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شهد ماهر خالد الدرٌملًسجود لزعاط أحمد لزعاطنورهان عبدهللا لاسم شمالًغاده عبدالكرٌم اسماعٌل االشرمروان امٌن حامد بركهمنار عبد السالم حسن أبو كوٌن

فاطمه نمر ٌونس دغمشدارٌن دمحم سعٌد أحمد الخواجهدرٌن تٌسٌر دمحم رٌانرنٌم رأفت دمحم الهبٌلرائده دمحم ٌونس عٌدفلسطٌن عدنان علً الرجودي

ندى اٌاد جمال حماداالء دمحم حسن ابو مصطفىاٌمان عبد الرحٌم محمود راضًنادٌن نعٌم سعٌد الغولرنٌن خمٌس مصطفى معتوقروان دمحم علً ابو غرابه

مً صالح علً الفراحتهنهله حازم عاطف غزالهدٌل أٌمن منٌب أبو لصبٌسان دمحم عمر صالحشٌماء فاٌز عتٌك مسمحساره ٌحٌى سالم ابو غرابه

نور دمحم شعبان ابو لبنكامله زكرٌا عمر الدوشرٌم أٌمن منٌب أبو لصاعتدال طارق زٌاد الشٌخلٌن عصام محمود حمداناٌمان دمحم خمٌس حمدان

أحالم عمر موسى ابو لبدهالهام رضوان ٌونس طافشسماح عبدهللا حسٌن شمالًوالء ٌحٌى أحمد البهتٌنًاشجان نور الدٌن خلٌل وشاحدٌنا دمحم محمود الحاج

دعاء خلٌل عبد الرحمن رضوانهدٌل منٌر عبد الكرٌم ابو نحلروزان مسعد اسماعٌل شحٌبرحنٌن كمال أحمد ابو مطرسلسبٌل خالد ابراهٌم حمدانُعال عاطف عبد الهادي عطوان

رٌما مازن أحمد ماضًنور عالء دمحم احمدسلمى طالب دمحم ابو لٌنصروال حسام كاٌد أبو جٌابرٌما ماجد حسن ابو غرابهمرام حماد حرب ابو عرٌبان

منار عمر طالب الشغنوبًنسمه وائل نافذ حنون
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فاتن فرج هللا دمحم االشهبحلٌمة خمٌس ربٌع ابو نمٌرهسمٌه عبدهللا حسٌن الندررانٌا محمود دمحم شعبان حالوههدى ماجد اسماعٌل هنٌةمجد زهٌر عوض السرساوي

بٌان رأفت أحمد أبو موسىاٌمان دمحم محمود حجازياسماء ٌوسف أحمد بعلوشةردٌنه سلٌم خلٌل عبد النبًنور أٌمن أحمد الجمالنسمة عماد دمحم الهور

هبه اسماعٌل بدٌع خلٌلسلمى عزات رمضان ضهٌراٌمان عمر خلٌل التتريأنوار رائد دمحم النٌربرهف دمحم صالح حسن أبو شعبانهال ٌاسر سعٌد عوض

فاتن حمدان خمٌس ابو نمٌرهنهٌل حمدهللا عوض حمدهللاامنه دمحم عبد السالم المطوقحنٌن عالء حسٌن العاموديسوزان دمحم حسٌن عبد اللطٌف

هبه اسماعٌل بدٌع خلٌلربا عمر سلٌمان لشطهشٌماء رائد أحمد سوٌلمنارٌمان أحمد محمود المطوقنور أحمد حسن ابو شمالهعهود عاهد رشٌد اكً

انتصار هشام عبد طحلهشروق فتحً سالم ابو شرلٌهإسراء عمر ٌاسٌن شرفحنان بشٌر حسن ابو عٌطهنسرٌن نبٌل حسن ابو شمالهسمر مفلح خلٌل ابو رٌالة

أسٌل زهٌر مصطفى عبٌدغدٌر اسماعٌل خلٌل ابو العٌشصفد مروان دمحم العربٌدالٌمامة سامً دمحم ابو نحل

ٌاسمٌن عصام صالحمٌساء ٌوسف حكمت جنٌدنسمه خمٌس نمر السن
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امل حاتم دمحم دحالناٌة مروان عٌد ابوعٌد

ٌمٌن أحمد نعٌم الجبريهبه أٌمن رزق ابو صبحه

تسنٌم رائد دمحم ابو الكاسكرٌمه سالمه عبد الفتاح الشاعر

مكرم دمحم ابراهٌم عوضنور طالل احمد المصري

مرٌم نبٌل سالمه المصريمرام اسعد محمود ابو مصطفى

ُربا سامً دمحم ابو جامعاٌمان ابراهٌم علً ابو مصطفى

جٌهان اسامه حماده بربخعبٌر سلٌمان خلٌل لبالن

منال سلٌم محمود نبهاندعاء ناجً حرب ابو جامع
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