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دیانا اشرف سلیم العرعیرسجى عالء یاسین المدھونھبة حسام خمیس شاھینروان ابراھیم أحمد بارودصبحیة سالم وقاد الماللحھسمیة عبد الفتاح عمر
ریما محمد توفیق الحلبيوعد فتحي مصطفى عبیدوالء أحمد موسى شاھینأالء عالء الدین  ابو جلمبوتغرید نجم مصباح كریزمإیناس زیاد حمدیة

ندى محمد حسونةایة شریف أحمد زقوتایمان صالح أحمد عدوانروان رمضان خلیل اللحامآالء خالد شاھیننور معین الجرجاوي
ھدایة رأفت ریاض طموسامنھ عبد المالك  ابو درابيأنغام جمیل فھمي الدغلیاسمین اكرم محمد السكافيایھ فؤاد محمود عیادایمان یوسف دلول
آیھ حسام أحمد الشیخدیما اسلم محمد ابو الطرابیشضحى فضل یوسف الفارنجاه محمد اسماعیل الحزینھندة ربیع عبد القادر مقاطروان سعید األسود
ندى أیمن صبحي عزامنبیلة ناھض راجح زیادهامیرة نائل معروفاالء حسن عمر شحاتھأیھ یوسف عبدهللا شلحاكرام محمد صیام 

منار عمر الشغنوبيشادیة وجیھ شعبان غبنزھرة سلیمان حسین وقادحلیمھ محمد سعد ابو شاربیننور زھیر كحیل
ھدیل أیمن أبو قصمروة مدحت حجيایناس أحمد مبارك السویركيھدایھ محمد شكشك

دالیا أدھم حجيلما النجار
شیرین حمادة فورةعال عدنان العامودي

اعتزاز ابراھیم حمدانناریمان التتريآیة أحمد الكحلوترنین محمد قاسم مني عصام زھد زینب جواد صالح
ھنادي بسام دبوھنادي أحمد الزعانینھبة محمد النمنمھند الھنديحنین إبراھیم سالمةآالء جمال أسعد

محمد الخضري ھاني سلیمانمحمود االشرم محمد خالد صفاء الكحلوت اسامة العطاونة 
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دالیا أدھم حجيلما النجار
مھا أبو ندى

ایناس سعید شاھینمنار علي غنیمدالیا دواسمنار إبراھیم أبو ندىرسمیة الوحیديوالء صابر المصري
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ھدیل أیمن أبو قصمروة مدحت حجيایناس أحمد مبارك السویركيھدایھ محمد شكشك
دالیا أدھم حجيلما النجارھیا حسین محمد البیاري

مسك محمد أبو غزالة
دیانا ولید أبو بكرنداء راشد أبو عقلینروان ابو عمر 

نور نصر نورأمل أحمد بناتسمر ریاض سلیمان
ناصر حماد عبد المنعم حمودة محمد الخضري اسامة العطاونة محمد خالد صفاء الكحلوت 
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رحاب احمد ابراھیم الفقعاويعال ماھر سلمان العویطيشذا ابراھیم محمود خطابایات خلیل سلیمان الفلیت
حلیمھ ابراھیم  الخطیبرنا سالمھ ابراھیم ابو مصطفىوالء ریاض حلمي سلوتاریج عوني محمد نواره
وسام خلیل الشحات البیوكشیماء عادل صالح الفرادالل أحمد مطلق ابو عمرةساره رأفت سالم الماشي

نسمة اكرم سالم كوارعنور رأفت أبو عنزةایمان جمال محمود ابوعیشةاسیل عبد الحلیم  ابو عابده
میسر حمدان ضھیرلیلى ناظم اللوقھشھد جمال سلیمان جبارهلما نافذ محمود الفیومي
نور عز الدین أحمد ابو موسىفاطمھ ولید شحده ابو طیرسالي محمد علي صرصورعائشھ خالد أحمد نوفل

اسالم حسیب سلیمان الصلیبيجیھان عبد الفتاح خضر الشوافثناء رجاء أحمد ابودیابآالء محمد أبو حبل
عبیر جمعھ أحمد ابو جاموسشھد فایز سلیمان الناقھنور انور محمد واديصابرین نایف  التعبان
رنا زیاد أبو شعرسلسبیل رامز النمروطيفلسطین عدنان الرجودي

صباح محمد العرجانيأریج محمد منصور
آمال بكر الدربينسرین محمود عیاش

زید ابو طعیمة احمد الشریف أحمد أحمدایاد ابو شما 
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ضحى محمد أبو لبدةھدى أشرف الحمایدة
صمود حسن النحالمي حسین الھسي
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رنا زیاد أبو شعرسلسبیل رامز النمروطيفلسطین عدنان الرجودي

إسراء رمضان قشطةصفاء زیاد أبو رزق
رغد عماد عاشوروفاء عطوة الشاعر

سامر مبارك زید ابو طعیمة بھاء الدین األشقرمحمود االشرم 


