارف عبيدات

عاليهعبير بركات احمد السيوف

عاليهعال خالد رسالن الفقهاء

عاليهعال رجا دمحم الحنيطي

عاليهعلياء دمحم زيد الطيب

عاليهغيداء علي خليل المصري

عاليهفرح علي مسعد الدبايبه

عاليهفرح ماجد سبتي الحنيطي

عاليهقبس حسين عبد الجليل ابو زيتون

عاليهمرام خالد عبد هللا الفواعير

عاليهمرح جمال اسماعيل مرار

عاليهمنار حسين حامد الحوراني

عاليهنور حسن احمد الشوابكه

عاليهنور منصور عيسى القطيشات

عاليههبه رياض ماجد المومني

عاليههبه نهار خالد الدهامشه

عاليههنادي دمحم شهاب الشخانبه

عاليهوعد دمحم سلمان فريوان

عاليهيسرى دمحم فهد الحسامي

عجلوناسراء صايل محمود زيادنه

عجلوناسيل خلدون دمحم المومني

عجلوناسيل لؤى دمحم السوالمه

عجلونافراح كريم دمحم الطراونه

عجلوناالء عامر دمحم القضاه

عجلونامل صالح الدين نايف القدحات

عجلونانسام عامر منعم هليل

عجلونايمان دمحم ابراهيم عنيزات

عجلونايمان مصطفى خالد عياصره

عجلونتسنيم شحاده محمود خرفان

عجلونتقوى عدنان احمد شواشره

عجلونتقوى مثقال دمحم خطاطبه

23/09/2017 16



عجلونتقوى معين دمحم الزغول

عجلونحنين خالد دمحم بني فواز

عجلونرزان عمر دمحم القواقنه

عجلونروان جميل علي بني بكار

عجلونروان محمود دمحم المصطفى

عجلونزيد دمحم خليل الطراونه

عجلونسوار عدنان احمد القضاه

عجلونسوزان احمد يوسف بوريني

عجلونشفاء دمحم خير عبد الحميد الشويات

عجلونعبد هللا فكرى احمد ابو العدس

عجلونعبير احمد عبد القادر الخطاطبه

عجلونعنود عدنان احمد عبد الغني

عجلونفداء محمود احمد سحاحله

عجلونهبة هللا عمر لطفي علي

عجلونهبه دمحم قاسم القضاه

عجلونوالء دمحم حسين بني اسماعيل

عجلونيارا شرف قاسم المومني

عجلونياقوت احمد دمحم المصاروه

عجلونيمان طعمه الفي الغزو

فسيفساء/مادبادمحم عبد هللا حمدان ارتيمه

معانرهف دمحم صالح الرواضيه

معاننسيبه علي هارون الخليفات

معانمجد حاتم جبريل السعودي

معانحنين عمر عبد الحليم الخليفات

معانالعنود عبد هللا غازي ابو تايه

معانورود عبد هللا عويض الرواضيه

معاناميره عطاهللا جويعد الجازي

معانيقين حرب دمحم النوافله

معانليث بركات ادهم الدمانيه

معانبروج يوسف خميس الرواجفه

معانبلقيس حسن عطيه المشاعله

معانايه خليل الفي النوافله

معانشادن ايمن عبد ربه البزايعه

معانايه فواز فالح الرواضيه

معانعطاهللا ابراهيم عطا هللا الجمل

معانساجده احمد علي عيال علي

معاناحمد حيا مفضي الضالعين

نسيبةاحالم يوسف عبد المولى مومني

نسيبةاسيل بالل دمحم طبش

نسيبةاسيل جهاد علي المومني

نسيبةاسيل زايد مطلق بني ياسين

نسيبةاسيل صالح دمحم سلمان

نسيبةاالء عبد الكريم دمحم الشرمان

نسيبةالهام صبحي دمحم مقدادي

نسيبةاماني اميسر دمحم الشرمان
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نسيبةامل سالم حمدان حجيله

نسيبةانوار دمحم احمد المحاشي

نسيبةايات دمحم خير علي خمايسه

نسيبةايناس فخرى حمدان الصمادى

نسيبةبتول دمحم محمود المريد

نسيبةبلقيس ايمن دمحم الصمادى

نسيبةتبارك عبدهللا دمحم الشديفات

نسيبةتسنيم سميح عودة العمر

نسيبةتسنيم قاسم محمود مياس

نسيبةتسنيم ياسر محمود العمرى

نسيبةتيما خالد محمود القضاه

نسيبةثامر شايش عبد هللا ابراهيم

نسيبةرشاد نسيم عبد القادر بني ملحم

نسيبةروزان بسام دمحم الهواوره

نسيبةرويدا يوسف احمد رفاعي

نسيبةساجده عاطف عبد هللا شرادقه

نسيبةساره اسماعيل دمحم الخطيب

نسيبةسجى حسين علي المومني

نسيبةسهير عمر علي بني ارشيد

نسيبةشذى دمحم محمود نجادات

نسيبةشروق نضال ابراهيم القدحات

نسيبةشهد دمحم عبد المجيد ابو ضاني

نسيبةشيماء فرحان دمحم المومني

نسيبةصفاء كاظم علي المومني

نسيبةعبير ابراهيم محمود اللطايفه

نسيبةعروب حسين شافع االحمد

نسيبةعال ذوقان حسين بني طه

نسيبةغيث دمحم مفلح الشرمان

نسيبةفتون خالد دمحم شطناوى

نسيبةالرا طارق نواف المومني

نسيبةلجين ثابت حسن عبيدات

نسيبةلميس سمير علي الشويطريه

نسيبةلينا دمحم زيد الطعاني

نسيبةمحمود زكريا عبد القادر الزغول

نسيبةميريانا خالد عبود الزبون

نسيبةميسم زكريا سلطان الجراح

نسيبةميسون انور محمود عمايره

نسيبةنهاد توفيق محمود خشاشنه

نسيبةنور دمحم شريف حسين بطاح

نسيبةهديل دمحم احمد ابو غزله

نسيبةهناء علي حسين طعيميس

نسيبةورود رضوان علي المومني

نسيبةيزن دمحم ابراهيم الدويري

نسيبةيقين سالم سليمان الزبون
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