دانه حسام صالح الدين خليل
دعاء علي موسى سمحان
دعاء محمد محمد غازي الشرع
دعاء مروان مصطفى عفوري
دنيا طالب ابراهيم ابو صافي
ديما صاحب عباس ابو راس
ديما محمود حسن النواجي
دينا رياض محمود خليل
راشد بادي عبد الحميد فريحات
راشد ماهر صبحي ابو صالح
راما احمد عبد المجيد اسريوه
راما هيثم محمد ربابعه
رانيا هاني احمد ابو رزق
رائد احمد حسن فريحات
رائد عبدهللا عبد الكريم عبود
رائد يوسف محمد ابداح
ربى غازي ابراهيم الغول
ربيحه يوسف حسن عبدهللا
رزان محمد نعيم محمود قاسم
رشا سامي احمد ابو قبه
رشا نمر فايز محافظه
رعد عماد ابراهيم الصمادي
رغد شاهر ناجي يوسف
رغد هاني عارف بني يونس
رغده اسماعيل محمد فريج
رقيه فتحي عبد الرحيم الدويكات
رماح محمد زهير خازر الذيب
رنا علي احمد بني ياسين
رنا فراس حلمي عياصره
رهام خالد محمود عبدهللا
رهام عمر احمد الزعبي
رهف احمد محمود مقدادي
رهف زكي محمد بني عيسى
رهف عدنان علي محمد
رهف محمد هالل القضاه
رهيفه غسان فوزي الخطيب ابو صينيه
روان جمال موسى صالح
روان فايز محمد االحمد
ريان عبد الناصر ابراهيم منصور
ريم امجد حمد الخاليله
ريم ماهر سعيد بدوان
ريم هشام صالح مناصره
ريما محمد عبد الوهاب رمانه
ريمان طارق صالح الدين عوده
زيد زياد علي الجبالي
زيد محمد زياد فايز معابره
زيد وائل احمد الصمادي
زينب حسين سالمه فرحان
زينب عز الدين محمد رزق
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