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ابتسام حسن حسين الزيادات
ابراھيم احمد بركات الفھود

ابراھيم احمد موسى التبنه
ابراھيم حسن علي عبد هللا
ابراھيم سالم احمد البلوي

ابراھيم س8مه محمد ابو سعيد
ابراھيم سلمان نجم العمران
ابراھيم طه موسى غنيمات

ابراھيم عبد هللا احمد المومني
ابراھيم عبد هللا حمد العصيفات
ابراھيم عطيه ابراھيم الريماوي

ابراھيم علي سليم قاسم
ابراھيم علي محمد الحبيس
ابراھيم عمر بديوى حنون

ابراھيم فريوان محمد الربيحات
ابراھيم محمد ابراھيم نوفل

ابراھيم محمد سلمان الحمادين
ابراھيم محمد ف8ح بزبز

ابراھيم محمد محمود ابو عزام
ابراھيم محمد محمود ابو مرار
ابراھيم مصطفى سالم العثامنه
ابراھيم مصطفى محمد المثاني

احمد جميل محمد المسيعدين
احمد خليفه يوسف العمرى
احمد خليل محمد الغنميين

احمد سالم يونس العجرمي
احمد سعد مصطفى الريان

احمد سليمان مصطفى الحياري
احمد شوقي محمد جاد هللا

احمد صالح مفلح الرحامنه
احمد عبد الحميد اكريم سليمان

احمد عبد الحميد عبد الرحمن الدباس
احمد عبد الرحمن احمد الفاعوري

احمد عبد الفتاح عقله المناصير
احمد عبد القادر احمد عوض

احمد عبد الكريم احمد العمايره
احمد عبد الھادى حسين العوامره

احمد عبدالرزاق محمد الحياصات
احمد عبدالكريم عبدالرحيم الخرابشه

احمد عريف عبد الحميد الريماوى
احمد عصام احمد مساعده

احمد عقل عبد الكريم الجالودى
احمد عمر احمد ص8ح

احمد قاسم حسن الرحاحله
احمد محسن مطر ص8ح
احمد محمد احمد الحياري

احمد محمد عبد المجيد حامد
احمد محمد علي العقول

احمد محمد عوده الحنيطي
احمد محمد محمود باكير

احمد محمد يوسف الص8ح
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الرقم الوطني

احمد محمود شاكر البسطامي
احمد محمود عوده هللا الحديدي

احمد محمود يوسف الحياري
احمد مذھان فليح المحارب

احمد مشافق مرزوق السعود
احمد مصطفى قاسم غنيمات

احمد موسى عبد الرحيم الرمامنه
احمد موسى محمد خريسات
احمد نمر مصطفى مصطفى

احمد ھاشم محمد ابو عوده
احمد ھ8ل صالح الذيابات
احمد ياسين خليل المجالي

احمد يوسف عبد الرحمن البخيت
احمد يوسف محمد الساكت
احمد يوسف محمد الھندي

احمد يونس علي الصرايره
اديب بدر عبد هللا الرماضين
اسامه حسن حمدهللا الحديدى

اسامه رضوان محمد الجوارنه
اسامه سعد سليمان المعادات

اسامه سعود محمد عوامله
اسامه عبد الحميد نھار المجالي

اسامه عبد الرؤوف عبد الرحمن الشرع
اسامه علي عبد الكريم الخ8يله
اسامه فخري نعمان ابو طالب

اسامه محمد يوسف حموده
اسامه يوسف مصطفى ملحم

اسماء سعود كريم العوامله
اسماعيل س8مه خليل الحمادين

اسماعيل محمد حسن الدقس
اسماعيل محمد عبد الفتاح كلوب

اشرف احمد عبد المحسن الوريكات
اشرف ج8ل مصطفى خريسات

اشرف عبد هللا شريف ذيب
اشرف محمود محمد ابو عوده
اشرف ھاشم سليمان ابو سليم

اكرم ايوب محمد الزعبي
اكرم عبد هللا عقله كلوب
امجد محمد ابراھيم نوفل

امجد محمود عبد القادر السعايده
امنه ناصر صالح الشرمان

امين عبدالرحمن محمد الحياري
امين محمد عبد الكريم الحياصات
اميه عبد الرحمن محمد الحياري

انس سليمان خلف رماضنه
انس سليمان س8مه القضاه

انور كنعان محمد كنعان
انور محمد فتحي مولى شيشاني

اياد ابراھيم فياض الفواعير
اياد احمد حمد لبابنه

اياد صالح محمود خوالده
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٩٧٩١٠٢٨٠٩١
٩٧٥١٠٤٩٩٧٩
٩٦٧١٠١٤١٠٤
٩٧٨١٠٢١١١٣
٩٦٥١٠١٦١٢٧
٩٦٦١٠١٦٥٤٥
٩٧٦١٠٣٢٣٩٤
٩٧٥١٠٣٤٤٥٠
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اياد عبد الرحمن محمد الطيطي
اياد غالب عبيد الضمور

اياد محمود علي الرحاحله
ايسر احمد محمد ابورياله
ايسر نايف عبيد هللا الكايد

ايمان عبد الغفار محمد ابو حجله
ايمن ابراھيم عبد القادر جعيتم

ايمن احمد عطيه سويلم
ايمن صالح علي الوريكات

ايمن عبدهللا نھار قاسم
ايمن علي خليل ابو جري الشمري

ايمن محمد امين دواغره
ايمن محمد محمود العربيات

ايمن ھاشم حمد هللا النسور
ايمن ياسين عبد الكريم ابو ھزيم
ايمن يحيى عبد الرزاق عربيات

ايھاب عبد الحافظ عبد الرحيم ابو رمان
باجس فھد محمد ابو ھزيم
باسل خلف احمد الشمالي
باسل محمد سالم المومني

باسل محمد عبد الفتاح كلوب
باسم ابراھيم رشاد ابو خديجه

باسم شكرى بشير الزغول
باسم عقاب علي الديات

باسم فؤاد اسماعيل الريماوى
باسم محمود مسعود ابو ليلى

بحر محمد صالح بني عطا
بسام صالح محمد الطوس

بسام محمد موسى المشاعله
بسمه موسى مصطفى علوش
بشار احمد عبد الفتاح الغافل

بشار سابا سليمان حداد
بشار محمد محمود حميدان
بشار محمود عواد عطيات

بشير فايز عبدالرحيم الغافل
بشير محمد عبد المجيد حامد

بكر احمد فليح العساف
بكر حسين عبد الفتاح العطيات

بكر سليمان محمد الزغول
بكر منصور عبد هللا الحديدي
ب8ل امين عيسى مزيد العمله

ب8ل صامد احمد الشمايله
ب8ل عبد الرحمن حسين جدوع

ب8ل عليان محمد العدوان
توفيق مرجي محمد الذيابات
تيسير ذياب جميل مصطفى
تيسير سالم س8مه الحمادين

تيسير سليمان سالم ابو عميره
تيسير محمد احمد عنانبه

تيسير محمد صالح ابو الروس
تيسير محمود مسلم ھديب
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٩٦٠١٠٠٥٩٠٠
٩٨٥١٠٤٠٧١٥
٩٨٦١٠٢٠٨٨٩
٩٧٣١٠٠٦٤٢٧
٩٧١١٠٣٤٨٤٨
٩٨٠١٠٢٠١٢٦
٩٨٢١٠٣٠٦٠٠
٩٧١١٠٢٩٩١٤
٩٦٨١٠٣٧٤٣٢
٩٧٩١٠٠٦٥٦٥
٩٧٥١٠٣٢١٠٨
٩٧٣١٠٤٩٠٢٤
٩٧٠١٠١٩٣١٦
٩٦٧١٠٠٥١٣٥
٩٧٩١٠٤٨١٣٠
٩٧٠١٠٤١٧٥٩
٩٧٤١٠٤٤٦٢٩
٩٦٧١٠٠٦٧٨٦
٩٧٧١٠٢٠١٨٩
٩٧٨١٠٣٧٣٨٢
٩٦٤١٠٢٧٠٦١
٩٦٥١٠٢٠٣٠٢
٩٧٨١٠٠٢٤٢٩
٩٨٠١٠٠١٥٤٨
٩٦٨١٠١٧٨٨٩
٩٨١١٠٠٥٧٦٩
٩٧٨١٠٠٦٨٤٨
٩٨٠١٠٢٠٩٧٦
٩٦٤١٠١٤٢٣٣
٩٦٦١٠١٠٣٧٣
٩٦٧١٠٠٩٥٠٣
٩٨١١٠١٩٢٢٦
٩٧٩١٠٢٣٨٤٤
٩٧٤١٠٢٠٤٩٢
٩٩٠١٠٢٢٤٧٤
٩٧٩١٠١٩٣٤٥
٩٦٠١٠٢٣٥٩٨
٩٦٠١٠٢٤٦٨٢
٩٧٩١٠٤٧٧١٧
٩٧٩١٠٣٦٥٩٠
٩٧٠١٠٤٧٣٨٠
٩٧٩١٠١٣٤٢٠
٩٧٩١٠٢١٣٠٧
٩٨٦١٠١٦٣٧٥
٢٠٠٠١٧٩٢٨١
٩٨٢١٠٢١٦١١
٩٧٤١٠١٩٧٤٣
٩٨٢١٠٢٠١٠٠
٩٨٥١٠١٠٧٥٤
٩٧٨١٠٢٢٥٦٢
٩٧٧١٠٣١٦٣٧

الرقم الوطني

تيسير مقداد محمود شحاده
ثائر عبد الكريم عطا زايد

ثامر محمد عبد الرحمن العمايره
جاسر جميل عوده الزعبي

جبر محمود علي ب8م
جراح خالد محمد الزعبي

جعفر علي حميد الشيشاني
ج8ل توفيق عبد هللا ياسين

جمال ابراھيم عوض الحايك
جمال الثاني احمد فياض خريسات

جمال صالح جمال المجالي
جمال عبدالعزيز محمد الخوالده

جمال محمد ضامن نصر هللا البوريني
جمال محمد عبد المجيد حامد

جمعه حمد محمد النعيمي
جمعه ھارون موسى الطرابلسي

جميل حسين محمد حسن
جميل علي محمد الرومي

جميل محمد جميل الزبيدي
جميل محمود عبد الس8م عبكل

جميل موسى محمد رماحه
جھاد عبد الرزاق عبد الكريم العمايره

جھاد عبيد المفلح العويدى
جھاد محمد حامد الخرابشه

جھاد محمود محمد جبر
جودات جدعان محمود المبارك

حازم عقاب علي الديات
حازم ناصر عبد العلقان

حامد احمد عبد الرحمن الرماضنه
حامد جمعه محمد المصري

حربي حسن صالح الروسان
حسام توفيق محمد وريكات

حسام حسين محمد الديات
حسام سالم صالح شاور

حسام علي محمود البستنجي
حسام محمد عقله الكلوب

حسن سليمان خليل البلوي
حسن عبد هللا محمد كريشان
حسن عدنان سعيد العشماوي

حسين سالم عوده الرفايعه
حسين عبد الھيشان الزعبي

حسين عليان محمد الغزو
حسين قاسم عبد العلقان

حكمت حسين عبد الحميد الرواشده
حكمت حماد سليم الطراونه

حمد فرحان محمود الفرحات
حمدى صبحي عبد هللا الع8وين

حمدى عواد عيسى الغنيمات
حمزه عبد الرحيم ابراھيم النسور

حمزه عبد الرزاق عبد الرحيم ابو ھزيم
حمزه عبد المعطي رجب بدر
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٩٧٨١٠٢٠١٨٧
٩٦٩١٠٤٥٨٨٣
٩٦١١٠١٨٨٤٦
٩٨٠١٠٥٢٤٨٩
٩٦٦١٠٣١١٦٩
٩٧٨١٠٢٢٠٤٦
٩٧٩١٠١٩٨٩٢
٩٨٠١٠٠٢٠١٦
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حمزه محمد حسين الھبيشان
حمزه محمد سليمان خريسات

خالد احمد مفضي الخرابشه
خالد بسام عيسى ارشيد

خالد جمال كامل الراعي
خالد جميل عبد الحميد الخرابشه

خالد جميل محمد المراجين
خالد حامد عوده المجالي

خالد خليل س8مه الجھالين
خالد صالح محمد بدندي

خالد عبد القادر عيد الرفايعه
خالد عبد هللا ابراھيم السعود
خالد علي عبد هللا ابو رمان

خالد علي عبد المھدى السعود
خالد علي محمود المعايطه

خالد علي موسى الفقير
خالد فھد ف8ح بني ھاني

خالد محمد سالم الفواعير
خالد محمد عقله الربابعه

خالد محمد محمد ابو سعيد
خالد محمد محمود بكر

خالد محمود علي الحياري
خالد مفلح الطالب بني  ياسين

خالد موسى حسن حسين
خالد نايف محمد عنانبه
خالد وليد محمد عبابنه

ختام سليمان سالم عبدهللا
ختام صباح احمد قباعه

خضر Wفي مطلق الھدبان
خلدون احمد خليف التل

خلدون حسين علي حمدان
خلدون عبد الس8م علي بني عيسى

خلدون فرج عليان الحربي
خلف عبد الجليل محمد ابو عميره

خليل ابراھيم مصطفى الدرادكه
خليل علي سلمان التياھا

خليل علي شحاده الحديدي
خليل عناد عبد الكريم السحوم

خليل محمد احمد الغرايبه
خليل محمد عواد الزعبي

خليل محمود علي الطواھي
خليل نصر مبارك الفقھاء

خير هللا ناجي ھود السوافطه
خير عبد الحافظ عبد الحليم الختالين

داود س8مه محمد ابو سعيد
داود محمد داود ھاديه

داود محمد سالم الجازي
ذوقان روحي محمود ابو ناصر

رائد ابراھيم عبد الفتاح ابو عنزه
رائد حسن جميل الزبيدي

رائد عبد الكريم عبد الغني العويدي
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الرقم الوطني

رائد عبد هللا ف8ح ابو رمان
رائد عبد ربه رشيد قنديل
رائد علي عيد الربيحات

رائد ماجد سالم ابو  حماد
رائد محمد صبيح الحمادين

رائد منصور سليمان الزعبي
راشد محمد عوده العساف

رأفت ابراھيم سليمان العمري
رافت عبد الھادى محمد ابو ھزيم

رامي ج8ل عبد الرؤوف الريماوى
رامي حربي رضوان عربيات

رامي ذياب محمد الرحاحله
رامي سعد سليمان اWلفي

رامي سعود الحسن النزال
رامي علي سعيد الكسواني

رامي علي عوض قضاه
رامي عمر حسين البربري

رامي محمداسعد خالد الخليلي
رامي ناصر عبد الكريم ابو ھزيم

رزق محمود منصور منسي
رس8ن عبد الكريم احمد خريسات

رشيد محمد حسين ابو الحاج
رضوان بشير رضوان الحياري

رضوان مفلح الحامد الخرابشه
رعد احمد محمد مخادمه

رعد عارف محمد الوريكات
رغدان محمد ابراھيم فرسوني

رقيا سالم محمد العربيات
رمضان عبد الكريم عواد الخ8يله

رياض مفلح كريم خريسات
رياض يوسف محمد الس8يمه
زكريا محمد يوسف المومني

زھير يوسف موسى ابو ريشه
زياد ابراھيم احمد الزبيدى
زياد خلف علي ابو صالح
زياد سعد مصطفى الريان

زياد عبد الحميد مرعي الفاعورى
زياد محمد علي الحياصات

زياد منير مبارك الزعبي
زيد احمد ارشيد الجمال
زيد جميل عفاش الق8ب

زيد سعد حسن باشا
زيد سيف سعيد اليماني

زيد عبد الرحمن فرحان الخوالده
زيد علي اWحمد الخشمان

زيد عوده عبد هللا الخرابشه
زيد مصطفى عبد الرحيم الزريقات
زيدان معروف عبد الكريم الشدايده

سائد اسعد سعود الص8ج
سالم سالم فليحان الرياWت
سالم سلمان حسن دعدس
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الرقم الوطني

سالم عيد محمد العمارين
سالم محمد حسين الحياري
سامر اكرم يوسف حمدان

سامر عبد العزيز حماد الحسنات
سامر محمد محمد ابو دريع
سامي عارف مجلي الحجاج

سعد احمد فياض العدوان
سعد خالد احمد الفاعوري
سعد سالم شحاده الحديدى

سعد عبد الكريم علي الحياري
سعد عبد هللا ماضي العدوان

سعود رضوان احمد الدرادكه
سعود عبد العزيز اسماعيل الزعبي

سعود كريم قاسم ابو تايه
سعود محمد عوده العوامله
سعيد احمد يوسف الجغبير

سعيد حسن سعيد شاھين
سعيد حمدان حسن حماشا

سعيد محمد محمود الرمامنه
سعيد محمود موسى الزعبي

سلطان محمد  سعيد علي طبيشات
سليم احمد عبد هللا الخ8يله
سليم امين صالح الصمادى

سليمان احمد سليمان الخريسات
سليمان امنيزل فنخور الرشايده
سليمان حمد سلمان ابوضريس

سليمان سالم احمد الھذالين
سليمان عبدهللا سليمان المعادات

سليمان محمد سعيد سليمان اWلفي
سليمان محمد سليمان ابو قديرى

سماح محمد ابراھيم الحياري
سمعان محمود سعيد العرايضه

سمير صالح ابراھيم حرب
سمير محمود طه البستنجي

سمير محمود عبد الكريم العدوان
سند راضي محمد ابو رمان
سھام صالح خليفه الحديدي
شادي احمد سليمان عوامله

شاھر احمد طلب القيسي
شاھر محمد فياض الجزازى
شريف احمد فياض الجزازي

شكرى محمد عبد القادر القاعود
شمس الدين عيد محمد بنيان

صائل شريف عبد الحميد الريماوي
صالح فريد حسين حسن

صالح محمد عواد السليحات
صالح محمد محمود جرار
صالح محمود احمد عبابنه

صايل محمد عيسى المناصير
صبحي ابراھيم سالم ابو درويش

صخر حامد محمد المعاني
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الرقم الوطني

صخر عبد الرؤوف سارى حمادنه
صدام صالح علي الخ8يله

صدام عبد اللطيف محمد الوريكات
صفوان محمد علي عربيات

صقر سالم علي السواعير
صقر نھار محمد ابو ھزيم

ص8ح الدين عبد الحميد محمد النعيمات
ص8ح الدين محمد حسين العمري

ص8ح داود عبد الفتاح احمد
ص8ح عبد الحافظ حسن مناصير

ص8ح محمود حسين العوامله
صھيب ھاني صالح العربيات

ضياء الدين محمد سالم القضاه
طارق ابراھيم سليمان العوامله

طارق رزق محمد الشرع
طارق سليمان خليفه الشرقي

طارق عوض هللا حسن ابو ملوح
طارق فھد احمد المحارمه
طارق ماجد حمدى عكوب

طعان محمد عبد هللا عوامله
طعمه ضيف هللا احمد الجرموشي

ط8ل عيسى حسين الخطيب
طلعات خالد عبد هللا الشدايده

طه سامي طه عثمان
ظافر احمد فضله العزام

عادل احمد خلف الزعبي
عادل احمد عبد الكريم الوريكات

عادل خالد سليمان العساف
عادل يوسف حامد الشرقاوي
عارف عبد الفتاح فؤاد شموط
عارف علي محمود الرفايعه

عاطف ابراھيم محمد الشوبكي
عاطف محمد س8مه فواز

عاطف مصطفى محمد فطيمات
عاطف موسى عوده هللا ف8ح

عامر ابراھيم احمد الزغول
عامر عبد سليمان القصير
عامر علي احمد الخرابشه

عامر فائق صبري عبد الرحمن
عامر محمود سالم الخرابشه
عامر محمود كريم العوامله
عامر مفلح محمد الحياري
عاھد نايف قاسم العوامله

عايد خالد عياد ابراھيم
عايد محمد عايد عسكر

عبد الحكيم عبد الكريم عبد القادر السعايده
عبد الحليم خالد مفلح الفواعير

عبد الحليم عبد الحفيظ جويعد المعايطه
عبد الحميد خلف علي الخرابشه

عبد الرحمن ايوب سالم الفناطسه
عبد الرحمن حسن محمد الرشدان
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٩٧٣١٠٢٠٣٦٠
٩٨٢١٠٤٩٣٨٩
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٩٧٣١٠٠٦٤٨٣
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٩٥٧١٠١٣٠٠٨
٩٧١١٠١٦٩٥٥
٩٧٩١٠٥٦٠٧١
٩٨٧١٠١١٣٩٨
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٩٧٥١٠٣٤٣٢٥
٩٧٧١٠٣٦٣٣٧
٩٦٤١٠٠٦٢٤٣
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٩٦٩١٠٠٥٧٢٢
٩٧٢١٠٢٦٥٨٥
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٩٧٠١٠٢٠٥٦٠
٩٨١١٠٣٤٦٤٢
٩٨١١٠٠١٣٨٢

الرقم الوطني

عبد الرحمن عايد ذيب زياد
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الدراويش

عبد الرحمن محمد موسى الجھالين
عبد الرحيم عايد ذيب زياد

عبد الرحيم عبد هللا عبد الرحمن عربيات
عبد الرزاق محمد عبد هللا الغرايبه

عبد الغفور نايف محمد الجبور
عبد الفتاح خليل عبد الفتاح باكير

عبد الفتاح علي عبد الفتاح الجدوع
عبد الفتاح نايف صالح فواعير
عبد القادر محمد حرب العونه

عبد الكريم محمد  سعيد علي الطبيشات
عبد الكريم محمد خلف رويعي

عبد اللطيف خلف سليمان الرمامنه
عبد هللا خلف سليمان الرمامنه

عبد هللا سليم حسن الدبعي
عبد هللا سليم سعيد حسونه

عبد هللا صالح عبد الحميد العناسوه
عبد هللا عادل خضر حدوي

عبد هللا عبد الكريم يوسف الدروبى
عبد هللا علي محمد العقول

عبد هللا عوض سلمان النوايسه
عبد هللا عيد صياح المراعيه

عبد هللا ماجد غيظان ال المعاني
عبد هللا محمد حسين الجراح

عبد هللا محمد خالد الرشيد
عبد هللا محمد عبد هللا الربيدي

عبد هللا مفضي بطاح العنزه
عبد هللا يوسف محمد صافي

عبد المجيد حامد اكريم السعايده
عبد الھادى حسن عبد الرحمن الزيود

عبد عوض سالم الفاعوري
عبدالحكيم تيسير محمد ابو ياغي
عبدالعزيز س8مه حسن الرشيدي
عبدهللا عبد الفتاح عبد هللا الشدايده

عبدهللا علي عبدهللا ابو الراغب
عثمان عبد هللا سليمان الحوارثه

عثمان محمد رضوان ابو الھيجاء
عدنان رجا احمد مكحل

عدنان عبد اللطيف عبد هللا الوريكات
عزت محمد الزعل ابو حنك

عساف محمود محمد العساف
عصام حمود قفطان العدوان
عصام خليل محمد القاضي

عصام محمد حمد شناتوه
عصام محمد عبد الكريم الوريكات

عصام محمد محمود اھديب
عصام محمود مفلح الخ8يله

عقاب حمد عبد الكريم الربيع
ع8ء عاشق سلمان عليان

ع8ء عبد الحميد عواد الحليق
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٩٨٧١٠٥٤٧٣٤
٩٦٥١٠٠٥١٢٨
٩٨١١٠٢٠٧٢١
٩٦٧١٠١٥٤٥٠
٩٧٢١٠٣٩٦٩٨
٩٨٤١٠٥٢٢١٣
٩٧٨١٠٠٣٢٥١
٩٧٦١٠٤٠٧٩٣
٩٧٧١٠٢١٣٨٦
٩٦٨١٠١٤٩٨٢
٩٨٠١٠٢٠٩٩٩
٩٦٧١٠١٠٠٤٣

الرقم الوطني

ع8ء عبد هللا محيسن العرايضه
ع8ء علي عبد الحافظ احمد

ع8ء محمد فھد ابو حمور
ع8ء محمد موسى ابو عرقوب

علي ابراھيم عيد اوريكات
علي احمد سليمان الحمادين

علي ب8ل مراد الشيشاني
علي حسن عبد الرحمن الحربي

علي حسين يوسف حداد
علي حمد هللا احمد العوامله
علي خلف محمد خريسات

علي سليمان ابراھيم الخوالده
علي سليمان خليفه العطيات

علي صالح علي الزيود
علي صدقي خليل الھلول

علي عاطف علي الخشمان
علي عبد الحافظ محمد الرحاحله
علي عبد الفتاح محمود ابو ھزيم

علي عبد هللا احمد بزبز
علي عبدالكريم سليمان ابوطالب
علي عبطان عبد الكريم البخيت

علي عطا هللا احمد السلمان
علي فھد حمدان العبدال8ت

علي محمد احمد الترك
علي محمد عبد الكريم العوايشه

علي محمد علي العقول
علي محمد ف8ح ابو ھزيم
علي ياسين عوده الضمور

عليان احمد حسين ابو حمور
عماد حسين علي الديات

عماد سليمان عواد اعدوس
عماد عبد القادر ھويشل الك8لده

عماد كمال عواد العطيات
عماد محمد عبد ربه السيايده

عماد يوسف عيسى ابو كركي
عمار حسني حامد ابو خضير
عمار علي يوسف بني سلمان

عمر احمد عبد العزيز العمري
عمر احمد محمد قصقص
عمر حسين احمد الضمان

عمر صدقي علي ابو حسان
عمر عاكف سالم الخرابشه

عمر عايد مصطفى الصبيحات
عمر عبد هللا علي الع8وي

عمر عدنان علي حسن
عمر محمد حسن الوبري
عمر محمد علي المحادين
عمر محمد عمر العطيات
عمر محمد ھ8ل يوسف

عمر محمود علي ابو دنون
عمر محمود مصطفى القواقنه
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التسلسل

٩٧٨١٠٢١٥٥٧
٩٧٧١٠٠٢٠٧٤
٩٨٢١٠١٦٢١٧
٩٨١١٠٢٠٥٨٢
٩٦٦١٠٤٢٣٧٩
٩٧٨١٠٢٢٢٥٥
٩٧٥١٠٠٥٢٧٤
٩٦٦١٠٢٧٨٤٧
٩٦٣١٠١٣١٣٣
٩٦٨١٠٣٠٢٢٢
٩٦١١٠١١٠٦٣
٩٨١١٠٢١٩٠٩
٩٦٨١٠٢١٣٠٣
٢٠٠٠٥٠٩٤٤٢
٩٦٦١٠٢٢٨٦٩
٩٦٧١٠٢٦٥٨٩
٩٧٦١٠٢٠٠٩٧
٩٧٨١٠٠٥٤٩٩
٩٧٣١٠٣٨١٤٤
٩٦٥١٠١٤٦٠٣
٩٨٠١٠٠٦١٤٣
٩٧٥١٠٣٥٣٧٤
٩٨٠١٠٠٦١٣٥
٩٧٨١٠٢٢٥٣٦
٩٦٠٢٠١٠١٨٩
٩٧٣٢٠٠٦٠٤٧
٩٨٧١٠٣٤٨٢٣
٩٧٥١٠١٨٢٦٣
٩٨١١٠٢١٩٠٤
٩٨٢١٠٣٧٦٣٧
٩٧٩١٠١٩٣٥٣
٩٧٥١٠٠٧٢٨٠
٩٧٤١٠٠٧٦٢٩
٩٨٨١٠٠٧٨٧٩
٩٧٢١٠١٩٨٠١
٩٦٩١٠٣٧٢٥٠
٩٧٥١٠٣٢١١٣
٩٧١١٠٠٦٣٢٨
٩٦٣١٠٢٨١٢٠
٩٨١١٠٢٠٤٠٣
٩٦٤٢٠٠٨٣٦١
٩٧٧١٠٢٠٢٧٠
٩٧٣١٠٢٢٨٥٩
٩٨٠١٠١٩٨٢٥
٩٧٧١٠٤٩٩٦٦
٩٨٤١٠٤٣٠٦٧
٩٧٣١٠٤٢٤٣٢
٩٧٩١٠٠١٦٠٠
٩٦٠١٠١٩٢٥٣
٩٧٩١٠٠٣٧٧٠
٩٧٦١٠٥٢٢١٦

الرقم الوطني

عمر ممدوح عبد الكريم البقور
عمران عبد  المجيد عبد  هللا الوريكات

عواد احمد علي الزعبي
عواد عبد الرزاق العواد الخرابشه

عوده زھدي ابراھيم حمد
عوده محمد حامد الخرابشه

عوده محمد عوده هللا السعودي
عوض سعيد محمد ابو حميد
عوني جريس نصار عيسوه

عيد محمد عيد النسور
عيد يوسف عبد هللا اخودنيا

عيسى عواد عيسى النعيم
عيسى غالب محمد النابلسي
غالب محمد صبيح الحمادين
غالب محمد مصطفى مسلم

غالب محمود ھ8ل الرويضان
غانم عبد الوالي محمد ابو ھزيم

غانم محمد سليمان الطوره
فؤاد عبد الفتاح عبد المجيد الحامد

فؤاد عيسى فؤاد ابوالعوف
فادي عبد الرحمن موسى النعيم
فادي عبد الكريم علي النجداوي

فادي محمود ف8ح النعيم
فارس معروف عبد الكريم الشدايده

فاطمه عبد هللا يوسف درادكه
فاطمه عبدالفتاح محمد ابو ھزيم

فالح محمد محمود غرفيان
فايز احمد فاضي علوان

فايز رشيد صالح الع8قمه
فايز مطلق فرحان الخ8يله
فراس خالد ابراھيم الدباس
فراس داود Wفي الشطرات
فراس عطيه خالد حميدات
فراس قاسم محمد الدرايسه

فراس محمد حسين الھبيشان
فراس محمد محمود الوقفي

فراس محمد ھ8ل الصقر
فرحان سليمان محمد ابو سليم

فرحان محمد سالم الخرابشه
فرحان محمد فرحان خريسات

فريال حسن علي القضاة
فريد صالح فريد الكلوب

فريد نادي محمد الوريدات
ف8ح احمد عبد الحافظ خريسات

فھد جبريل سعيد الباز
فھد محمد فھد بني ھاني

فھيم ذيب فھيم ص8ح
فواز احمد حسن الخ8يله

فواز عبد القادر حسين الرفايعه
فوزى عبد عبد الفتاح المھيرات
فيصل عناد عبد الكريم السحوم
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التسلسل

٩٧٦١٠١٤٢٢٥
٩٨٠١٠٤٣٩٨٧
٩٧٦١٠٢١١٨٦
٩٧٩١٠٢١٥٥٩
٩٧٥١٠٣١٤٥٩
٩٧٧١٠٢٤٠٨٦
٩٨٥١٠٣٩٥٧٢
٩٦٩١٠١٧٦٠٥
٩٧٨١٠٢١٠٦٨
٩٧٠١٠٢٠٥٥٠
٩٧٩١٠١٩٤٦٨
٩٨٥١٠٣٢٣٣٧
٩٨٧١٠٤٣٨٨٤
٩٧٩١٠٤٤٨٣٤
٩٧٦١٠٣٥٨٥٣
٩٧٢١٠١٩٦٠٣
٩٦٨١٠٠٨٤٢١
٩٨٣١٠١٥٣٤٧
٩٨١١٠١٧٧٠١
٩٧٦١٠١٨٤٩٨
٩٧٥١٠١٣٠٥٩
٩٧٧١٠٠٢١٨٣
٩٧٩١٠١٩٣٥٨
٩٧٤١٠١٧٧٣٣
٩٨١١٠١٧٢٩٧
٩٧٧١٠٢١٥٨٦
٩٦٦١٠١٠٦٧٨
٩٨١١٠١٨٨٤٠
٩٧٩١٠١٤١٩٢
٩٧٦١٠١٥٨٩٨
٩٧١١٠١٩٩٤٧
٩٦٨١٠٠٢٠٢٣
٩٧٧١٠٢٤٩٢٥
٩٧٦١٠١٦٤٤٥
٩٦٦١٠١٠٥٣٢
٩٧٨١٠٢١٥٩٩
٩٨٠١٠١٩٢٥١
٩٧٦١٠٣١٩٢٩
٩٦٨١٠١٧٠٦٥
٩٧٦١٠٠٧٢٩٠
٩٨١١٠١٠٦٩٨
٩٧٥١٠٢٠١٣٦
٩٨٥١٠٠٢٢٦٥
٩٧٧١٠١٤٨٢٨
٩٦٨١٠٤٣١٥٣
٩٨٤١٠٢٦٢٩٥
٩٦٨١٠٣٢٨٨٨
٩٨٠١٠٢٦٥٥٩
٩٧٨١٠٥١٩٢٧
٩٧٨١٠٢١٠٩٨
٩٦٠١٠١٩٧٧٩

الرقم الوطني

فيصل نعمان يوسف نصر هللا
قاسم خالد علي الشياب

قاسم محمد عيسى الخرابشه
قاسم محمد مصطفى الحيارى
قيس عمر عبد الحليم خرفان
كاظم محمد محمود غرفيان
كاظم محمود اسماعيل مسلم

كامل فتحي كامل الرشدان
كمال فھد سليمان الزعبي

لؤى محمد زھير زكي الخطيب التميمي
لؤي موسى سليمان ابو رمان

ليث اسامه محمد عبد الحليم
ليث محمد صالح الشاھين

ماجد محمد نايف بني ھاني
مازن محمد س8م السبيتان

مازن محمد عيسى الزعبي
ماضي علي صالح الصمادى

مالك خلف احمد الحديدى
مالك سالم عبد الحبش

مالك عبد الفتاح محمد عربيات
مالك مصطفى حسين نقارشه
مامون ابراھيم موسى زبيدي
مامون احمد حسن المصري
مامون ذياب جميل الزعبي

مامون عبد الرحيم حسن زيدان
مامون محمد حاتم محمد الزعبي

ماھر خالد عبد الرحمن ربابعه
ماھر عواد عبد الرحمن خريسات

ماھر فايز موسى عبد العزيز
مؤيد احمد ياسين الخطيب

مؤيد عبد الخالق محمد ابوالحوف
مثقال جمال مثقال النھار

مجدى توفيق عبد السعايده
محمد ابراھيم احمد عبد العزيز

محمد ابراھيم رشيد الكردى
محمد ابراھيم عبد هللا المعادات

محمد ابراھيم عوده الزعبي
محمد ابراھيم يوسف مسعود

محمد احمد ذيب حيارى
محمد احمد عثمان رمضان
محمد احمد عواد ابو صبره
محمد احمد ف8ح ابو رمان

محمد احمد محمد شاكر الجمل
محمد احمد مصطفى انجادات

محمد احمد يوسف الخوالده
محمد ارشيد محمد الجسار
محمد تركي غانم الصلمان

محمد توفيق عوده الوريكات
محمد جبر احمد اللھواني

محمد جمال علي عدس
محمد حامد احمد التلھوني
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محمد حسن عبد الفتاح عطيات
محمد حسن Wفي القزق

محمد حمد هللا مصطفى ابو رمان
محمد حمد عوده الجابر
محمد خالد محمد حسين

محمد خلف اسماعيل الخطيب
محمد خليل بطحان الصرايعه
محمد درويش حسن الھذالين

محمد رياض خالد محمد
محمد سالم احمد الھذالين
محمد سالم علي المراعيه

محمد سالم محمود المقوسي
محمد س8مه بركات القيسي
محمد س8مه ف8ح التوايھه

محمد سلطان عبد هللا الھندي
محمد سليم سالم الجھالين

محمد سليمان محمد الرشايده
محمد شاھر احمد الزعبي

محمد شحاده عوده العجارمه
محمد شريف احمد صالح الشياب

محمد شعبان قاسم السعايده
محمد عبد  الرحمن ابراھيم محمود

محمد عبد الحليم عبد الحميد الحياصات
محمد عبد الحميد محمد النعيمات

محمد عبد الحي محمود الذيبه
محمد عبد الرحمن حسين جدوع
محمد عبد الرحيم فرج ابو رمان

محمد عبد الرزاق عبد الرحمن الرحاحله
محمد عبد الغفور توفيق السيد

محمد عبد القادر محمد ابو ربيع
محمد عبد الكريم ابراھيم الترك

محمد عبد اللطيف احمد الخرابشه
محمد عبد اللطيف توفيق ذيب

محمد عبدالحميد سلمان الضمور
محمد عبدالحميد محمد قرعومه
محمد عبدالفتاح حمدان النسور

محمد عصام محمد الزيود
محمد عطا هللا سالم الخليفات

محمد علي احمد الزغول
محمد علي حسين فريحات
محمد علي سعد الح8حله

محمد علي عبد هللا اليازجين
محمد علي عبد هللا فريحات

محمد علي مقبل الرفايعه
محمد عميد فرج عبد الرحمن الريماوى

محمد عوض حمدان الرشدان
محمد غازي علي العدوان

محمد فالح جبر ابو  الھيجاء
محمد فتحي عمر محمد المحروم

محمد ف8ح مفلح العويدى
محمد فھد محمود الزيادات
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محمد فواز عرسان غنام
محمد كمال سالم سقا هللا

محمد كمال سليمان الھباشين
محمد محمود جميل العقايله

محمد محمود سالم المناصير
محمد محمود طالب الجعافره

محمد محمود عوده هللا الحديدى
محمد محمود محمد الدرادكه
محمد مرشد رشيد الفسفوس

محمد مفلح عبد هللا الس8مات
محمد موسى الطرودي الزعبي

محمد نايف الف8ح ابو حمور
محمد نايف صالح الذيابات

محمد نايف محمد القيسي
محمد نمر نعمان ابو طالب

محمد نھار محيسن العبدال8ت
محمد نويران حسن العوامله
محمد ھويمل عوده القدمان

محمد وجيه محمد ابو صفط
محمود ابراھيم مصطفى الدرادكه

محمود احمد حماد خوالده
محمود احمد عبد هللا عياش

محمود احمد محمد العربيات
محمود احمد محمد الغنميين

محمود احمد محمد قطيش
محمود جميل محمد ابو الراغب

محمود حسني علي العيسه
محمود حسين بركات البلص
محمود خليل عبد هللا السوالقه

محمود صبيح صبيح الحمادين
محمود طلعت محمود فوده

محمود عبد الرحمن عبد الرزاق كوته
محمود عبد الرحيم حمدان الحليق
محمود عبد الكريم محمد الشدايده

محمود عبد هللا عطيه الخوالده
محمود عبد المجيد محمد قطيش
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محمود عوده هللا حسن السيايله
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محمود فرحان محمود الفرحات

محمود محمد حسين الحياري
محمود محمد عبد هللا البشيتي

محمود موسى مصطفى ابو حمور
محمود نصار ذيب المرشد
محمود وھبه ابراھيم كلوب

محي الدين ابراھيم سالم ابو رمان
مخلص خالد محمد عباره

مراد محمد صبري اWحمد
مروان احمد سعد الدين الترك

مروان عبد هللا مصطفى العوايشه
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٩٨٢١٠١٦٧٠٢
٩٧٧١٠٢٢٥١٦
٩٧٧١٠٢٦٣١٦
٩٦٥١٠٢٧٩٦٥
٩٧٢١٠٣٤٥٦٤
٩٨٢١٠١٢٣٧٧
٩٧٩١٠١٣٩١٠
٩٧١١٠١٧٨٩٩
٩٧٩١٠٠٦٥٢٤
٩٨٤١٠٤٥١٣٠
٩٨٨١٠٤٦٧٧٢
٩٨١١٠١١٥٤٨
٩٧٧٢٠٤١٠١٣
٩٧٧١٠١٩٧٧٢
٩٧١١٠٤١٤٨٥
٩٧٩١٠٢٩٤٦٩
٩٧٥١٠٣٤٢٠٥
٩٨٣١٠٤١١٧٩
٩٨١١٠٣٤١٠٩
٩٦٥١٠٠٧٥٨٩
٩٧٥١٠١٩٥٣١
٩٧١١٠٠٥٣٤٩
٩٨٣١٠٢٩٦٩٨
٩٧١١٠٤٢١١٥
٩٧٩١٠٤٦١٢٢
٩٦٦١٠١٦٨٣٧
٩٦٩١٠١٧٧٧٣
٩٦٧١٠٣٩٩٣٢
٩٧٤١٠٢٠٢٨٧
٩٦٨١٠١٦٢٠٩
٩٧٣١٠١٩٢٤٣
٩٧٤١٠٣٦٦٩٥
٩٧٥١٠٤٩٥٧٠
٩٨٤١٠١٠٠٨٦
٩٧٧١٠٢٠٦٦٣
٩٧٠١٠٢٤٤٥٣
٩٧٠١٠٣٥٥٠٦
٩٨١١٠٤٩٢١٩
٩٧١١٠٣٤٢٥٧
٩٧٧١٠١٩٧٩٣
٩٦٧١٠١٢٢٨٢
٩٦٧١٠١٥٩٥٨
٩٨١١٠٥٢١٤٤
٩٧٠١٠٤١١٧٣
٩٧٢١٠٤٣٧٩٢
٩٧١٢٠٠٥٤٦٥
٩٧٣٢٠٤١١٤٨
٩٥٨١٠١٦٦٤٦
٩٧٣١٠١٩٦٢٩
٩٧٢١٠٤٤٩٢٥
٩٧٨١٠١٥٤٨٥

الرقم الوطني

مزيد علي محسن عبد العزيز
مشرف محمود محمد المعادات

مصطفى احمد محمد عبد  القادر
مصطفى جميل ابراھيم ابو كف
مصطفى سعد مصطفى الريان

مصطفى عبد الكريم محمد فريحات
مصطفى محمد حورى ابراھيم الحمصي

مصطفى محمد موسى النسور
معاذ حمدي احمد الخريسات

معاذ محمد احمد البشير
معاذ محمود علي العمرى

معاذ نواف منصور عبيدات
معالي مفلح محمد المزارى

معن احمد علي الربيع
معن عبد هللا جمعه المغربي

معين مصطفى احمد ابو سالم
مفلح عبد ربه حسين المعمرين

مناضل رافت فيصل خطيب
مناور احمد محمود الرفايعه

منذر احمد محمد المومني
منذر محمد احمد شنيكات

منصور موسى عايد الخوالده
منير محمد عبد هللا الخشمان
مھدي سلطي عازي كريشان
مھند مرزوق خلف مھاوش

موسى احمد العلي القداح
موسى حسن خليل الحمادين
موسى خلف زايد الفراحين

موسى عبد الفتاح عيسى ابو عباد
موسى محمد عبد المھدى الدباس

موسى مصلح الفياض الزعبي
موفق ابراھيم غانم البطوش
موفق سليمان سالم النعانعه

نائل محمد خالد الرشيدي
نادر خلدون سليمان ابو رمان

نادر خميس علي التوتنجي
نادر رشاد حرب ايوب

ناصر راجح عبد اWصفر
ناصر عاطف ھارون عليان

ناصر محمد سليمان الحمادين
ناصر محمد علي Wفي

ناصر وحيد حسين حمدان
نايل عايد محمد الجازي
نبيل محمد علي سقا هللا

نبيل محمد موسى الھلسه
نجاح محمود سليمان سليمان
نجاح موسى خليل الخليفات

نجم سعيد احمد نجم
نذير محمد سليمان الوشاح
نزار خضر سلمان البداوى

نصار قاسم سالم الكراد
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٩٧٣١٠٢٠٣٣٦
٩٦٧١٠١٢٣٤٩
٩٧٥١٠١٨٧١٤
٩٦٩١٠١٥٩٥٨
٩٧٣١٠٢٠٠٩١
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٩٦٩١٠٣٩٨٨٠
٩٨٢١٠٠٩٣٩٢
٩٧٢١٠٢٧٤٣٢
٩٧٤١٠١٩٤٤٢
٩٧١١٠١٨٨٨٢
٩٦٧١٠٢٢٧٠٧
٩٧١١٠١٨٨٤٥
٩٧٦١٠١٩٣٨٨
٩٨٠١٠١٩٩٠٦
٩٧٠١٠٣٦٣٤٠
٩٧٠١٠١٩١٦٣
٩٧٩١٠٠٦٥٥٢
٩٧٩١٠٢١٣٦٨
٩٧٠٢٠٤٥٠٢٤
٩٩٠٢٠٠٩٧٧٢
٩٦٩١٠٣٧٣٤٢
٩٦٥١٠٠٩٠٠٨
٩٧٧١٠٤٨٧٥٠
٩٨٤١٠٤٤٢٦٠
٩٨٣٢٠٣٣٢٢٥
٩٧٦١٠٣٢٥٣٠
٩٨١١٠١٠٩٥٨
٩٧٧١٠٤٧٠٠٨
٩٨١١٠٣٤١٠٥
٩٨١١٠٦٠٣٢٥
٩٧٧١٠٠٢١١٥
٩٨٢١٠١٧٧٣٧
٩٧٥١٠٠٦٧٠٨
٩٨٣١٠٣٠٠٥٨
٩٧٥١٠١٩٨١١
٩٧٦١٠٣٨٨٦٢
٩٧٨١٠٠٨٢٠٩
٩٧٤١٠١٩٧٧٢
٩٧١١٠٣٠٦٨٦
٩٨١١٠٠٥٧٤٩
٩٨٠١٠٣٠٣٧٧
٩٨٠١٠٥٧٤٠٨
٩٨١١٠١٨٢٨٠
٩٧١١٠٤٩٥٢١
٩٧٤١٠١٨٦٦٤
٩٨٥١٠٤٤٠٦٦
٩٨٤١٠٥٢٤١٥
٩٧٩١٠٣٦٠٠٧

الرقم الوطني

نصر موسى عمر الجھالين
نضال احمد محمد سالميه

نضال احمد يوسف الوريكات
نضال غالب محمد البطاينه

نضال ف8ح سليمان ابو ھزيم
نضال محمد موسى الھلسه

نعيم جميل محمد ابومديرس
نعيم سھيل علي الضمور

نمر احمد عبد ربه الكفاوين
نھار ناجي نھار حتامله

نياز ياسين عبد  الحميد الخطيب
ھارون عبد هللا مفلح الخريسات

ھاشم احمد شعبان العطيات
ھاشم حسن محمد النعيمات

ھاشم حسين ف8ح المناصير
ھاشم عزت غالب الفاخوري

ھاني حمدى عبد الحليم حياصات
ھاني ذياب عبد هللا السعود

ھاني سليم ابراھيم ابو ربيع
ھاني محمود خلف الكلوب

ھايل علي احمد الزعبي
ھدى ابراھيم يوسف الزبن
ھديل محمد احمد الدرادكه

ھشام جبريل عبد الرزاق المصرى
ھشام عطيه عبد ابو عباس

ھشام محمد عبد اللطيف عبد الھادي
ھشام مروان ھشام العجلوني

ھند حميدان سالم المشاقبه
ھيثم عوض حسين الكوز

وائل محمد حماده الخريشه
وجدي احمد محمد ابو عوده

وجيه احمد جبر الرفايعه
وجيه شحاده مفضي الرحامنه

وسام داود محمد العدوان
وسام طاھر عبد الس8م المغاربه

وصفي احمد سليمان الكلوب
وليد خالد عبد المعطي الكاتب
وليد خالد مصطفى النعيمات

وليد سالم عوده العموش
وليد عبد الرحمن رزق  هللا نوافله

وليد علي الفياض الزعبي
ياسر داود عبد القادر شحاده

ياسر محمود خلف مفيلح
يحيى حمدان احمد العوامله

يحيى عبد المنان مصطفى ج8د
يحيى عيسى احمد ابو رمان

يحيى فالح نمر عياد
يحيى محمد حسن النعيمات

يحيى محمد مصطفى ابو صباح
يحيى وليد ناجي نجار

يزن سامي جميل عربيات
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٩٧٧١٠٢١٤٥١
٩٨٠١٠١٩٧٥٢
٩٧٨١٠٤٢٠١٤
٩٧٨١٠٠٧١١٩
٩٧٠١٠٤٧٥٤٥
٩٨١١٠٢٠١٤٥
٩٧٨١٠٥٩٠٣٠
٩٧٦١٠٣٥٨١٩
٩٧١١٠٣٣٨٨٠
٩٧٨١٠٢١١٧٥
٩٦٩١٠٣٢٢٦٤
٩٨٥١٠٥٨٨١٨
٩٧٠١٠١٧٥٦٨
٩٧٢١٠١٣٨٣٢
٩٧٣١٠١٥١٧٨
٩٨١١٠٣٥٠٥٩
٩٨٠١٠١٨٦١٣
٩٦٦١٠٢٦٢٦٣

الرقم الوطني

يزن عبد الرحمن ياسين الحياري
يزن عيسى صابر حميد
يزن قاسم محمد البطاينه

يزن محمد عبدهللا الشاعر
يعقوب بدر عبد العال موسى
يعقوب سعيد يعقوب عاشور
ينال تيسير حسن البوارشي

يوسف ابراھيم اسماعيل المحاميد
يوسف حنفي عطيه اخو عميره

يوسف سالم عيسى النعيمات
يوسف سليمان يوسف المحاميد

يوسف صالح بركات العدوان
يوسف عبد القادر احمد عوض

يوسف علي محمود سلطان
يوسف محمد شامخ الشبول

يوسف محمود يوسف المحاميد
يونس حسن ابراھيم الخرابشه
يونس محمد س8مه الدھيسات
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