
StudentName

أبوجراد بسام إبراهيم

الهوانية جبرين إبراهيم

المبيضين عبدالرؤوف إبراهيم

رّمان أبو فيصل إبراهيم

الحيح خليل أبوبكر

داهود يوسف أثير

شهاب ابو برهان أحمد

مسوده بالل أحمد

قادري عبدالفّتاح أحمد

المومني عماد أحمد

الطريفي عبدالرحيم محمد أحمد

الخطيب منير أحمد

سعادة هيثم أحمد

الرياالت وسيم أحمد

سركيس ورتان أديس

الشريده بالل أرائك

مصطفى بالل أسامة

نوري صباح أسامة

عودة محمد فالح أسامة

العودات عايد إسراء

النمرات وصفي أسيل

صبح وليد أسيل

سعيفان حسين آالء

القضاة محمد وليد أليكس

حشيش أبو ماهر أمل

الجداية يحيى أمل

حسنين مهند أميمة

حسن أحمد إيمان

عرباس محمد إيمان

السواعير محمد إيناس

السعودي زياد آيه

القباطي انور ابتهال

الريماوي حسن احمد

الضرغام الكريم عبد احمد

الطرشاني محمد احمد

القرعان محمود احمد

العموش علي االء

صايمة هيثم الحسن

الحماد ابراهيم الهنوف

الربضي  دوريد اليكسندر

الصبحي حسين اماني

الجابر عبد موسى خالد اية

العموش احمد ايمان

زركوش ساالر منير ايمن

زركوش سالر منير ايمن

عطا بني احمد باسل

عابدين هاني باسل

صباح جهاد باشق

الشوارب أنور بانا



القوابعة محمد بتول

المبارك اثير براء

عوده عمر بسمه

عبدالرسول صادق بشاير

فرج ماجد بلقيس

المناصير محمود بلقيس

ابراهيم حسين علي بيان

غازي عبدالكريم تارا

الطراونة باسم تاال

ملحم بسام تاال

العايدي جمعة تاال

الدرابكة جهاد تاال

العبدالالت عمران تاال

العوض طارق تغلب

النوايسة ابراهيم تمارا

العبدهللا فريد تماضر

البرقاوي تحسين توفيق

السمردلي سالم توالي

خوالدة فايز تيماء

عبيد مروان جمانة

جهاد وليد جمانة

نزال كاظم جميل

القعقاع سامر جود

باقي اسامه محمد جود

فوده محمد جود

المشاقبه جميل حازم

صالح أحمد الرحمن حبيب

المعايطة وليد حذيفة

النوايسة بسام حسام

الجابري خالد حسام

رشيد محمد حسين

الكرادشة فؤاد منصور حكم

سلطان أيمن حال

يوسف عبدهللا حال

بدير محمود حال

فارس ابو نظام حال

الحسينان عبدالمحسن حمد

نخله احمد حمزه

شاهين عيد حنين

صندوقة مازن حنين

القيم أحمد حيدر

حسن أحمد خالد

خليفة سالم خليفة

جياد خالد دارين

البلبل محمد داليا

كعدان حسام محمد داليا

العمري سالم دانا

جاموس أسامة دانة

لصوي حسين دانة

العنزي علي دانه



العاروري معتز دانه

قرقش شكري دانية

الرمحي معتز دانية

العاطفي صالح داوود

الهالالت حابس دعاء

كتكت ماجد دعاء

الحصني مهدي دعاء

الشريفي جمال دالل

الخياط مزاحم دالل

خورى  ريمون دياال

عبيدي زكي ديانا

الوشاح رضوان ديما

ريان ياسر ديما

عربيات عبدالرزاق ديمة

حمدان حسن دينا

دحابره فيصل دينا

حداد إبراهيم راما

االشقر كمال امجد راما

المصري محمود راما

طوقان نبيل راما

عيسى خليفة راندي

السعود أبو عدلي راية

حسين خالد ربى

البهادلي حسين رسل

الموسى أحمد رشا

يوسف مصطفى رضا

السرخي حازم رغد

شقور الناصر عبد رغد

اسماعيل عبدالجواد رغد

سنقرط حازم رغدة

الكايد داود رقية

العاني عدنان رقيه

عامودي أحمد رنا

النجادا الحميد عبد رنا

الشيمي علي رنا

سلمان زكريا رناد

العوامله علي رناد

المال علي عماد رند

القريوتي أحمد رهف

عميش سالم رهف

الشمالي نزار رهف

ابواصفر جهاد روان

العنزي سامي روان

الصالل محمد روان

"األسعد سعيد" "خالد باير" وائل روند

الجابري نايف رياض

الحربي نواف ريم

الجزاف علي زهراء

الفياض فيصل زهراء



إبراهيم منير زهراء

فريج محمد زياد

الجازي دياب زيد

الخطيب بديع سمير زيد

الفاخوري عوني زيد

عبدالقادر منهل زيد

العدوان نايل زيد

البريزات عبدالهادي زين

بللو مظهر زين

جاموس أسامة سارة

جاموس أسعد سارة

غانم ثائر سارة

الرزوقي سيد سارة

يونس عبدهللا سارة

الهمالن يوسف سارة

المعايطه حسين ساره

جويعد معن ساره

العنزي منادي سالم

العبدهللا سعد سالي

الهادي عبد جميل سجى

الشرايدة عاهد سجى

الخشالي شاكر سراج

الخليلي هاني سرى

خوصة أبو مصطفى سعاد

العنزي ناصر سعد

الحافظ عبد رجب سفيان

الدوسري ابداح سلطان

النغيمشي فاضل سليمان

الرميح وليد سليمان

سلحوت إياد سمر

الزيادي أحمد سمية

الكسواني محمد سميه

قشوع اياد سناء

الشبلي محمود سند

طوافشي عماد سندس

النجار وائل سندس

الّنجار وائل سندس

اليوسف جمال سوزان

موسى شوكت سوزان

ناصر مؤيد سوزان

الحديد قهيوي بسام سيرين

عضيبات حسين سيرين

ماجد مشرق سيف

شتات سامح سيلين

الحباشنة محمد شفار

العابد حمدان شهد

حيمور محمد شهد

اقنيبي ياسين محمد شهد

حسين أحمد شيخة

الجبور فايز صالح



المشهدي يعرب صفا

الفقيه السالم عبد صفاء

خصاونة يوسف الدين صالح

عطية عدنان ضحى

دادا طارق

نجيبي إبراهيم طيف

الخياط جاسم عائشة

حزيني حسان عاصم

عوض نزار عالية

شحادة نديم عبادة

زلط احمد عباده

البشارات محمود عباده

الزبده محمود هللا عبد

قاوقجي" محمدياسر" عبدالرحمن

النصار أنور عبدالرحمن

المصاطفة طايل عبدالرحمن

ابراهيم عوني عبدالرحمن

عبيدات فراس عبدالرحمن

البياتي محمد عبدالرحمن

الشريدة محمد عبدالرحمن

السنتريسي نادر عبدالرحمن

العنزي علي عبدالعزيز

محمود جمال عبدالقادر

الدباس مشرف عبداللطيف

مساد اسالم عبدهللا

الحربي عايض عبدهللا

عمران عماد عبدهللا

الشنيكات عمر عبدهللا

اسماعيل عوني عبدهللا

نمر طه فيصل عبدهللا

نمر فيصل عبدهللا

خشمان قيس عبدهللا

تفاحة ماجد عبدهللا

أبوليل ماهر عبدهللا

حجازين وائل عبدهللا

صيام نبيل عبدالمعز

قطيش فراس عرين

الفرهود هاشم عساف

النبر عدنان عصام

الجنيدي الحليم عبد عال

الشواكري محمد عالء

حمد محمد علي

كنعان يعقوب علي

صفيره رمضان عمار

صفيره محمد رمضان عمار

ريش أبو إبراهيم عمر

الساحلي عبدالرحمن أيمن عمر

يحيى خير عمر

عاشور رامي عمر

سرحان زيد عمر



سرحان زيد ُعمر

سرحان زْيد عمر

ساليمة فهد عمر

فالح سعد عمرة

جّراد انور عمرو

تفاحة سامي معين عمرو

الحماتي عودة عنود

عيد ابو محمد عيد

الدير عماد عيسى

طعمة عادل غفران

الفراج عبداالله فارس

الشاعر رشيد فاطمه

حمشو أيمن محمد فراس

عيسى محمد فراس

السعدي إياد فرح

الشيخ تيسير فرح

السيد الدين صالح فرح

الكساسبه عبدهللا فرح

الحنيطي محمد فرح

حالوة زاهي محمد فرح

حالوة محمدزاهي فرح

عبيله ابو الرحمن عبد محمود فرح

الكرمي صادق فهد

األخرس" محّمدياسر" فيحاء

قاسم حسام فيصل

عوض ظاهر فيصل

الزريقات عماد قصي

القادر عبد نسيم قيس

لحام موريس كاترينا

درويش رائد كرم

سيده طارق محمد كرم

قادري فواز كريم

ناصر سامي كمال

عبيدات أمجد كنان

ياسين الشيخ الناصر عبد كنان

عبدالرحمن نعيم الرا

العينين ابو جمال النا

الزغير صبري خالد لبنى

عالوي رائد لبنى

هيكل هيكل لبنى

شفافة عبدهللا لجين

الشرايعة مشهور لجين

عامر إبراهيم لمى

القيسي عبدالعزيز ليال

عويس حسان ليانا

العبدالالت عماد ليث

العمري فاروق ليث

شعبان وهيب ليزا

مكاحله أمجد لين

أبوصالح احسان لين



الكردي جعفر لين

أبويوسف محمد لين

اللواما حسين لينا

النسور نواف لينا

كحلوس ماجد ماهر

هاني أبو محمد

الحياري ابراهيم محمد

البوعريب امين امين محمد

ابوفضاله انور محمد

القب بادي محمد

القضاة حسين محمد

كريشان حسين محمد

الفهد راشد محمد

سباتين سعيد محمد

خريسات شاهر محمد

النعيمي عبدالحق محمد

العقيلي عبدهللا محمد

القضاة عبدهللا محمد

ابورميلة عرفات محمد

الرواشده علي محمد

عبد علي محمد

هاها فهمي فائق محمد

الزغول فواز محمد

جبة ابو ماهر محمد

حسان ماهر محمد

الطويل موسى محمد

شعبان أبو الفتاح عبد نبيل محمد

الحياصات هيثم محمد

"الفاعوري مأمون" محمدسيف

القضاة عمران محمود

رّحال منذر محمود

مصطفى يحيى محمود

علي رضوان مرام

عكور صالح مرام

قاسم عادل مروان

عدنان مروان

بالسم عدنان مروان

نصير سهل مريانا

الجويسري راشد مريم

ملك صالح مريم

البياتي الكريم عبد مريم

حسونة محمود مريم

العنزي منور مشاعل

الحسيني سعود مشعل

سعاده عيسى مصطفى

الشيخلي علي محمد مصطفى

العائب الهادي معاد

ملوح أبو رياض معتصم

العفيشات سمير منار

كسيبي عماد منار



العنزي غازي منيره

االخرس محمد مها

ذيب محمد مها

شموه أحمد محمود مها

الكواري حسن موزة

أبوحاكمة حسن مي

عبابنة محمد مي

عصفور محمود ميرونا

الزعبي أديب ميسر

خوري نصار نادر

الحاليبه كايد نجاة

حيدرة بن بلخير نجود

صالح أيمن ندى

العنتري توفيق ندى

محمد الدين محي ندى

الزيادات عوده ندين

محمود حسين نذير

عبيد شعبان نرمين

الخليفات سالم نزار

سلطان غسان نسرين

النادي نايف نسيم

حسين خميس نهلة

دليلة الفاطني نور

البداينه يحيى نور

الرمحي سامر نوره

النوايسة زكريا هالة

البقور محمد هللا هبة

البداينة صالح هبة

الحدادين نضال هبة

حدادين نضال هبة

الشهوان محمود هبه

عالية أحمد هديل

دويك عزات هديل

الخريشه محمد هديل

الربابعة فواز همام

العقيلي محمد همام

حيمور نعمان هناء

عيد وليد هناء

حميد تحسين هيا

الزعبي عبدهللا هيثم

الزعبي عماد هيثم

السوالمة محمد ورده

ربيعة أبو أديب وسام

الغني عبد محمد وعد

عباس عمار ياسر

الطرابشة بالل ياسمين

صقر سمير ياسمين

الزاهري عمران ياسمين

الشبلي محمد ياسمين

هيالت نايف ياقوت



الحجازين صبيح يزن

أبوالنادي ضياء يزن

معتوق محمد يزن

ننه محمد يزن

جرار معاذ يمان

سيجري عبدالناصر يمن

عيد جمال يوسف

العبد راغب يوسف


