مصطفى سالم مصطفى بني سعيد
محمد عوني رشدي عبد الواحد
هاني محمد محمود عباس
علي مأمون عبد هللا الزعبي
النا سليمان سالمه القحافي
روان جمال موسى صالح
اسيل مشهور عبد هللا دراوشه
انوار جهاد مصطفى بني نصر
عبد هللا خالد محمد الصمادي
فتح هللا فتحي زكي اغا قاسم
عمر محمد سالم الغزو
والء محمد احمد ابو اصبع
قاسم محمد علي الزعبي
مرام زكريا حسن المومني
راما هيثم محمد ربابعه
مالك رياض نايف المومني
صبحي محمود صبحي بواعنه
تبارك عبد الحميد اسماعيل البالش
احمد محمد علي مصطفى الخطاطبه
حلى حسام عزات الخميدي
عامر احمد ابراهيم الشرمان
رنا فراس حلمي عياصره
ابرار فارس محمد عواد
راشد ماهر صبحي ابو صالح
يزن ياسين يونس بدر
فايزة عبد هللا راغب محمد
نوره حمدان حمد خلف
وداد علي ناصر الدغمي
محمد كايد ضيف هللا النوافلة
نبيل محمود عبد القادر النصيرات
منتهى فايز جميل العبادي
ايمن راتب مصطفى الشويات
محمد حسين عوده القضاه
ميساء عبد المجيد سليمان الصمادي
حمزه محمد علي عساسله
يوسف احمد عبد هللا نجادات
خالد جميل محمد الدهون
مي رمضان رمضان عباس
غيث سامي احمد المحارمه
زيد زياد علي الجبالي
اياد احسان عبد الجليل الزغول
عبد الوهاب سليمان عارف خرنوبى
مجيده عسكر مفلح حقيل
معاذ علي محمد الجراح
مروج شريف محمد ابتلي
علي محمد احمد الطوالبه
ايات عبد الكريم محمد الصبح
مصعب يوسف مكيد الخطبا
سيرينا عمر حسن العلمي
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ينال محمد حسن الزغول
مالك زهدي محمد زايد
اسامه موسى محمد كيالني
حسين زكي حسين السوالمه
نوهير محسن سيد محمد
مصطفى خالد مصطفى الخمايسه
عبدهللا احمد حسن عبدهللا
والء نبيل حسن لصوي
جميل جميل عبد الرحمن السعايده
هويدا محمد مصطفى الخطاطبه
ابراهيم احمد حسن سليمان
ايناس وليد عبد الرحمن البلبيسي
عبدهللا زهير عبدهللا القضاه
هيثم عارف محمد بني خالد
عبد الفتاح جهاد عبد الفتاح كراز
زيد محمد زياد فايز معابره
افنان انيس هاشم الزغول
يوسف صالح يوسف الصمادي
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