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زيد محمد حمدان الحياري

سائد مرزوق حمد هللا ابو سليم

سالم احمد سالم ابو صنوبر

سامر عدنان فياض الخريسات

سامر فخري محي  الدين عبيدات

سامر فيصل محمد الخطيب

سامي عبد القادر احمد الطراونه

سامي موسى بشير المشاعله

سعد موسى علي خليفه

سFمه احمد سFمه المجلي

سFمه احمد نھار المجالي

سFمه عبد هللا خليل الشعيبات

سلطان محمود عوده هللا الحديدى

سليم ابراھيم عبد المھدى عربيات

سليمان احمد مفضي الخرابشه

سليمان عوده سليمان الزبون

سليمان فرحان عبد الحميد المجالي

سمير سعيد ابراھيم الخضري

شادي عبد المجيد فيصل شواقفه

شعبان سليمان حمدان حمد

صالح احمد محمد المناصير

صالح سFمه محمد ابو سعيد

صالح عبد هللا صالح الزعبي

صالح فوزى محمد محمد

صدام عبد الحافظ سليمان الرمامنه

صقر عبد الحفيظ مسلم المجالي

صFح حميدان حمدان الزيود

صFح محمد صالح الصالح

ضياء ابراھيم علي العوامله

طارق تركي محمد العماري

طارق عبد الرؤوف احمد الخضور

طارق عريف عبد الكريم الشدايده

طارق محمود احمد الزعبي

طارق منصور يوسف يونس

طالب خليل ابراھيم الدقس

طالب عبد الحميد طالب المبيضين

طلعت نعمان محمد الخولي

عادل عبدهللا سالم الضمور

عاطف حمدان خميس الزبيدى

عامر احمد سFم الصFحين

عامر عواد يوسف الشرقي

عايش سالم عايش السبول

عبد الحافظ فھد سليمان الجويفل

عبد الحكيم حسن بكر عمر

عبد الرحمن خلدون سليمان ابو رمان

عبد الرحمن محمد فرج العقباوي

عبد الرحمن نواف صالح عكور

عبد الكريم علي محمد الشنيكات

عبد الكريم موسى يوسف ابو صالح

عبد هللا ابراھيم علي العسيلي

عبد هللا حسن احمد عدس
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عبد النبي عبد الحميد عبد الرشيد الوريكات

عبد ھاني ريان قطيشات
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عFء احمد موسى عطيات
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عمار فFح مصطفى الختوم
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فارس محمود عبد هللا العوامله

فايد محمد مصطفى اختوم

فايز داود مسلم العبيسات

فايز عبد الكريم سليمان ابو طالب

فايز ھايل عوض الزويمل

فراس عبد الكريم احمد مكاحله

فFح فرج فFح العبدالFت

كامل احمد كريم العوامله

كرم راضي موسى الريحاني

مازن احمد محمود ابو السمن

مازن سليمان سFمه النسور

مازن عبد العزيز عبد القادر ذياب

مامون محي الدين محمد سعديه

مجدى علي خليل شنانير

محمد احمد محمد الروابده

محمد امين علي ابو الخير

محمد جمال خليفه الزعبي

محمد جميل احمد عربيات

محمد جميل عبد هللا النسور

محمد رجا ابراھيم الشقيرات

محمد سليمان محمد السوطرى

محمد عبد القادر الصالح الدرادكه
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محمد عبد القادر سلمان الھباھبه

محمد عبد الكريم عبد الفتاح الزيادات

محمد عبد هللا محمود شبيب

محمد عبد رمضان السكارنه

محمد علي خميس مرافي

محمد علي سليمان مصلح

محمد علي محمد قواقزه

محمد كامل محمد مصلح

محمد مظھر يوسف محمد ابو شقير

محمد مفلح محمد خريسات

محمد نمر احمد نوافله

محمد ھزاع محمد زعبي

محمد وحيد حسين حمدان

محمود ابراھيم نمران الحديدى

محمود اسماعيل محمد اصبيح

محمود عبد مصطفى صمادى

محمود مرشد عوده الخرابشه

مروان سالم رضوان الفاعوري

مشعل احمد نھار المجالي

مصطفى فايز مصطفى العناسوه

معاذ عبد هللا ابراھيم المجالي

مفلح حسن مفلح الجراح

منذر احمد محمد المجالي
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نبيل رفعت مصطفى الملي

نذير محمد موسى ابو رمان

نزار فتحي محمد النسور
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نضال محمد سFمه القضاه

نضال يوسف صالح الدباس

ھشام احمد مصطفى الخرابشه

ھشام عبد  الفتاح خميس ساره

ھشام عبد محمد الخرابشه

وائل ابراھيم عبدالكريم المزايده

وحيد اسماعيل بدر اaخرس

ياسر صFح محمود عربيات

ياسر غصاب احمد ابو ھزيم

ياسين محمود احمد شطناوي

يزن علي سعد عليمات

يعقوب يوسف حمدان الغرايبه

يوسف حسين الرجا العربيات
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يوسف سالم جميل الفاعوري
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