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رؤساء الفرق:

 محمد القضاة

 محمد كنعان

 عماد الطراونة

 طارق الخياط

 خالد الكعابنة

 سامر السمان

 نايل حجازين

 سامر ابو منه

 حسام حنوش

 وداد القطيشات

 رلى السبايلة

 سحر المصري

 راشد ابو عصبة

 هيثم القعقاع
 أسامة أبو سليم



مقيم رئيسي:

 هنية الجبل

 محمد ابوحماد

 لبنى احمد الكايد

 ميرفت المهيرات

 مها الموقت

 حسن عمرو

 سيف الدين النفيعات

 محمود العطيوي

 فدوى ابو غيداء

 عماد الدين زكي

 يوسف عايش

 تهاني العبوس



زيد العدوان

 جورجينا تلحمي

 عال حرزهللا

 جمانة السيد

 خوله مرار

 رولى السبايلة

 مشاري الجراح

 ريم الخاروف

 رابعة العجارمة

 ايمان البواية

 يسرى حداد

 عريب بني هاني

 محمد أبو غزلة

 نجوى الهويدي

 إسماعيل األسطى

 ايمان المعايطة

 بشرى العايد



لمى عبد القادر

 أدهم شقم



محمد جبور المجالي

 صفاء جرار

 منى أبوهنطش

 حياة البو

 سهاد اليوسف



مقيم معتمد:
 علي جاروشة

 سامي محاسيس

 عمر عربيات

 جبر عريقات

 محمد التينة

 نادية الدعجة

 مصطفى أبو الشيخ

 ميادة العزب

 نائلة قردحجي

 صالح الكساسبة

 نهيل خوري

 فاتنة قتنيبي

 نور شحادة

 سلوى النوايسة

 حسام عقل

 ثامر حوراني

 محمد علي القضاة

 فرح العسال

 خالد عبيدات

 مازن عرفة

 مالك العمايرة

 اسامة مكي

 سلطان دبابنة

 االء خريسات

 معتصم أبو زيد

 ايمان عيسى

 فاروق بني حمد

 رنده الهباهبة

 محمد الطراونة

 رياح الحديدي

 لينا ابو عطية

 عائشة ابو عياش

 بلسم المعايطة

 عبدهللا غنيمات

 لبنى الثلجي

 عصام بهلول

 ماجد العبوس

 اسماء عبد الغني

 يوسف بالصية

 غدير العوران

 عالء الدين الزكي

 ركان الخطيب

 عبير صالح

 منتهى ابو الغنم

 عالء السعدي

 رشا الزعنون

 وفاء ابو نبعة

 صفاء القسوس

 مرفت الحارس

 عمر السنجالوي

 فردوس الجعافرة

 اسراء حجاوي

 عبير االحمد

 نعمان العمري

 شيرين الجعافرة

 محمد التل

 عادل الناجي

 قيس البطوش

 رامي الهصيص

 نصير جعيدي

 تامر السكارنه

 عماد الزعبي

 منى محافظه

 حليمة العموش

 جالل سالم القضاه

 بشار العزام

 سهير مهيرات

 بالل العمري

 ميس جرار

 حسين السرخي

 وفاء كرادشة

 وائل العطيوي

 عبدهللا الناصر

 مجد مراغة

 سليمان ابراهيم

 مرام مخامرة

 محمد مهيرات

 انس المحاسنة

 سراب النجداوي

 فاتنه الزريقي

 اسالم الوحش

 خليل الوهاب

 معتز المصري

 عبدهللا العموش

 هاني ابو حجلة

 منال الخوالدة

 معتصم القضاة

 ديمة عايش

 فرج الطالب

 روال العدوان

 نور ازمقنا

 يسري المهتدي

 عبير العساف

 وفاء دعيبس

 محمد سالم

 مؤيد الحياري

 رندة عمايري

 عبدالحميد الخرابشة

 ميسون العالم

 دانا بلقر

 والء صالح

 أحمد الحنطي

 عبد الحليم دوجان

 يزيد شنيكات

 مأمون ابو شاور

 منى مؤتمن

 ريما زريقات

 ريم عرنوس

 محمد أبو صفية

 رائد الشياب

 سامي الفقهاء

 شحادة غرايبة

 منال البيتاوي

 خلود االبراهيم

 امين الطراونة

 أحمد العالم

 نداء قطيشات

 محمد رزق المجالي

 بكر العبادي

 ريم فودة

 بسماء المناصير

 عمر العدوان

 عبدالناصر دباس

 سمر الحسيني

 عبير دويكات

 عبدهللا الزيود

 ياسر التركي

 جمال طنش

 محمد شامي

 كفاية حمادة

 محمد قباعة

 لمياء الزعبي

 ديما العبد الالت

 وضاح العدوان

 امل دحالن

 معتصم الهنداوي

 امريكا عصفور

 حدير العبيسات

 محمد ابو جاموس

 زياد عبيدات

 سيف الدين الشبول

 غادة ملكاوي

 نبيل مبيضين

 بيان خريسات
 ميرا القورة

