
جدول المحامين في الجمهورية العربية ال�سورية حتى تاريخ 31 / 12 / 2019 

158 - فــرع  الالذقية

الأ�ساتذةالأ�ساتذة الأ�ساتذةالأ�ساتذة
الأ�ضاتذة رئي�س واأع�ضاء مجل�س فرع نقابة المحامين

)  الالذقية(
- رئي�ساً - الأ�ستاذ الرئي�س اأيمن �سباني 

- اأميناً لل�سر - الأ�ستاذ �سامر اأو�سطه 
- خازناً - الأٍ�ستاذ �سمير ن�سير 

- ع�سواً - الأ�ستاذ اأيمن نا�سر 
- ع�سواً - الأ�ستاذ فوؤاد �سعادات 
- ع�سواً - الأ�ستاذ علي اإبراهيم 
- ع�سواً - الأ�ستاذ ملهم نوري 

.2019 عام  نهاية  حتى  محاميًا   )3463( الالذقية  فرع  في  للمحامين  الإجمالي  • العدد 
عام  نهاية  الالذقية )2494( محاميًا حتى  فرع  في  الأ�ساتذة  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

.2019
حتى  محاميًا   )1837( الالذقية  فرع  في   » ذكور   « الأ�ساتذة  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

نهاية عام 2019.
حتى  محامية   )657( الالذقية  فرع  في  »اإناث«  الأ�ساتذة  للمحاميات  الإجمالي  العدد   •

نهاية عام 2019.
عام  نهاية  الالذقية )969( محاميًا حتى  فرع  في  المتمرنين  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

.2019
حتى  محاميًا   )675( الالذقية  فرع  في   » ذكور   « المتمرنين  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

نهاية عام 2019. 
حتى  محامية   )294( الالذقية  فرع  في  »اإناث«  المتمرنات  للمحاميات  الإجمالي  • العدد 

نهاية عام 2019. 
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة

1- محمد نز�ر محمد �أ�سعد هارون 
2- فايز جبر� بيطار

3- حنا نجيب حبي�سي 
4-   �ليا�س �أيوب خوري

5- نزيه جميل عبد �هلل
6- توفيق �أ�سعد  رجب  

7- محمد �سديق  قا�سم رويحة
8- محمد علي عجان 

9- ب�سيمة محمد ر�ساد كنيفاتي        
10- ح�سان ماجد �سفيه 

11- محمد فاروق عبد �هلل ب�سير 
12- ب�سام خري�ستو �سعادة

13- جابر �أحمد عرو�س
14- جابر يون�س غانم

15- محمد زهير محمد ديبو فتال 
16- نخلة  �إبر�هيم حنا

17- �سالح علي �سدود  
18- عبد �هلل جرجي  زيتون

19- بهجت عي�سى �سقور
20- نزيه عزيز عو�س

21- محمد عبد �لكريم  محمد �سالمة �سوفي
22- عي�سى �سموئيل بيطار

23- هيثم  محمد غانم 
24- معن عدنان حاج عمر - ع�سو مجل�س �لنقابة

25- محمد توفيق  �سيخ ديب 
26- �إلهام مهنا �سليمان           

27- �أكرم  �سلمان ح�سن
28- رفيقة محمود �سوفي          

29- محمد عبد�هلل �سبرة
30- فوؤ�د دروي�س  �سلمان

31- �سكري م�سطفى  هارون 
32- يون�س دروي�س حبيب

33- فو�ز محمود �إ�سماعيل
34- �أحمد محمد ح�سونة

35- �سالح محمد �أمجر
36- جهاد حبيب �ل�سرف

37- م�سطفى  �أحمد �أبو ديب
38- ناقي عي�سى حو�ط

39- رفعت �إبر�هيم �سعد
40- عبد �هلل محمد �أديب زكريا 

41- عبد �لعزيز محمد زهيري
42- نادر �أحمد خ�سور

43- عبد �ل�ستار  �أحمد نحلو�س
44- �لماأمون  عبد �لقادر �سافيا

45- حامد �سعبان كيو�ن 
46- �أكرم حليم عابدين

47- عبد �لكريم  �أحمد ر�عي 
48- تي�سير  محمد طه

49- حاتم  محمد �لخزند�ر
50- جورج فرح با�سو�س

51- �أحمد علي يو�سف 
52- ر�مي متى فهد

53- محمد ح�سن جامو�س
54- زهير �سليمان حمد�ن 

55- �آمنة حكمت ميني  -  رئي�س فرع �سابق -        
56- طالل حافظ �إبر�هيم 

57- عبد �لرحمن �أحمد �إ�سماعيل
58- �سامر عبد �لرحمن �أو�سطه

59- محمد  مرو�ن عبد �لغني  �ل�سوفي
60- بهز�ت م�سطفى �سيخ يو�سف

61- ن�سر خليل  زيد�ن 
62- عزت كامل �سو�سي

63- عبد �ل�سالم  �سعيد ر�ستم 
64- �سفيق �إبر�هيم �سيبان 

المحامون الأ�ضاتذة فرع   الالذقية
)ح�سب الأقدمية(

الأ�ساتذةالأ�ساتذة
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65- �سليمان حبيب عبا�س

66- نز�ر ح�سين �سعدو
67- �سلطان عي�سى �أحمد 

68- جمال  �إبر�هيم �ل�ساني
69- عبد �لإله  �سيخ غانم �سليمان

70- �أكثم  توفيق محمد
71- طالل  محمد يحيى بديوي 

72- وليد توفيق حو� 
73- �أيمن محمود نا�سر    - رئي�س فرع  �سابق -

74- جمال عثمان عثمان
75- منذر ح�سن مخلوف
76- عي�سى محمد حبيب

77- جمال محمد �لأحمد    
78- جمال �سليمان �سحرور

79- هيثم جرجي رباحية
80- هيثم معروف معال
81- �سوقي يو�سف لوقا 

82- محمد �سليم علي جميل قره فاقي 
83- �إيمان  جميل برد�عي          

84- طالل على زوباري 
85- م�سطفى �أحمد �لخربوطلي

86- رفيق  ح�سن ب�سيمة 
87- عمر محمد رجاء هارون 

88- م�سطفى محمد دروبي
89- ح�سين فخري ترياكي

90- هدى عبد �لعزيز بن�سي         
91- نا�سر �إ�سماعيل قرحيلي

92- �سمير �سامي ن�سير 
93- جهاد  عدنان  حاج عمر 
94- خالد محمد هدى يا�سين

95- ح�سن م�سطفى �لجبل
96- زبيدة   على محمود        

97- كا�سر  �سعيد ليقه 
98- عقل يون�س مري�سة    

99- ه�سام �سعيد نعيما   
100- علي �سليمان عي�سى

101- �إبر�هيم عبا�س كدو
102- ب�سام �سليمان حلوم 

103- غ�سن �سبحي ق�سوما        
104- محمد خالد نا�سر

105- �أديب  �سليمان علو�س
106- خالد محمد عنتبلي 

107- �سرى  �أمين حد�د           
108- فوؤ�د �سيبان �ل�سلي 

109- محمد محمد  �أمين  تنبكجي
110- ه�سام على م�سطفى

111- �سعبان محمود �سعبان 
112- ح�سن �سعد �لدين �ل�سعدي 

113- �أحمد �سقر �إ�سماعيل 
114- جميل محمود �آني 
115- �أ�سامة  �أحمد يا�سين

116- و�سام ن�سر عثمان 
117- هيثم   ح�سن �لأخر�س

118- محمود �أحمد جابر 
119- جمال عبد �لفتاح نا�سر 

120- فوؤ�د محمد �سعاد�ت
121- �سلمان د�وؤد قاجو 

122- و�سام م�سعود حماد 
123- على زكريا  �سيد �أحمد

124- علي �إبر�هيم ح�سن
125- �أحمد �سعيد �ساهين 
126- محمد خليل �سوده

127-  فادي  فايز بيطار 
128- تح�سين  محمد طه
129- فو�ز �سلمان �أحمد

130- محمد �سليمان �سليمان    
131- يو�سف م�سطفى  محمود 
132- بثينة جميل �أحمد           

133- فتحي خيرو تقي �لدين
134- �أديب  على عماري

135- هيثم محمد �أبو �سيف
136- �أمير �سليمان معال 

137- محمد �إبر�هيم عبد �للطيف 
138- ح�سن �أحمد يعقوب 

139- ثائر �سبحي  قره فاقي 
140- غازي �إبر�هيم قره علي  
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141- ر�مز �ليا�س ن�سير 

142- ناديا م�سطفى زيتون             
143- رجب ح�سين جلقمة

144- محمد ح�سام  �لدين �سبح
145- محمد يو�سف لل 

146- علي ثابت ديب   
147- عامر كمال خربوطلي

148- �أحمد عبد �لمجيد رجب 
149- �سامر عي�سى �سبوح

150- �سمر فار�س �سغري           
151- نبيل  محمد عمر�ن 
152- ح�سام وحيد من�سور

153- �سمية ح�سن نعي�سة              
154- زياد محمد مغربل 

155- خلدون محمد �سعيد ق�سام 
156- يا�سر  �سديق �سعد 

157- محمد �إبر�هيم خليل 
158- �أكرم محمد م�سطفى 

159- محمد خليل �لأزكي   
160- عهد يو�سف خيربك

161- ح�سين عبد �ل�سالم  خيربك
162- عبد �لمجيد رزق عي�سى 

163- عبد �هلل محمد �مهنا
164- نر�سي�س خليل درو�س 

165- محمد خليل جمول 
166- زين �إبر�هيم غ�سة 

167- خز�مة محمد �أولد        
168- عمار �لمنذر فا�سل   

169- �سهى �سفيق مخلوف        
170- عز�لدين جميل �سلطان

171- عمار �أحمد جامو�س
172- غالب  ح�سين حاج ح�سن

173- �سعد علي ناع�سة
174- كا�سر ماجد مق�سود
175- ب�سار محمد �ل�سيد 

176- غيثاء منير �سعيد         
177- كامل �سعيد �إ�سماعيل

178- طارق زهير ند�ف

179- كامل �سعيد زنتوت     
180- علي كامل كامل

181- جوني عبد �لم�سيح ن�سيم 
182- �سهيلة حامد علي              

183- مح�سن حبيب  محمد    
184- عمار نديم منى    

185- غادة تركي محمود            
186- جبر محمد جوني 

187- عالء علي عبا�س
188- علي عبد �لكريم �لخطيب 

189- علي عبد �لكريم �إبر�هيم 
190- عدنان يحيى علي

191- محمد �إبر�هيم عبد �لرحمن 
192- �ساكر �سبحي  بل�سة 
193- �سفيق محمد مغربل 

194- �سامر ح�سن حيدر
195- محمد ع�سمت  كمال حجي

196- دثار �إ�سماعيل �سالح
197- عليا �أحمد �لحاطوم         

198- ح�سان مالك  خ�سور
199- و�ساح عبد �لفتاح  نا�سر 

200- يا�سين  على �لز�متلي
201- �سامر توفيق رجب

202- محمد محمد يحيى قوجة
203- �إهاب محمد �سافي 

204- نز�ر �أحمد عديرة      
205- محمد  �إبر�هيم فا�سل

206- يحيى محمد زكريا
207- محمد عبد �لغني  عبد �هلل

208- كامل محمد كر�وي 
209- �ليا�س نا�سيف �سالمة 

210- مرو�ن جبر�ئيل  عبد �لنور   
211- �سناء مر�سد �لجهني       

212- ب�سيرة  �سافي �لبدوي        
213- فايز  عبد �هلل �أبو عي�سى 

214- �أن�س م�سطفى حرير
215- �سمية  محمد �سعيد نعنوع         

216- �أ�سامة عبد �هلل عبد �هلل 
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217- على توفيق �لأ�سد 

218- ر�مي �سليمان حلوم 
219- �أحمد خ�سور حطاب 

220- عبد �لنا�سر فر�ن 
221- زياد عبد �لخالق �ليا�س 

222- عماد �لدين  �سليمان جوني 
223- غ�سان محمد منال

224- يا�سر خليل خطاب 
225- نز�ر محمد علي 

226- �إبر�هيم عبد �للطيف محمد 
227- عالء �لدين ماجد طه 

228- �أيمن  �أحمد �سباني     - رئي�س �لفرع -
229- طه عبد �لرز�ق  زوزو
230- ح�سين عدنان ح�سن 
231- با�سم يو�سف حبيب

232- لوؤي  زكي حبيب 
233- ح�سن �إبر�هيم خليل
234- يو�سف جميل �سالح
235- با�سل �إ�سماعيل فاتح
236- جهاد علي ع�سيكرية

237- محمد محمود �إ�سماعيل
238- عدنان �أحمد باكير 

239- �أمير �إبر�هيم عبد �هلل 
240- حنان  بديع �ل�سيد     

241- زويا طه زوزو        
242- محمد يو�سف علي 

243- عبد �لروؤوف  �سليمان ��سبر
244- �سحر �سليم �سعيد 

245- محمود �سليمان �إ�سماعيل 
246- يا�سر �أمين جديد

247- عماد �إ�سماعيل �ساهين
248- �أحمد �إبر�هيم علي 

249- عو�طف د�وؤود خ�سور         
250- طالل علي جمعة 
251- ثائر حبيب ح�سين

252- مح�سن عبد �لجليل  عبود 
253- �سحر يون�س �لكردي               

254- جمال �سليم �أحمد 

255- هيثم عزيز علي 
256- يو�سف �سامي ن�سير 
257- عبد �هلل  �إميل لب�س 

258- ح�سام �لدين م�سطفى زوزو
259- مح�سن ح�سين �أحمد

260- با�سم �سعبان حمد�ن       
261- مفيدة ح�سن عي�سى          

262- كنان عادل حربا 
263- �بت�سام �سادق ح�سون      

264- عمار جميل بركات 
265- محمد طريف عبد �لمجيد بازيدو

266- محمد محمود �سبح بدر�ن
267- ر�يق  �إبر�هيم �إبر�هيم 
268- زكريا ر�سا �أبو زينب 

269- علي فائز حد�د
270- عمار تي�سير  حاج نجيب

271- هالة �إبر�هيم عكو          
272- ر�مي محمد زغيبة 
273- �إياد عادل �إ�سماعيل 

274- زيد علي حلوم
275- م�سطفى بكري بكري

276- درغام محمد عبدو
277- غياث �إبر�هيم جبور 

278- �سميع  محمد �سرحيل
279- مالك محمد �سعيد عكو

280- محمد خ�سر طريفي 
281- �سليم غانم عرو�س

282- علي محمد �سديق نا�سر 
283- ب�سار يا�سر �ل�ساهين 

284- ماري  �سوغمون  بوجكيان          
285- �سامي محمد �أ�سعد

286- لينا ز�هر دروي�س               
287- نز�ر  عبد �هلل �سلطانة 

288- علي محمد جمعة كيلوني
289- هناء  عبد �لقادر معاز        

290- �سكيب �أمين ر�سالن 
291- لوؤي �سليمان �لها�سمي

292- يا�سر عدنان �لجنبار
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293- عبد �هلل �سالح �أحمد

294- محمد ح�سام �سليم �أمون 
295- ميمون �أندهوق �سقر 
296- با�سم زين �لدين عباد

297- محمد ن�سر خليل
298- مازن �سليمان �سليمان      

299- �سليمان �إبر�هيم علي
300- محمد عمار ح�سن بن�سي

301- عهد محمد �سلهب
302- منذر �سليمان بيطار 

303- عمر عبد �لعبود
304- ع�سام علي جليكو

305- عبد �هلل خالد مجبور
306- علي ��سكندر حجة 
307- �أكرم علي ماخو�س 

308- نيروز عادل دو�ي 
309- ر�مح محمد �ل�سيد 

310- ح�سام �سريف �أمون 
311- علي حيدر ��سكندر
312- علي جميل محمد

313- هناء �أحمد �سلمان        
314- ماهر عز�لدين بيازيد
315- يا�سر �أحمد ع�سيلي 

316- عادل عارف حمدو�س
317- قي�س �أحمد مو�سى 

318- �أحمد محمد عر�كي
319- �إح�سان �أحمد عجوز

320- عبد �لمنعم يو�سف غريب 
321- علي مح�سن �لخير 
322- ق�سي عزيز �أحمد 

323- محمد عبا�س ديب 
324- عمر �أدهم جامو�س

325- محمد هيثم خليل عكو
326- نا�سر محمود نا�سر 
327- نهاد ح�سين ح�سون
328- منذر جميل �لأ�سد 
329- مقد�د �إبر�هيم نبيعة

330- يا�سر ر�سا نا�سر

331- غياث  محمد حمدي �ل�سوفي
332- ماهر محمد ح�سن �آغا

333- عالء محمد �سليم قره فاقي 
334- ر�مي خليل فار�س 
335- �أمير عبد �هلل غانم 

336- �إبر�هيم  ح�سين مزوق 
337- ي�سرى عي�سى �أحمد          

338- فادي مالك د�وؤود 
339- �أ�سامة  عبد �لرز�ق مو�سى

340- نظمية �أمين علي            
341- م�سطفى عبد �لرحيم  �إدري�س 

342- محمد يو�سف طريز
343- تمام علي �إ�سماعيل 

344- �سامر �أحمد حيدر 
345- رم�سان محمود عمر�ن

346- ر�نيه �سليم يون�س             
347- م�سطفى �أحمد خليل

348- محمد �أحمد �سلوح
349- معين علي كنجو

350- هالل محمد �سبيح
351- م�سر �سليمان نوفل

352- �أ�سمة �سليمان �سليمان       
353- �أحمد محمد ح�سينو

354- �سيف �لدين �سليم ��سكيه 
355- �أحمد محمد فاتح 

356- معين �إبر�هيم خد�م 
357- عمر عبد �لكريم قريعة 

358- مي�سور محمد �سقر 
359- �سليم �سعبان �لكوز 

360- ر�مي �إ�سماعيل �لخ�سور
361- رجاء محمد فوؤ�د دباغ              

362- يو�سف علي معال
363- محمد بدر محمد 

364- محمود حاجي  محمود
365- و�ئل علي �سعبان 

366- محمود �آدم غانم
367- ملهم  عبد �لقادر �لنوري

368- فهد ح�سن حيدر  
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369- فريال حلو �لحلو               

370- ��سبيرو حنا د�ود     
371- ريم نجد�ت بدور              

372- محمد منير �سلوم
373- فادي �سعد �لدين �ل�سليمان

374- منذر حمد�ن طر�ف
375- ملك  محمد جمعه  ��سكيف            

376- �سادي جالل �لدين حو� 
377- �إبر�هيم محمود يو�سف 

378- ع�سام �أحمد �سريقي 
379- �سميرة حامد �لد�وود               

380- �أحمد رمزي دباغ 
381- يحيى محمد �لأحمد 

382- وفاء عزيز �إبر�هيم              
383- محمود  م�سطفى كيال

384- �إبر�هيم �أحمد جا�سم 
385- فر��س �أحمد �سالمة 
386- زياد با�سيل يو�سف 

387- ب�سرى جمعة علي            
388- عدنان يون�س خد�م 

389-  ثناء عزيز �إبر�هيم             
390- علي م�سطفى �سلفون

391- نديم نعمان �سعيد 
392- �سليمان محمد �سديق نا�سر

393- �أحمد عبد �لعزيز �سريتح 
394- نز�ر يو�سف ح�سن        

395- �أحمد حمدو �سليبي 
396- مها محمود �أحمد                 

397- منذر رفيق زينو
398- رفيق محمود محمد 

399- و�سام محمد حاج  �سليمان             
400- عمار علي �إ�سماعيل 

401- وجيهة جابر عرو�س                 
402- �أيمن عزيز بدور
403- ح�سن علي مهنا

404- نز�ر م�سباح �لحاجي
405- ح�سان يو�سف م�سري

406- �آدم محمد حيدر 

407- محمد حبيب �سيخ من�سور 
408- با�سم ح�سيب رزق 

409- مها �أحمد رفيق نعماني            
410- يا�سر محمد يون�س 

411- لوؤي �سعبان �لكردي 
412- �أ�سعد خالد �سليمان 

413- ها�سم  منير �سلوم 
414- ع�سام م�سطفى رجب 

415- �سمير علي ح�سون
416- لوؤي علي حلوم   

417- ريم ر�جح علي                     
418- خالد ح�سين نجار

419- ندى غريب  قوجة                
420- �أمين �سالح �سدود

421- عبير عبد �لحميد فندي      
422- جهاد يو�سف �أمون 

423- عماد محمد حمد�ن
424- مازن كمال يا�سين
425- زيد�ن علي ديب 

426- عامر نز�ر �إ�سماعيل 
427- م�سطفى محمود رفاعية 

428- زينة ح�سن ح�سن                  
429- ح�سن عبد �لحليم مجبور 

430- ح�سين عبد �هلل �لجردي
431- ح�سام فهد طيبة

432- هيثم حافظ �لبيرق
433- محمد ح�سن عنتر 

434- �إيا�س نوفل نوفل 
435- محمد يو�سف �سماط

436- منذر حمدي طيبة 
437- �أميرة  محمد نور �هلل             

438- علي عبد �لمنعم �سيد �أحمد 
439- غانم خليل ح�سن

440- عابد  �أحمد خني�سة 
441- يعرب علي عبد �هلل 

442- لبنى عزيز �سريقة              
443- يمن علي ح�سن              

444- ربيع يو�سف �أيوب
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445- زياد �أمين بكد��س

446- ه�سام ر�أفت �لقا�سي        
447- عبد �لكريم محمد ني�سانه

448- حامد عبد�لرز�ق زوزو
449- غيثاء فخري �لمغربي                    

450- �أ�سعد عي�سى جرعة
451- نادر ح�سن خيربك

452- م�سطفى ح�سن بكور
453- عبد �لنا�سر خ�سور خ�سور

454- مرو�ن �أحمد �سريقي
455- ثروت �أكرم حم�سي        

456- مختار عبد �لحليم �لعب�سي
457- دولت عبد �هلل عبد �لنور

458- منهل  علي حمد�ن 
459- ر�مي علي زين �لعابدين �لخد�م 

460- خلود رفيق محمد             
461- علي كامل علي

462- عبد �لحكيم م�سطفى �سجيع
463- محمد محمود محمد

464- كرم عبد  �لهادي حبيب
465- م�سطفى عمر مكحل 

466- �إبر�هيم يو�سف هرمو�س
467- �سامر يا�سين عي�سى 

468- �سمير يون�س منير 
469- رباب رفيد مظلوم           

470- غالب �سهاب حد�د 
471- لما بدر �سما�س      

472- �سكرية �أحمد دعبول       
473- ع�سام علي قبالن 

474- �سناء عزيز محمود            
475- عمار عبد �لكريم �إبر�هيم

476- م�سطفى �أحمد ملندي
477- منهل محرز قاهر 

478- علي عبد �للطيف محجازي 
479- جنان م�سطفى فارو�سي             

480- عالء منير زيد�ن 
481- يو�سف محمد �سيخ

482- علي �أحمد �أحمد

483- طاهر �أحمد كاره 
484- بهاء �لدين يو�سف �سليمان

485- عالء ب�سير غالية 
486- علي يحيى مق�سود 

487- محمود �ساحي �إ�سماعيل 
488- �أ�سد �سعد �لبودي 

489- محمد عمر حماده 
490- كمال �سلمان �سلمان 

491- رونق علي  غدير
492- ب�سار محمد �سالح           

493- محمد �أحمد �سليمان
494- ح�سن كامل جامو�س

495- علي �إبر�هيم ح�سين
496- نبيل علي غره 

497- علي وهيب �إ�سماعيل 
498- مهند �أحمد �سباني     

499- ولدة علي م�سطفى           
500- ح�سان عبا�س �سلوم

501- وفيق محمد ح�سن    
502- و�سيم علي ماوردي
503- بل�سم بركات �لع�س

504- فوؤ�د فرقد فوز
505- �سوق علي عثمان               

506- �سميه عز �لدين �أبو بال           
507- �ألحان فوؤ�د �لأ�سد                 

508- �سامر يو�سف عثمان 
509- عمار �سالح خليل    

510- حمود عبد �للطيف غز�ل
511- جميل نديم دروي�س
512- فادي عدنان عبد �هلل

513- مازن  �إبر�هيم �سليمان
514- ح�سام �أديب �سلوم 

515- ماهر �سامي رومية        
516- جميل �سالح حميد 

517- هيثم م�سطفى كمال بالو�س
518- غزو�ن جبر مخلوف

519- مح�سن �أيوب نبيعة      
520- و�ئل وظيف ح�سن
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521-  محمد ح�سام عمر طه

522- تي�سير محمد زكريا  جندي 
523- غ�سان �أحمد جو�د

524- ر�مي يو�سف  محرز 
525- ر�مي  جورج عويكة 

526- هيثم �سلمان ديب
527- عمار  ح�سن �سبيح 

528- �سعبان  محمد زين �لدين 
529- مجد محمد ه�سام  زين �لعابدين 

530- هيثم عمر حنفي
531- فائز �سالم مرو�س

532- لبيب �إ�سماعيل حجة 
533- زياد حياة �لبيرق 

534- �لمقد�د  محمود ح�سن 
535- �أيمن  علي �سبابو 

536- �سامر �أنور �أ�سعد
537-  ح�سنين علي �ل�سمالت        

538- خليل يو�سف ليقه
539- رويد� حامد جبيلي       
540- رول زبير �لكاتب         

541- خالد �سليمان كحيلة
542-  عبد �لحميد  م�سطفى �سهيوني 

543- عارف ح�سين �أحمد
544- �أحمد م�سطفى  عبد �هلل 

545- جهاد  ح�سن حاج ح�سن 
546- �سامر  �أحمد دروي�س 

547- �سهير علي ديبه                
548-  �أمير �سافي �سقور 

549-  م�سطفى �أحمد عثمان   
550- محمد كمال  �سهيل �سباعي

551- مهند �سلمان محرز
552- �أحمد عبد �للطيف يون�س 

553- �أحمد يو�سف لل
554- علي عي�سى بدور

555- في�سل �أحمد طوبالجة
556- ر�فع م�سعود  حمد�ن 
557- يا�سر  حافظ فح�سة  

558- ربى بهجت من�سور           

559- كندة في�سل �سلهب         
560- ماهر م�سطفى �أ�سقر

561- نز�ر ح�سن موي�سة
562- �سائر ثابت �أبو علي 
563- غياث ح�سن ناع�سة 

564- نمر ح�سين �لعلي 
565- عبد �هلل يون�س �إبر�هيم 
566- قحطان �أحمد �لحاجي

567- رنا محمد متوج                
568- محمد م�سطفى �لبيرق 

569- نز�ر �أحمد �أبو علي 
570- زيد �إبر�هيم محمود

571- مرو�ن �أمين ن�سير
572- �سامر نوفل بعبع

573- كنان جابر ح�سون 
574- علي بدر ونو�س 

575- ماهر يحيى عاقل 
576- ح�سن �أحمد �لدريو�سي 

577- �إياد جابر �سقر 
578- علي �إبر�هيم �سلطان
579- �أحمد بدر محفو�س
580- فادي جميل �سليمه

581- علي �سكيب �لدوه جي
582- �أيمن عيد �إبر�هيم 

583- دلل يون�س حمي�سة           
584- ميادة نظير حميرة76

585- جمال يو�سف ميهوب
586- هاني محمد �أنطكلي

587- با�سل فجر مح�سن 
588- فادي �أديب عي�سى 

589- مرغريت برهان �لدين جمل       
590- زينب  عبد �لحليم  �سليمان          

591- �إبر�هيم مهنا �أبو علي 
592- مازن محمد قا�سم 

593- ريان �سليمان رجوب 
594- �سادي ح�سن �سم�سين 
595- �أن�س �إبر�هيم  عبود      

596- �أيمن ح�سين قوجة علي
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597- �إبر�هيم مطيع �سريقي

598- رول عبد �لعزيز زهيري            
599- مازن �أحمد علي 

600- غ�سان محمد قوجة
601- طريف  محمد �سليم  قره فاقي

602- �أحمد محمد عبدو
603- ب�سام عي�سى مارية

604- �سامر  وجيه ديوب 
605- ر�مز طه غز�ل

606- ب�سار �أحمد �إ�سماعيل
607- ع�سام محمود �أبو قا�سم    
608- عبد �لحميد �سالح �سالح

609- �أحالم علي �لبي�ساني             
610- عفاف علي معال          

611- جورج ر�مز ديب
612- �سفا محمود نا�سر

613- رنا محمد بدور             
614- عبد �لرز�ق عبد �هلل عجيل
615- و�سام �سالح نمر                  

616- نور عبد �هلل نعماني                
617- مقد�د مطيع دوبا

618- �سادق محمد �سمير �لحموي
619- عبد �لرحيم ح�سن �لكنج 

620- فرحات ر�سيد حيدر
621- محمد �إبر�هيم �سق�سق 

622- ن�سرين كمال زوباري             
623- ب�سام �إبر�هيم طر�ف    

624- عبد �لكريم محمد عبد �لكريم
625- �سادي عماد �لدين حلوم

626- مح�سن �أحمد محمد
627- يا�سر منير غ�سنه

628- لمى يحيى علي               
629- فاطر عي�سى عبد �لحميد 

630- منذر �إبر�هيم �سريف 
631- رول مي�سال عبيد       

632- نز�ر يون�س ح�سن
633- ب�سار دروي�س �لعجي

634- �لمعت�سم باهلل توفيق زوزو

635- مجد بدر دروبي
636- �أنور  م�سطفى �سيخ يو�سف
637- مي �سلمان عابدين             

638- هز�ر �سفيق زربا          
639- با�سم كا�سر عبيدو
640- فادي نبيه رويحه
641- كاظم طه �سائمه

642- �سيحان  عارف ��سكندر
643- منير محمد كنعان 

644- محمد نجد�ت دغمان
645- م�سطفى ح�سن كنعان

646- ب�سام نظير محمد
647- مي�ساء محمد حو�ط          

648- عبد �لرحيم محمد �سالح حور�ني
649- هيثم �أحمد �ل�سيخ

650- با�سل يو�سف ح�سن
651- �سروت محمد عك
652- �سامر غ�سان عبا�س

653- فادي �سمعان �سربك
654- بالل عدنان خمي�س 

655- مهند وفيق عي�سى
656- �أ�سامة يو�سف بدور
657- عماد فوؤ�د قا�سون 

658- ب�سام �سالم دوير
659- حبيب عبد �لهادي حبيب
660- رحاب �أحمد كانون          

661- با�سل محمد حمود
662- هيثم �سحادي �إ�سماعيل

663- رجاء منيف غانم       
664- م�سعب  �سليم �سلهب

665- عفاف �سمير رحال       
666- هاني في�سل رم�سان

667- حافظ ديب �سقر
668- �سلمى عبد �لهادي عكرمة         

669- مازن �أحمد حيدر     
670- فاتن علي خيربك               

671- �أديب زهير فتال 
672- ع�سام �سعيد خليل
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673- جميل �سميع عالء �لدين

674- فادي عزيز يعقوب
675- �إبر�هيم محمود �أحمد

676- ق�سي ماجد عي�سى
677- فاديا فهد حمدي           

678- نهلة ح�سن �لكنج               
679- محمود جميل علي

680- حيان عادل حجوز
681- عدنان عي�سى عبد �هلل

682- بهيج جان توكمه  جي
683- و�سيم عبد �لهادي �سليمان 
684- ديانا محمد نتيفه               
685- مازن محمد عبد �لرحمن 

686- مازن خالد �لحلبي      
687- ر�ميا �أحمد علي     

688- �سادي كمال زوباري                  
689- ناهد محمد ريا�س رحمون              

690- دجانة بهجت د�وود                       
691- زياد حافظ عطيه

692- �إيهاب �سمير �إبر�هيم
693- محمود محمد حموي

694- علي فوؤ�د برهوم
695- عز�م �أحمد �لأعرج

696- �آ�سف نديم �لقيم 
697- محمد ح�سن برهوم

698- محمد نز�ر عبد �لقادر حميد�ن
699- �سفيه بديع فا�سل                

700- فادي وفيق �سقر 
701- بول�س طوني د�ود    

702- محمد �إ�سماعيل دريباتي 
703- فاطمة عارف ميكائيل              

704- منهل نبيل  قره 
705- خالد كا�سر بركات

706- ر�مي نبيل بدور
707- يحيى برهان �لدين حجازية

708- �سمير علي مزيق
709- مهند �إبر�هيم �أوزون

710- نو�ل محمود غز�ل        

711- فر��س �أحمد �لغ�س
712- مازن �أحمد مرتكو�س

713- لونا عبد �لكريم �سقاطي     
714- �أحمد محمد ديب 

715- �أمجد كمال جرك�س 
716- �سوز�ن جابر طر�ف                

717- موؤيد علي بدور
718- �سنان �أيوب غانم

719- �سموءل �أيوب �لعنيد
720- يو�سف عبد �لعزيز عب�سي

721- فار�س �إبر�هيم �أطر�س
722- �سفيق محمد كنعان    

723- ر�مي نادر �سمير ب�سمه جي
724- فر��س برهان بكد��س 

725- مح�سن عبد �لرز�ق يو�سف
726- فاتن م�سطفى عثمان        

727- �سفية عبد �لهادي فهد          
728- مح�سن �سالح زيني

729- مازن عزيز بدور
730- علي كريم �إبر�هيم 

731- محمد نور �لدين �أمون 
732- يا�سر يو�سف �سقاطي 

733- لبيد �سلمان �سقور
734- خلود جميل �أ�سد               

735- جورج رزق �هلل عائدة
736-  محمود ن�ساأت قرطلي 

737- �سامر �إبر�هيم بدور
738- ي�سرى علي جبيلي              

739- زياد �أحمد حبيب
740- نجيب جاك حبي�سي 

741- م�سطفى علي �لنمر
742-  مازن  عبد �لكريم عبده

743- ن�سال مطيع ر�ستم
744- كندة كامل �سحيدة            

745- نهى �أحمد ظليطو       
746- ح�سن م�سطفى �سهيوني

747- ر�سا خالد �سريقي                
748- محمد عبد �هلل عبد �هلل
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749- ب�سام محمد عجيب

750- مروه محمد عبد �لقادر مفتي    
751- عمار �أحمد �سليطين     

752- �سامر مح�سن ح�سن
753- ع�سام محمود خ�سور

754- ماجد ح�سام ميا
755- عا�سم علي �لدو

756- �سميرة م�سطفى �سعد        
757- فاخر �أحمد عاقل

758- خالد �سمير عليا
759- ثناء �أحمد طه            

760- ر�مي يو�سف قا�سم 
761- معتز عزيز يحيى 

762- مجد رئيف  �لها�سمي 
763- �سمر علي حبيب               

764- �أ�سامة �إبر�هيم عبدو
765- �سامر �أحمد �سباني 
766- مدين عدنان �سالح
767- جالل علي عي�سى 

768- محمد ب�سام �سعد �لخطيب 
769- عامر �سديق �سعد

770- محمد وليد جالل زهدي
771- فر��س علي ميني 
772- يقين علي نا�سر 
773- �أيمن عادل دو�ي

774- مازن �أحمد �سلهب
775- ب�سام روفائيل طر�بل�سية

776- مي�س محمد عبا�س         
777- ريم وهيب �سلوم            

778-  ح�سن فايز محمود
779-  و�ساح جهاد �أحمد 

780- ر�سيد عدنان دروي�س 
781- عدنان ح�سن �لخطيب

782- �أيهم �أحمد عمار  
783- علي ن�سر �هلل عبد�هلل 
784- ح�سام محمود ح�سن

785- �سامر حكمت  حاج �إبر�هيم
786- عاطف عبد �لغني ح�سن

787- فادية �سالح �إبر�هيم          
788- ح�سين  محمد �لر��سد       

789- علي محمد عبد �لرحيم
790- هاني �أحمد غانم  �لخير 

791- �أديبه �سليمان حاتم             
792- عبير مح�سن ح�سن

793- نغم �سعد �لبودي              
794- �سياء �سامي حاج محمود

795- �أغيد توفيق وردة 
796- ميخائيل �ليا�س خوري

797- رفعت عز �لدين هيفا
798- �سليم محمد �سهير �ل�سابق 

799- ربيع محمود ما�سي 
800- غاد�  �سليمان بدور             

801- �إطالل �سليمان يا�سين          
802- ح�سين علي حيدر

803- ر�مح نادر فا�سل            
804- ح�سنين �أحمد �ساهين

805- حمزة �أحمد يو�سف
806- طارق محمد جمعة 
807- فادي  عبا�س عمر�ن 

808- عثمان ��سبر عثمان
809- جهاد حبيب علي 

810- ر�مي عبد �هلل حماد
811- ب�سار جودت غره

812- مناهل  �أحمد  معروف              
813- هيثم مرو�ن فاتح 

814- م�سطفى طه زينب
815- كمال محمد محمد

816- �أريج �إبر�هيم ح�سن             
817- �سعد عبد �لرحمن �لخطيب

818- مرو�ن �أمين �أبو علي 
819- علي فهد �إبر�هيم

820- �أحمد محمد �سميا
821- �أ�سامة ح�سن جوني
822- �سادي نا�سر نا�سر 

823- قي�س �أ�سعد علي
824- ب�سار �سلمان ماوردي
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825- ر�مز رفيق �لمهلوبي

826- محمد علي �لق�سيبي
827- ر�مي نزهات �ساهين

828- غادة محمد �لر��سد              
829- مادلين  غازي م�سقوق             

830- �أن�س م�سطفى محمد �سليم
831- فاطمة حكمت دوغانجي             

832- فادي عزيز �إبر�هيم
833- �سيرين  عدنان جوني                  

834- ناجح علي �سحود
835- با�سل عبد �هلل ر�سو�ن 

836- تمام خازم جعبري 
837- ب�سام يو�سف �لعلوني 

838- �سميحة �أ�سعد حلوم               
839- مالك �سبري ��سكيف

840- م�سطفى عبد �ل�سالم منزلجي
841- ع�سمت ح�سن ح�سن                

842- ع�سام �إ�سماعيل �ساهين
843- محمد �أحمد عبا�س
844- عماد محمد وفائي 

845- ظافر نديم �أحمد
846- �ساهر �أحمد �ساهر
847- �إميل �سمعون كبرو

848- نغم نظير ظريف               
849- ح�سام �أحمد عبا�س 

850- غطفان محمد قرحالي
851- مي�سيل �سمير �سابور

852- ر�مي عبا�س �سينو
853- مرو�ن فا�سل �إبر�هيم

854- ح�سان �إ�سماعيل �ساهين
855- مازن عبد �للطيف ح�سن
856- لما طه زوزو                     

857- �أحمد غ�سان ��سبر
858- محمد ر�مي �سامي حمدو

859- حيدر متاجة عدره
860- �سالح محمد زربا

861- فر��س �إبر�هيم ف�سلية
862- مازن غ�سان ح�سن

863- �سليم م�سطفى قا�سم
864- �سامي حبيب كفا

865- عبد �ل�سالم �أحمد حكو�تي
866- وفاء بديع ��سمندر               

867- خالد محمد �سبقجي
868- غ�سان �أحمد �لع�ساف 

869- خلدون مح�سن قبيلي      
870- مهيار �سقر�ط جبيلي 

871- مدين عبد �لحميد ن�سور
872- م�سطفى �سديق زيد�ن

873- �سادي كا�سر عبيدو
874- �إياد يو�سف ر�سالن 

875- ر�ميا غ�سان حمود         
876- لود� ح�سن قيطازو         

877- محي �لدين �إ�سماعيل �لر�هب
878- ب�سام محمود �أحمد    

879- ر�ئد م�سطفى تتلو 
880- عفاف عدنان غاوي              

881- عماد عالء �لدين حم�سي
882- مرو�ن �أحمد ديب

883- يامن يون�س �سالمه    
884- ع�سام �سامي يازجي
885- �سامر فطيم خ�سورة
886- ماهر عبود �إبر�هيم 
887- تمام يحيى عبا�س

888- محمد  �سفيق حيدر
889- عمار �سليمان يو�سف 

890- جهان عماد �لقا�سي             
891- �سامر علي فا�سل 

892- �أ�سامة ر�جي رهجة
893- مازن محمد �سلمان 
894- ق�سي �أحمد محمد 

895- مي�س محمد �سلمان                
896- علي �إ�سماعيل �لعك�س 

897- �سائر �أحمد �لأزكي   
898- �سحى محمد فاقي                 

899- و�سوق  عدنان خلوف
900- عبد �لمنعم �أحمد ��ستامبولي
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901- م�سلم �أحمد تويتي 
902- �إياد �أحمد معروف  
903- محمد بديع عريف

904- فاتن محمد �أحمد           
905- �لخن�ساء �سعد �لبودي            

906- فادي خالد رم�سان
907- معين حكمت عديرة

908- و�ئل �أمين حميدو�س 
909- ق�سي جميل مروه 

910- عارف عبد �للطيف �سلمان
911- مازن حياة �لبيرق

912- �سفو�ن �سلمان �أ�سعد
913- با�سل معال حمود

914- ب�سار محمود عد�سو
915- هيام �سالح قره فالح            

916- ريما �أحمد جديد                        
917- جانيت �سامي يازجي             

918- عائدة  �سلمان �سافي            
919- جارح  معين جرك�س 

920- مي�سم يو�سف قره علي 
921- ر�مية علي يو�سف               

922- حيدر محمد جديد
923- �أيمن خالد �لبوز

924- �سعيد مدحت �ساكو�س
925- �أحمد مبارك �لخطيب      

926- �أيهم �سهيل �سعيد    
927- �أريز  فائز عثمان                

928- يو�سف عز �لدين  قنجر�وي   
929- ر�مي طالل �إبر�هيم
930- �أحمد غ�سان �أحمد

931- ر�مي مح�سن يو�سف 
932- لمى زين عليا             
933- �سامر علي محفو�س

934- جهينة �سلمان �أ�سعد             
935- فادي محمد �سلمان

936- فادي عي�سى ��سكندر
937- زينب عبد �هلل مهاجر             

938- فادي �أحمد جديد

939- د�رين عبد �هلل مهاجر            
940- منال حافظ �أحمد                 

941- زكي توفيق محال
942- ريما يون�س  علي             

943- فيروز �إ�سماعيل عي�سى               
944- جالل د�نيال  بالل 
945- �سامر علي �سلطون

946- مهند �أني�س معروف            
947- عالء م�سطفى  جلعود

948- و�سام ح�سن �سلمه 
949- �أكرم محمد نعامة 

950- ق�سي  �أحمد عبد �للطيف 
951- ربا �أحمد �لمحمود             

952- با�سم ح�سن �إبر�هيم 
953- �سادي يو�سف من�سور

954- محمد �سلوم ملحم
955- زياد �أحمد �لجنزير

956- رجاء  عبود عبود                  
957- �أيمن  حبيب �سلمان

958- مر�د مالك �لأمير �سليمان
959- مح�سن �سليمان �سرحيل

960- كفاية  ��سكندر علي                 
961- عي�سى محمد �إبر�هيم

962- عمر �أ�سعد حاج ح�سين
963- �سمير �سامي �أحمد

964- و�ئل محمد علي 
965- منار جابر �لخير

966- مهند فهمي بدوي
967- حازم �أحمد ع�سيلي

968- هالل نوفل مهنا
969- �أحمد عقل رم�سان 

970- �أحمد علي يا�سين
971- �سادي علي فار�س

972- مجد جابر جر�د
973- عمار محمود �لبا�سا

974- تقي �لدين بهجت غالية
975- و�سيم �لدين �سيخ مو�سى

976- ثابت مر�سد دروي�س
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977- �سادي علي �سعيد

978- م�سر عدنان خير بك        
979- عي�سى محمود ح�سن

980- ب�سام عبد �لحليم مزريب
981- بديعة  محمد �سعيدة          

982- فد�ء تمين �سلطان
983- �أحمد نبيه رويحة

984- لوريت  يو�سف حايك       
985- �أيمن بهجت محمد

986- �سالم فوؤ�د �سايغ
987- ح�سين عي�سى ديوب 

988- مازن علي �ل�سكيف 
989- طارق كا�سر جديد

990- عاطف ح�سن �سليمان
991- منذر علي ح�سن

992- ن�سال مطيع �سحادة
993- ب�سار رفعت عنبر

994- �أو�س �إبر�هيم �إ�سماعيل
995- عمار وجيه محفو�س

996- �أحمد محمد كيخيا
997- علي كا�سر جديد

998- يو�سف محمد عبد �هلل
999- رول ح�سين رجب                 

1000- ح�سام مح�سن عبود
1001- منهل فو�ز �أ�سد

1002- �أحمد علي ح�سون     
1003- ر�مح رئيف �سقور

1004- جعفر  محي �لدين �أحمد 
1005- طارق معروف �سقور

1006- عبد �لكريم �سالي�س �سالي�س 
1007- مجتبا يو�سف ح�سن

1008- ليلى محمد �أمين ع�ساف            
1009- ن�سوى  نجيب زيود                

1010- يار� علي �لخطيب             
1011- نجالء محمد غندور            

1012- �أحالم ظريف  �سلهب             
1013- �سفيق ديوب عديرة
1014- فد�ء عارف عي�سى 

1015- محمد محمود يو�سف
1016- ماهر �إبر�هيم قرطالي

1017- �سفاء محمد ديوب            
1018- لمي�س عز �لدين �لبودي            

1019- �سعيد �سفيق منزلجي
1020- �أحمد �إبر�هيم �سبيب

1021- يعرب عدنان علي
1022- علي مهنا بالل 

1023- ب�سار عزيز حمود
1024- عبير برهان ليال                  

1025- عال ح�سن �أحمد             
1026- علي �أ�سعد خ�سر

1027- فر��س مح�سن ح�سن 
1028- ن�سر ديب �لخ�سور

1029- محمد نديم حميدي
1030- ح�سان هيثم علي

1031- منيفة جمعة حجوز               
1032- فر��س زكريا �أبو ح�سين

1033- وليد �أحمد زيود
1034- علي �سهيل �لبهلول   

1035- �لر�سى �سلمان علي بالل
1036- غيدق  غازي �لدو�ي

1037-  �سامر �سليمان �سليمان
1038- ر�ني �سميح �سكيف

1039- عدنان محمد  �إبر�هيم 
1040- عالء عدنان جوني

1041- ديما ممدوح حد�د            
1042- علي �أحمد �سالحة

1043- غنية  حكمت حلوم             
1044- �سيف �لدين �أحمد �سلمان
1045- يمنى محمود ديب           

1046- �سدو�ن طارق جمال 
1047- �أحمد علي �أحمد 

1048- لوؤي �أحمد �لجنزيز
1049- ��سماعيل محمود �إبر�هيم 

1050- ثائر محمد عبد �لرحمن
1051- ب�سار �أمين غز�لة

1052- �أك�سم عدنان ز�هر
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1053- م�سر علي دو�ي

1054- خلود و�سال قزق           
1055- �سامر �سليمان �سعده 

1056- �سقر نديم هرمز
1057- عدنان ح�سن �لمحمد

1058- خالد يو�سف �أكر 
1059- حاتم  جمال �لدين �لخير       

1060- ماهر عبد �لعزيز �إ�سماعيل
1061- �أيهم محمد غانم                                                                                                                                            

1062- مهى محمد دروي�س          
1063- �سامي بهجت بركات

1064- با�سم �سالح من�سور
1065- لينا محمد جديد              

1066- محمد محمد زعرور    
1067- عمار محمد جمعة كيلوني

1068- خالد منذر �لعبد�هلل
1069- ح�سان ن�سر �لفرخ

1070- ح�سين محمد عبد �لرحيم
1071- �أ�سامة عدنان �لإبر�هيم 

1072- هال ممتاز قنجر�وي             
1073- عبد �لجليل  محمود عبود
1074- هال جالل حيدر                

1075- ربا يون�س عبا�س             
1076- �إياد بهجت ن�سور  

1077- كرم وليد عليو
1078- رو�ن �سبحي �ل�سيد               

1079- منتها جهاد قبالن            
1080- رحاب عبد �لح�سين محمد              

1081- ف�سل نز�ر �أبو �ل�سمالت
1082- �أمجد �أحمد �إبر�هيم

1083- و�سيم  علي محمد
1084- �أريج علي �سالح                

1085- عماد �إ�سماعيل �سقور
1086- �سو�ريت حافظ د�ود               

1087- مدين �أحمد كحيلة
1088- �سوكت ب�سير غالية

1089- يامن بديع �لحد�د
1090- عبد �هلل �سفو�ن محمودي

1091- زياد محمد علي 
1092- �سامر �سيا خير بك 
1093- فادي محمد �أحمد

1094- ثائر  علي عمر�ن
1095- �سامر علي بغد�د

1096- �سهير علي نا�سيف            
1097- يا�سر عبد �لرحمن �لخطيب

1098- منتجب رفعت  ديب
1099- �سمير خليل هدبا   
1100- ر�مي  طاهر جعفر
1101- �أمين علي دره      

1102- نادر محمد عامودي
1103- فر��س ريا�س محفو�س

1104- �سهيرة نا�سر ح�سن             
1105- دريد علي مرتكو�س

1106- مازن ناظم ��سبر
1107- خ�سر زيان �سقور

1108- دريد عي�سى �سبانه
1109- لما حنا لوقا                 
1110- عبد �هلل �سمير مو�سان 

1111- ديمة محمد علي             
1112- �أحمد علي علي

1113- حيدر عبد �لكريم طرفة
1114- يامن فهيم نظام

1115- خلود ن�سال �سقر               
1116- فر��س ح�سون علي ديب

1117- ب�سار  علي �سليمان 
1118- غادة  ر�يق نا�سر               

1119- �إيمان  محمود �لحجي                
1120- عمار �أحمد مو�سى

1121- �سعبان حافظ �أحمد
1122- حازم ح�سين حماد

1123- عمار  علي عمار
1124- �سادي مالك محمد

1125- غادة يون�س  ر�عي             
1126- �سليمان �أحمد زمزم
1127- مازن عي�سى حمد�ن
1128- عدي ح�سن �أحمد 
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1129- عبد �لعزيز محمود  �ل�سيد

1130- مجد نو�ف �سلطان
1131- �سهيل  عزيز علي 

1132- لينا  �أحمد حمادو             
1133- با�سم محمد �أ�سعد 

1134- يحيى  �إبر�هيم �سلوم �سليطين 
1135- فر��س حامد زوزو

1136- ر�مي ريا�س  ح�سون
1137- ميثم عبد �لرحمن عي�سى

1138- يون�س ح�سن حبيب
1139- عي�سى غ�سان �سالح

1140- فر��س محمود محمد
1141- �سادي علي �سقر

1142-  ب�سار ح�سن �لحد�د
1143- منال �أحمد ح�سن         

1144- مهر�ن حامد �لد�سر
1145- عالء �لدين نز�ر بقعاوي

1146- عتاب �أحمد  عبود             
1147- و�سيم عدنان  حمودي

1148-  رويدة خالد �لعدل            
1149- ح�سن رفعت مرتكو�س
1150- �سبا  رفيق فا�سل           

1151- يو�سف  عي�سى �سالح
1152- فائز محمد ديب ذلوخ

1153- طه محمد فارو�سي
1154- عالء محمد نعي�سة 

1155- �سمر محمد رحمون      
1156- لمى عارف معروف        

1157- ب�سار عبد �للطيف رجب            
1158- �سالح علي نز�ر �سحرور  

1159- محمد �سبحي �لقا�سي
1160- مهند عزيز علي        

1161- ندى محمد حجلي         
1162- �أحمد عبد �لو�حد رم�سان

1163- زكي علي �إبر�هيم
1164- مهند حامد وطفة

1165- ر�مي محمد ب�سالوي
1166- نو�ف �سليمان �ل�سمير �ل�سنور

1167- عبد �لحميد محمود علي
1168- ربيع �سجيع من�سور

1169- كندة ن�سر جعفر            
1170- �سنان معين ف�سة

1171- زهير �أحمد �سلمان
1172- زين يا�سين  �أ�سعد    

1173- غ�سان ر�جح علي 
1174- �إياد بهجات فرحة

1175- �سفو�ن �سليمان  خ�سور 
1176- تيماء نظير ظريف         

1177- عدي ح�سن معال
1178- �آ�سف  محمود �سليمان

1179- �سومر علي عدره
1180- ن�سال �أحمد  �إ�سماعيل

1181- هدى محمد معروف            
1182- و�سيم �أ�سعد علي 

1183- ر�في و��سف �سلطانه
1184- كميت جميل �سارم

1185- ر�مي محمد يا�سين     
1186- هدو�ن علي ر�سو�ن

1187- �سلمان علي  يو�سف 
1188- مثنى محمد عبا�س 

1189- �سوز�نا كامل �سعيد     
1190- �سامر مقد�د ح�سو

1191- لورين محمود عجيب       
1192- كنان  �أحمد حايك

1193- محا�سن ح�سين عبد �لحميد
1194- عمار مو�سى حويحة

1195- غ�سان محمود خ�سور
1196- فاطر ح�سين �سعيد

1197- عمار حمزة حمودي
1198- ر�ما فايز دروي�س             

1199- طارق �سليمان �ل�ساني 
1200- فادي درغام جناد

1201- با�سمة غ�سان ميني            
1202- و�سيم منير �سميا

1203- �إبر�هيم  خالد قعقع 
1204- �إ�سماعيل �سيا خير بك
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1205- فر��س يو�سف بدور

1206- كارولين ريمون �سكور              
1207- محمد �سعيد �أحمد ر�مي فوز

1208- مازن عقل علي   
1209- �سهيم ماجد طر�ف
1210- مهند عزيز يعقوب

1211- �أحمد خالد �سريقي
1212- علي هاني دوغانجي

1213- كنانة �آدم متوج             
1214- يا�سمين  محمد عي�سى          

1215- ح�سين كا�سر �سليمان
1216- محمد عبد �لرحمن  �لدريعي

1217- دريد محرز �سالح
1218- رهام �سلطان �أحمد            
1219- ر�سا �سليم �سليم                 

1220- عالء يعقوب علي
1221- بهاء عمر �أبو زينب
1222- با�سل غازي قبالن

1223- هائل �سليمان برحو�س
1224- �إ�سماعيل عبد �لحميد �إ�سماعيل

1225- �أحمد م�سطفى ر�عي
1226- عميد طارق  جمال

1227- مازن علي ليقه
1228- رنا محمد عي�سى        

1229- ديانا �أكرم عبا�س            
1230- �أحمد عبد �هلل برو

1231- معينة  مطيع ح�سون     
1232- جمال محمد �سعيد �إدري�س

1233- فاتن عبد �لعزيز خ�سور          
1234- رز�ن جابر �سقر               

1235- خالد ح�سان �أحمد     
1236- با�سل �إبر�هيم �أولد

1237- يعرب �سباح محمود
1238- نبيلة  محمود ح�سن           

1239- كامل علي ح�سن
1240- حيان �إبر�هيم  �سعيد

1241- و�سام وفيق كا�سو
1242- �ألي�س منيف �سارم               

1243- ب�سيم  نظير �لدو�ي         
1244- محمد �سليم �أحمد

1245- رز�ن عبدو خليل                     
1246- غروب  عزيز محفو�س          

1247- �إيا�س محمد  محرز
1248- با�سل �سالم عطوني

1249- ن�سال محمد �ل�سبلة 
1250- �أكاد محمد عبد �لحميد

1251- با�سل �أمين حجازية
1252- علي �سافي رجب

1253- رول �أ�سامة نوفل           
1254- با�سم �سلمان علي ديب

1255- �سريح يو�سف كحيلة
1256- �سنان محمد �سيخ �سعيد 

1257- دينا يون�س  �لعبدو    
1258- عبير مح�سن �لدندن       

1259- فدوى محمود �لعلي         
1260- ميثاء جميل متوج            
1261- ح�سين �أحمد حاج �أحمد

1262- ند�ء توفيق �ساهين              
1263- غ�سان ماجد �سلحة

1264- ريان علي فا�سل 
1265- فادي محمد �سعيد بيلوني

1266- ح�سام كا�سر مو�سى
1267- عز�م عادل عيد

1268- م�سطفى �أحمد �سهيوني
1269- محمد �إبر�هيم طنجور

1270- ب�سار �سفيق قبر�سلي
1271- �إيمان في�سل �لحلو            

1272- �أكرم �أحمد حمي�سه
1273- منال �أديب �ل�سيخ            

1274- ه�سام علي مهنا
1275- هديل زهير معروف         

1276- بثينة محمد �أ�سبير               
1277- ريا�س �أحمد �سرحيل

1278- مجدي عدنان �سقر
1279- غنوة غ�سان طربو�س          

1280- رنا كريم �ل�سامح       
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1281- زياد ماجد رم�سان

1282- �سو�سن محمد �إبر�هيم        
1283- نور �أنور معمار           

1284- محمد �سليم خ�سر �سهيوني   
1285- بدر �لدين خالد ديب

1286- باهر ماجد �سعيد         
1287- عمرو قحطان ح�سن

1288- جرج�س نز�ر تركماني
1289- �سادي فوؤ�د �أبو ح�سين

1290- عالء �سمير جليط
1291- فادي جهاد �ل�سرف

1292- لمى ح�سن د�لتي          
1293- مايا محمد محمود          
1294- لر� �أيمن �سعيد                

1295- �أكثم يو�سف من�سور          
1296- لمي�س �أحمد ح�سنة             

1297- �سوز�ن محمود �سلطان            
1298- فاطر �سفيق �لحايك

1299- �أيهم �أحمد علي 
1300- محمد محمود عمر�ن

1301- روئا جنيد �سويد             
1302- نور خالد قدور              

1303- ماري غالب �إبر�هيم         
1304- عبد �لعزيز �أحمد �لخن�سة

1305- لومي محمد �ل�ساعر                 
1306- عمار يو�سف عبد �لرحيم

1307- ر�ما نز�ر يون�س              
1308- هبة عدنان كحيلة         
1309- هند محمد مدنية          

1310- مارية غازي زيني             
1311- يامن �أديب دو�ي

1312- �سهير محمد يو�سف          
1313- غاندي محمد �أحمد

1314- معين محمد ديب        
1315- �أمير �أحمد علي

1316- ميرفت نجم �لدين ني�ساني           
1317- برنار �آدم متوج

1318- هال �أحمد حبيب                

1319- و�ئل ح�سين �ساكر
1320- �لكميت فهد نا�سر

1321- �أو�س محمد �سويا    
1322- مارية يون�س �لخير        

1323- �أمينة عبد �هلل منى           
1324- محمد فوزي �ساكر
1325- جمال علي طر�ف

1326- منذر نادر حمدو
1327- علي طارق ن�سور   

1328- محمد فائز محمد �سرف
1329- �أمل نبيل �سغري           

1330- عروة توفيق دروي�س
1331- �سائر عقل حجة

1332- �أ�سامة �أحمد عابدين
1333- �إ�سماعيل �سحاده �سعبو

1334- مي عز �لدين �سلطان            
1335- تمام �سليم غانم

1336- �سبا يحيى �لحايك            
1337- يا�سر محمد جميل زيات
1338- لبنى ن�سر زهدي              

1339- فو�ز خازم معروف
1340- فد�ء حمدي علي ديب

1341- �أيمن ها�سم فوزي
1342- علي محمد محمد

1343- هبة علي �سليمان              
1344- ر�نيا م�سطفى هابيل             

1345- �أحمد يون�س �سعيد
1346- ر�ئد �سالم ��سكندر

1347- ب�سير ح�سام �أطر�س      
1348- ن�سال محمود �لعلو

1349- �سامر جبر�ئيل �سباغ
1350- ناتالي �سمير كحالة            

1351- �أمجد �أكرم علي
1352- و�ئل يون�س ��سمندر

1353- �أديب �سليمان �ل�سيخ
1354- علي �سليم من�سور

1355- ماهر �أ�سعد �إ�سماعيل
1356- رجاء ��سكندر حجة                 
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1357- مرو�ن عبد �هلل فهد

1358- �سامح ن�سيم هيفا
1359- �أ�سرف رفيق ب�سيمة

1360- رز�ن �سعيد كامل                
1361- ريم مرهج خ�سرة             

1362- ماهر محمد ع�ساف
1363- ر�سا محمد عي�سى               

1364- لوز�نا عبدو �أحمد                    
1365- ر�نيا �سليمان خرما               

1366- حنان �سليم طوبال علي             
1367- �سارة عدنان عثمان          

1368- عالء محمد بك
1369- زينب محمود محمود             

1370- عالء يون�س يون�س
1371- ب�سار جميل جوني

1372- �أني�س حبيب ديوب
1373- نور مالك �إ�سماعيل               

1374- جعفر فوؤ�د �آل ح�سون
1375- �سامر ن�سر �سحيدة

1376- عبد �هلل يو�سف �سبول
1377- همام وفيق �سباني

1378- محمد درغام عبدو
1379- يزن  حكمت �سقور

1380- م�سر غ�سان تقوح
1381- نو�ر جهاد �سيحا            

1382- با�سل محمد خليل
1383- و�ئل فوؤ�د زوباري
1384- نور�س دمر نا�سر 

1385- فريال ح�سن �لع�سلي                 
1386- مازن �أمين فا�سل

1387- �سليمان عنان �سعبو
1388- م�سعود و�سام حماد

1389- تهامة نز�ر ف�سة                     
1390- �أمجد وجيه �لأ�سد

1391- حازم عدنان �إبر�هيم
1392- غيثاء علي ديب          

1393- ميالد غ�سان �أحمد
1394- محمد رفعت م�سطفى حاج بكري

1395- محمد �أحمد محمد
1396- يامن علي معروف

1397- عالء �أديب د�ود
1398- دريد مفيد زهرة 

1399- �سوز�ن �سمير �لبيرق            
1400- رميز فائز عثمان         

1401- محمد رجب �سعد 
1402- عالء غازي �سادق

1403- رنيم علي يو�سف             
1404- دلل عماد �لعلي         

1405- نو�ر �إبر�هيم  غانم
1406- و�سيم �أحمد ديب

1407- غ�سان م�سعد ح�سنه
1408- ح�سن محمد �سعبان     

1409- ماجد ح�سان �سفيه
1410- علي عدنان جلعود

1411- نو�ف محمود عبدو       
1412- �سخر م�سطفى �سفر

1413- نور محمد �سليمان
1414- �سليم عزت �ساهر 

1415- هبة في�سل �إبر�هيم       
1416- �سمر يو�سف غدير           

1417- محمد �سحادة ملحم          
1418- زكريا محمد �سامي �سوفي

1419- محمد �سليم محمود
1420- عهد عبد �لحي حمرو�س

1421- هز�ر علي بدور            
1422- ديما �أحمد ن�سر                

1423- علي يون�س خليل
1424- عزت  �سفيق �أحمد

1425- منار غالب �سالح              
1426- ر�مي علي �ليازجي
1427- ماهر ن�سال خدوج

1428- علي فائز جبور
1429- طارق محمد دمياطي

1430- �إيفانا كمال �إبر�هيم           
1431- عفر�ء عثمان تيزيني           

1432- رو�ن �أحمد بله              
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1433- �إياد عدنان محمد 

1434- ريا�س جورج كيلو
1435- زياد �سلمان �سيبان

1436- عبد �هلل معروف �سنيعة
1437- ح�سن محمد دور

1438- ح�سين �أحمد محفو�س
1439- علي �أحمد نوفل

1440- عي�سى علي �إبر�هيم
1441- كرم محمد ��سماعيل

1442- ب�سام محمد م�سباح �سوفان
1443- �سولف ح�سن بركات         

1444- جنان �سيف �إبر�هيم         
1445- ربيع نظير �لخن�سة

1446- هال خالد حد�د             
1447- معتز يحيى عاقل

1448- فر��س �أحمد ح�سن
1449- عبير معين �سكيف            

1450- ميرنا �أر�م �أ�ستور       
1451- �أيهم عبد �لغني فندو

1452- عامر محمد �لب�سالوي
1453- علي غ�سان غانم

1454- �سائر عبد �لرز�ق �إبر�هيم
1455- منار علي �سلهب             

1456- ثائر �سالم عليا
1457- �أديب ح�سيب ديب
1458- �سادي عبد �هلل بالل

1459- هال عدنان ديوب            
1460- عهد وهيب محمد

1461- عالء محي �لدين �أبو عي�سى
1462- �سماهر وحيد علي           

1463- �أحمد نز�ر ر�عي
1464- �إياد محمد خ�سور

1465- عبد �هلل محمد مغربل
1466- �أمجد محمد محمد                   
1467- ح�سن �أحمد �أحمد                    
1468- �إبر�هيم �إ�سماعيل عبد �لرحيم

1469- موؤيد رفعت علي 
1470- كنان بدر بدر

1471- مروى �سعد بالو�س            
1472- عال علي نا�سر           
1473- كرم جميل محفو�س

1474- زينب جابر تجور             
1475- �سامر نبيل عثمان

1476- ريم محمد �لجردي              
1477- نور محمد �أبو �سنب            

1478- نديم يو�سف طيبا
1479- ح�سن �أحمد مكي�س
1480- �إبر�هيم ح�سن ح�سن

1481- ح�سان ر�سالن ريا
1482- يون�س �أحمد �سارم

1483- كنده محمد كامل �آل عادلي          
1484- �سهاد جودت �أحمد                

1485- فاطمة قا�سم حمد�ن        
1486- �سادي نظير غانم

1487- فر��س فوؤ�د �سبوح
1488- �أيهم مطيع ديب

1489- �أحمد نعمان �سيد �أحمد
1490- فر��س عطيل �سعد �لدين

1491- جبر �أكرم �سعبو
1492- ريم رفعات غالية          

1493- ح�سان يو�سف �سيحا
1494- علي محمد رجب

1495- يو�سف عبد �لكريم �سلمان
1496- جهيدة  جميل �لعبد�هلل             

1497- محمد �أحمد خير بك
1498- فرح ع�سام �لخالدي         

1499- نبيل يعقوب د�وود
1500- نور �لهدى �أحمد �سعدية          

1501- يامن �سليم �لخطيب    
1502- �أيهم معين خير بك

1503- با�سل منير فخرو
1504- عامر �سوكت فوزي 

1505- عمار �أحمد �سعيد
1506- محمد يو�سف عبد �هلل

1507- جهاد جميل �أحمد
1508- �أحمد محمد �سافتلي
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1509- �سوز�ن عبد �لحميد �ل�ساهر          

1510- محمد يو�سف عبد �هلل
1511- عفر�ء عبد �للطيف �لخطيب        

1512- ر�و�ن ريا�س كحيله           
1513- لمى �أ�سامة مخلوف              

1514- مالك محمود زيد�ن
1515- علي هيثم �سبيرة

1516- �أيهم �سالح �أبو خ�سبة
1517- محمد ديب محمد حرب حبو�س

1518- �أمجد محمد عزيزة
1519- ح�سام �سليمان فرفور

1520- ريم محمد عبا�س          
1521- عبد�هلل بهجت ونو�س

1522- �أيهم عادل عيو�س
1523- حكمت جا�سم قره دريك

1524- تمام جهاد زيني
1525- علي جهاد محمود

1526- ح�سن �سوكت يعقوب
1527- �أنور �سجيع ح�سن

1528- مجد �سلمان عثمان
1529- علي في�سل خ�سار

1530- فادي ن�سر حيدر
1531- عفر�ء ح�سن طوبال علي            

1532- غيثاء نجيب مرت�سى             
1533- عبير حبيب معروف              

1534- �إبر�هيم علي �إبر�هيم
1535- عالء محمد محمد
1536- مجد عارف كنعان

1537- رنا محمد �أحمد               
1538- �سبا محمد عي�سى              

1539- ليال م�سطفى �أبو ديب              
1540- فاطمة محمد نديم رويحه              

1541- وجد غ�سان ن�سور           
1542- �أكرم عبد �لرحمن �إبر�هيم

1543- محمد �سعبان ح�سين
1544- ب�سار محمد م�سعود

1545- �سامر عبد �لكريم عمر
1546- ر�زي عظمي ح�سون

1547- زين �لعابدين علي دريو�س
1548- طارق �سفيق عثمان

1549- �إياد جهاد نا�سر
1550- ر�سا علي ر�سو�ن          

1551- نغم علي علي           
1552- فاطمة عي�سى  محرز      

1553- خلود نبيل عمر�ن           
1554- ثر�ء جودت �سعيد             

1555- �سير�ز عبد �هلل حماده             
1556-  عبد �للطيف  حمود غز�ل

1557- ر�نيا كاظم �أحمد            
1558- جاكلين جرج�س خوري     

1559- جوليا حامد محفو�س     
1560- كاظم د�ود �سليمان

1561- رول عرفان �إمام          
1562- محمد برهان بكد��س

1653- �أريج �إبر�هيم كحيله        
1564- عال فوؤ�د بدور             

1565- مريام جميل �ل�سيوفي            
1566- عدنان محمد �سعبان        
1567- نا�سيف مهدي  خير بك

1568- �إبر�هيم يو�سف �سو�ف
1569- فد�ء عبد �لجليل قنطار

1570- وعد قا�سم ح�سن             
1571- رو�ن عماد �لدين يون�س             

1572- يار� محمد خرما             
1573- زينب ح�سام �سحرور         
1574- حكمت ن�سر �سيخ �سلمان
1575- مي�س غ�سان �ل�سلوم           

1576- مازن يو�سف �سالح
1577- مهند ح�سن زيد�ن
1578- دريد معيد عبا�س

1579- هبة يو�سف ماوردي         
1580- هناء ر�جي غانم             

1581- قي�س ولهان  عثمان
1582- مازن يو�سف �سالح
1583- ر�مي غ�سان عثمان
1584- عالء فائز حمد�ن
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
1585- زينب محمد ح�سنه         

1586- ر�مز علي حبيب
1587- بتول محفوظ �أمين            

1588- ح�سين هاني ر�سو�ن
1589- �أحمد محمد بالل

1590- معت�سم محمد �سهيل  حاج �إبر�هيم
1591- محمد ناهد �أو�سه

1592- �أمل �سلمان �سريقة          
1593- �سامر وفيق كا�سو

1594- رهام جمال علي               
1595- فر��س �سعبان حيدر

1596- �أمجد عبد �لكريم �لمزعم
1597- رمال �سليمان عي�سى           

1598- علي �سلمان �سعيد
1599- �أ�سامة عجيب �إبر�هيم

1600- �لغيدق وهاد جبور
1601- رهام م�سطفى  دهن          
1602- �إيلين �أمير تنزكلي             

1603- عالء محمود علي
1604- مريم �أديب جديد           

1605- ح�سان جابر علي 
1606- و�سام محمد �أحمد

1607- علي كريم بغد�د
1608- �سمير منير زيد�ن 

1609- نزير علم مروه
1610- ثناء ق�سي غانم         

1611- حكيم �سمير معافا
1612- �أحمد عدنان هلول

1613- عامر �أديب �سالح
1614- �إبر�هيم علي علي

1615- �أحمد جميل بدور         
1616- علي ح�سن �سالح

1617- فاطمة حبيب حو�ط          
1618- �سليم نز�ر مو�سى 

1619- بالل جهاد نا�سيف
1620- مي�س وجيه  �ساهين          

1621- �سبا �سالح �أحمد       
1622- فرح �أحمد عيد              

1623- �أن�س ح�سين �أمهان
1624- �أحمد محمد ن�سور

1625- �سوز�ن ع�ساف ديك              
1626- منوح ح�سن فوزي

1627- خلدون عبد �لكريم عي�سى
1628- علي ح�سن �لدريو�سي

1629- عمار يا�سر جديد
1630- ح�سام ريا�س ح�سن

1631- لري�سا نبيل عبا�س             
1632- علي جهاد يو�سف 

1633- عالء علي �أحمد
1634- خلود محمد �سحادة           

1635- وحيد �سمير ح�سون
1636- �إيفان  مهنا هيفا             

1637- �أيمن محمد �سعار
1638- �أحمد ح�سن مهنا

1639- هال عبد �لمنعم �أبو كف         
1640- �أو�س نز�ر دروي�س

1641- علي غ�سان جحجاح 
1642- ر�مي ح�سن فرحة       
1643- فر��س مح�سن عبد �هلل
1644- مهند موفق �أ�سعد        

1645- رز�ن  ح�سن �أحمد               
1646- عالء  عماد �إح�سان

1647- ديما �سهيل ديوب              
1648- �سامر منذر علي 
1649- �سائر علي ح�سن

1650- عروة توفيق �ل�سندي
1651- عو�طف حبيب �سبح          

1652- مجد يو�سف م�سري
1653- ن�سرين �أحمد عليا            

1654- �أحمد خ�سر بالل
1655- ليند� بديع خن�سه             

1656- علي ر�مز ح�سن
1657- عامر ح�سن نا�سر          

1658- محمد �سالح �سعد
1659- يا�سمين �أكرم  دروي�س           

1660- نيرمين �ليا�س خوري عبد �هلل           
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1661- ب�سار نبيل كيلو

1662- خلود ح�سين �ل�سيد       
1663- ع�سام �أحمد �آني

1664- بتول عي�سى عمر�ن             
1665- محمود مالك مهنا

1666- علي د�وود �لأ�سطه
1667- و�سام �أ�سعد د�وود

1668- جورج فوؤ�د حنا 
1669- �سامر�ء عبد �لحميد حمود          

1670- �سالح محمد �سالح
1671- زيد حبيب  �سليمان

1672- مايا يون�س حالق          
1673- �آلن �إبر�هيم فيا�س

1674- علي محمد بركات
1675- ب�سام �سالم مو�سى 

1676- ريم محمد �سقر     
1677- ر�ئد غ�سان ح�سن

1678- ندى بهجت �لعبا�س           
1679- محمد ر�سيد �سنا

1680- علي �سالح �إ�سماعيل
1681- عبد �هلل �أمير عبد�هلل

1682- عبد �لخالق �أحمد عبد �لمنعم
1683- منى �أحمد بدوي             
1684- ر�ساد يون�س �أمون           

1685- حنان محمود �سلهب         
1686- علي ح�سين �لعلوني

1687- مجد �أكرم قبالن
1688- عمار عادل �سريقي    

1689- علي عبد�لكريم ونو�س
1690- نو�ر �ساجع عثمان  

1691- عمار �إبر�هيم دريو�س
1692- و�ئل طاهر كل�س

1693- نور لوؤي �لعا�سور           
1694- �أمير عبد �للطيف

1695- ناريمان مالك مال             
1696- نز�ر مح�سن علي
1697- كنان �سمير تجور

1698- حال عز�م علو�س                 

1699- ليال عبد �لرحمن ليلى         
1700- �سامر منير معال

1701- رجاء جهاد ميا            
1702- �أحمد فرج �هلل حبيب

1703- كريم علي غريب
1704- مازن بركات يا�سين

1705- ر��سي �سالح ن�سور
1706- محمود �أحمد طماع

1707- محمد �إبر�هيم يو�سف    
1708- با�سل محمد محمد

1709- فار�س بدر د�وؤود 
1710- �أحمد منير كحيلة

1711- �سميرة �سالح مطرجي      
1712- �سارة ق�سطنطين �أر�سالن     

1713- �سموءل محمد �سليمان        
1714- �أنعم محرز غدير
1715- عالء ناهد �أو�سه

1716- حاتم يا�سين يو�سف
1717- زياد �سهيل بدور           
1718- في�سل محمد زنبيلي 

1719- رز�ن هيثم �سعيد            
1720- م�سطفى عبد �هلل بيازيد

1721- محمد رجب �أ�سعد
1722- ر�ما جميل كلية               

1723- خليل عبا�س �لد�ود
1724- طارق عبد �لحميد �لخطيب

1725- �أيوب �سالح �أيوب 
1726- �سها مدحت �سالح              

1727- �سالح �سيف �لدين عيد
1728- رهام �أحمد خليل مكي�س           

1729- �أ�سرف �سلطان �أحمد
1730- ح�سن يحيى  �سيد علي

1731- �أمجد منير ديب
1732- عالء خليل ليقه

1733- با�سل قا�سم �سبيح
1734- مهند علي خ�سور

1735- �سماح خليل رومية          
1736- علي فاروق ح�سن
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1737- �أحالم �أحمد ديوب                

1738- حيدر نو�ف �أ�سد
1739- قي�س علي �سقر

1740- محمود علي �لحايك
1741- مجدي محمد ح�سن

1742- ر�ما يو�سف �سدود            
1743- عبير �ساحي ح�سون      

1744- دريد مرعي �لبودي
1745- ح�سان عبد �لكريم بن�سي

1746- �أحمد علي طر�ف
1747- �أحمد خالد �سريقي

1748- ب�سرى عزيز ح�سن               
1749- محمد �أحمد �سعيد

1750- علي منير باروده
1750- غيث ح�سن ن�سور 
1752- ن�سيم  علي محمد 

1753- نور �سمير حمو�س           
1754- فر��س فاخر علو�س
1755- علي محمد �سافيا
1756- ح�سن علي نا�سر

1757- يو�سع ر�سالن �سالحة
1758- فاطمة �أحمد ح�سن         

1759- علي تي�سير علي 
1760- مرح كامل معال                

1761- عمار ح�سن �أحمد
1762- با�سل عدنان �سليمان
1763- عالء �سليمان حبيب

1764- نو�ر رزق  جامو�س           
1765- جولي جورج �إبر�هيم             

1766- خلود خالد �سريقي           
1767- مي�ساء يو�سف �سلمان          
1768- رول مر�سد ديوب              
1769- لينا هيثم حمودي             

1770- مهند علي حرفو�س
1771- �سارة ريا�س عي�سى            

1772- �سهيل م�سره محمد
1773- عالء �لدين علي محمد

1774-  منار محمد  �إبر�هيم   

1775- �سامي �سمير فحام
1776- حال قي�س عابدين                    

1777- ��سكندر �ساجع عثمان
1778- مي�سون عبد �لعزيز �أ�سقر         

1779- ح�سن عبد �لكريم �سبيح   
1780- علي يو�سف محمود جي�س

1781- همام �سالح �سيحا
1782- محمد �أديب �إ�سماعيل

1783- كنده ها�سم �سالمة               
1784- عالء عبدو خليل

1785- ع�سام محمود �ل�سايب
1786- محمد ب�سام �لخد�م

1787- ع�سام �ساحي حلوم
1788- نور نبيل حايك           

1789- بتول �سليمان �لمر�سد       
1790- عائ�سة  �إبر�هيم �أبو زينب    

1791- نو�ل �سليمان زهرة
1792- نهلة �أديب هو�ري          

1793- فرح نديم قادرو       
1794- �أيم نز�ر  قريعو�س

1795- هاني جابر �لحايك
1796- عتاب  �سليم بركات       

1797- يامن محمد جهاد حجوز
1798- مروى ب�سير مهنا         

1799- مجد يحيى قريعو�س            
1800- يو�سف عزيز ن�سور

1801- �سهى ب�سام متوج         
1802- يعرب مظهر من�سور 
1803- علي جهاد �إ�سماعيل

1804- �أحمد �أمير حمي�سة
1805- ملك عبد �لعوكي        

1806- �إيمان هاني ق�ساب        
1807-   رز� ن معن علي

1808- زياد عبد �لحليم جامو�س
1809- �إبر�هيم  فائز محمود

1810- ق�سي محمد �أحمد
1811- نور� جودت �لبيرق          

1812- �أيهم �سفيق يو�سف
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1813- رهف عدنان علي               

1814- �أو�س عبد �لرحمن �سليمان
1815- ر�مي حبيب كنعان

1816- روز� د�وؤود جامو�س         
1817- خلدون فهيم �أ�سالن

1818- �أحمد حافظ ��سبر
1819- مجاب كنعان عي�سى        
1820- رجاء طالل �ساهين          

1821- �أحالم محمد ح�سام �لدين        
1822- هبه وليد �لد��س             

1823- ماهر محمد �لعجي
1824- ب�سام �سمير  �سقور  

1825- مر�د �سوكت �إبر�هيم
1826- �أحمد محمد حاج طه

1827- �أيهم �سهيل �سعيد 
1828- �أحمد عبد �هلل خ�سور
1829- �لح�سن عماد �سلطان

1830- هالة عدنان حيدر            
1831- رهام مالك �سقر            

1832- عبد �لهادي  عبد �لوهاب �لعجيل
1833- زينه محمد �سليمان �آغا               

1834- ر�ساب وديع ميا
1835- مجد �سريف مهنا         

1836- �سارة طالل ب�سير            
1837- �سماح غ�سان ليقه              

1838- �أ�سرف مديح عجي
1839- ها�سم محمد يون�س

1840- كرم �نطانيو�س ع�سفور�
1841- محمد �سبيح �سبيح

1842- تهامة ح�سين يو�سف            
1843- مهند بهجت  ع�سيفوري

1844- عال عي�سى نعامة           
1845- فر��س جودت يو�سف
1846- مهيار ح�سين دروي�س

1847- زين �لعابدين  يو�سف حمادة
1848- �سنان  غ�سان محمد               

1849- �سر�ج عبد �لوهاب �لك�سة          
1850- عفر�ء عدنان �سلمى                

1851- ح�سن �أحمد حلوم
1852- دريد محمود عجيب

1853- مريم محمد فاتح            
1854- ديما �أمير جابر          

1854- ح�سام عبد �هلل عابدين
1856- لبنه �سليم  �سعيد       

1857- حيان علي �لكعدي
1858- ر�مي جبر�ئيل لب�س

1859- عبير �أو�سطه د�يه       
1860- مي�ساء  محمد عيد       

1861- �سلمان �أمين ح�سمة
1862- �سالح يا�سين عمر�ن

1863- عمار محي �لدين عمر�ن
1864- علي عادل �أ�سعد

1865- نديم كمال رعو�ن
1866- علي �أحمد حلوم

1867- ح�سام  حافظ زيد�ن
1868- م�سر محمد �لعجي

1869- كرم بديع حيدر              
1870- فر��س �سوكات محمد

1871- نعمى عبد �ل�سالم  حميدو�س خير بك     
1872- يول عزيز ح�سن      

1873- �إيهاب جمال بدر
1874- ماريا فادي خوري         

1875- مجد وفيق ب�سما
1876- فاطمة  يحيى منون

1877- �سحى علي �لح�سين          
1878- محمد علي مخلوف

1879- ر�نيا توفيق محمد      
1880- حبيب محمد �سيخ من�سور

1881- �إلهام �إبر�هيم نا�سر        
1882- يار�  �أحمد حلوم        

1883- ربا علي جبيلي       
1884- �سهير عبد �لكريم  علي    
1885- وليد �إبر�هيم �سلوم           

1886- مايك �سمير عثمان
1887- ح�سان �أحمد ��سطنبلي
1888- هال نبيل �أحمد            
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1889- عزيز عارف �سقر
1890- جهاد عادل نا�سر

1891- زكريا عادل غد�
1892- مرح جمال �أ�سالن          

1893- فر��س ح�سن بن�سي
1894- زين �لعابدين  �ساجي خير بك

1895- منال فوؤ�د  عبا�س        
1896- علي محمد عبدو
1897- علي و�سام حماد 

1898- محمد عزمي �ل�سيخ يو�سف
1899- ر�مي كامل عي�سى

1900- مريم محمد ح�سنه            
1901- ح�سام حافظ �سالح
1902- �سليم ر�سيد حمدو

1903- ديما �أ�سعد �سبيحة          
1904- ح�سن وهيب زمار
1905- علي ح�سن جديد

1906- محمد �سليم عبد �لنا�سر هنيده 
1907- مرهف محمد عكا�سة   
1908- علي عبد �لكريم عاقل

1909- م�سر �سمير �سعبان
1910- علي �سليمان خرما          
1911- عبير عقل �ل�سطه            

1912- زينب �سهيل عبا�س            
1913- �سامية خليفة �ل�سرور             

1914- جعفر يعقوب �لخير
1915- محمد زكريا طاهر

1916- رول ح�سن علي               
1917- م�سر جهاد حموده

1918- �سام علي نا�سر
1919- ح�سام مالك حماد

1920- محمد ح�سن �لعاموره
1921- ر�ما مطيع عجايا             
1922- علي في�سل علي            

1923- �أيهم �سهد�ت حيدر
1924- �أحمد يو�سف محمود

1925- ح�سنين محمود جابر   
1926- رز�ن يحيى حمدو               

1927- عالء يو�سف ح�سون
1928- جنان نهيد بلوه            

1929- �أحمد �أنور مخلوف
1930- مجد توفيق خير بك

1931- نور محمد زريقه           
1932- مجد عبد �لو�حد �سلطان
1933- لبنى يا�سين ديب              

1934- مهند جالل خ�سور
1935- مر�م �أكرم �سعيد          
1936- بتول فو�ز  جديد         

1937- عزيزة يو�سف ملوك         
1938- نور�س غ�سان رجب            

1939- ذو �لفقار حمزة من�سور
1940- ر�سا  عبد �لكريم  كامل          

1941- علي نهاد محمد
1942- م�سعب خليل ديب

1943- معاوية كمال ح�سون �ل�سهير بال�سريقي
1944- �لح�سين عبد �لحليم قرطي�س

1945- �أيهم نبيل �سحرور
1946- علي يو�سف لوند
1947- �أحمد نوفل �أحمد

1948- �أكرم  �أحمد كحيله
1949- �إبر�هيم محمود �لبري

1950- علي عدنان بنيات
1951- مروى  �أحمد �سيحا            

1952- �سامر يو�سف من�سور
1953- علي �إبر�هيم غانم

1954- نور �لدين جالل حموده
1955- هز�ر  م�سطفى �ل�سليمان       

1956- �سليمان محمود م�سعود     
1957- كنان هائيل هالله

1958- ح�سن طالل �ل�سو�سي
1959- محمد يون�س �سلمان

1960- عالء �سبحي برنبو
1961- خ�سر �سعد مخلوف

1962- ه�سام محمد �لليو�       
1963- د�نيا عماد فوزي          
1964- �سمر عدنان نا�سر        
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1965- عمار يو�سف يو�سف

1966- هز�ر غنام عبيدو          
1967- ريما مطيع ح�سون        

1968- عمار يو�سف عبد �لرحيم
1969- نيرود�  معين ديب

1970- �سامر جورج  عو�س 
1971- حورية ن�سر علي         
1972- عزيز نذيه دروي�س      
1973- عزيز نو�ف �إ�سماعيل

1974- مهر�ن حافظ  معال
1975- عال محمد هو�ري         

1976- �أيهم معين خير بك
1977- يو�سف فوؤ�د �إبر�هيم
1978- �سام �سريف حبيب
1979- علي �أمير �لخوجة

1980- ميرنا غياث  عبيده      
1981- حفيظة كريم علي       

1982- �سرور عادل  �أ�سعد           
1983- نائف عيد  �سلمان

1984- ريم محمود محمد           
1985- نهاد نور �لدين �لغد�           

1986- ديما محمد قادو�س              
1987- �سبا عدنان علي           

1988- �أمير �سلمان نا�سر
1989- �سبا منير  عبد �لكريم        

1990- روعة  �سيف �لدين علي ديب      
1991- مدحت علي �لعليج

1992- نمير  �سلمان غز�ل
1993- علي ب�سام رعو�ن

1994- عالء محمد �إبر�هيم
1995- عبد �هلل  علي �سقور

1996- عهد منير جديد
1997- منار عز �لدين �سقر     
1998- �لح�سين �أحمد �سلمان

1999- علي مهتدي �إبر�هيم
2000- عائدة محمد �سعبان         

2001- كنان �سوكت يعقوب
2002- محمد طالل مو�سلي

2003- علي مالك علي
2004- مقد�د �أحمد ح�سن

2005- ديما يا�سين �لحموي           
2006- نور يو�سف علي           

2007- ر�مز �سليمان �لقاموع
2008- �سهير نوفل �سلهب          
2009- نزهة  يون�س عنتر            

2010-  منهل يو�سف زهيرة
2011- علي رفيق مرعب

2012- �ل�سريفة نور �ل�سريف زيد �آل ف�سل    
2013- محمد نور �لدين تامر

2014- رز�ن �أحمد �سلهب          
2015- رمال عبد �لهادي �لخلف            

2016- علي ب�سام كنعان
2017- محمد �أمير �إبر�هيم

2018- �سماح بهجت  غالية            
2019- قحطان حبيب  محمد
2020- �أحمد  �سلمان عبد�هلل

2021- مر�سي ظافر ديب
2022- زينه منذر عليو            

2023- �أيمن �سليمان معال
2024- مازن عدنان كو�سا

2025- �إ�سماعيل �سليمان �سلوم
2026- �سادي علي دروي�س

2027- ناهد محمد حالق            
2028- همام ��سكندر �لعبدي

2029- عتاب  ب�سير غالية          
2030- لمى جميل �لعبده            

2031- مازن �إبر�هيم حلونجي
2032- غدير محمد ديب

2033- ر�مي جهاد من�سور           
2034- عال كمال بالل        

2035- ر�ما مفيد ر�بعة           
2036- عالء ح�سان ديوب

2037- �سليمان حيدر معروف
2038- �أحمد محمد �سوفي
2039- �أحمد ر�جي  فيا�س

2040- ثائر عدنان هاللة
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2041- �أحمد فايز �لرحية

2042- �سليمان �إبر�هيم �سبح
2043- عهد مالك عيا�س

2044- رنا �سليم طر�ف           
2045- ه�سام �سلمان زوباري

2046- ريم نعمان �سبانه            
2047- ر�مي جهاد يو�سف

2048- علي �إبر�هيم �سما
2049- ح�سن محمد طه

2050- �أماني هيثم مخلوف            
2051- جعفر فايز  �سليمان

2052- �آ�سف محمد خ�سور
2053- �أو�س غ�سان نا�سر

2054- كنانه ع�سام عدره                 
2055- ح�سن �أمير حمي�سة

2056- رحاب محمد �سفكونه             
2057- خديجة  محمد ح�سنه        

2058- لين �سليم رفقه            
2059- مروى م�سطفى فو�خرجي         

2060- محمود لوؤي �سعيدي      
2061- مرح تميم علي                   

2062- ب�سرى د�وؤود علي ديب            
2063- علي مرو�ن بيطار

2064- �سيو�ر يا�سر دروي�س
2065- عمار عطا ر�عي

2066- و�سام �عتماد �سعود
2067- نو�ر محمد نجده زينو    

2068- علي �أن�س حبيب
2069- نور� عماد �لدين �إ�سماعيل             

2070- يا�سمين محمد �سبره          
2071- ثائر عي�سى  ن�سور

2072- كمال محمد ب�سام  �سو��س
2073- ب�سار علي خليل

2074- جعفر ح�سن ديب
2075- محمد �إبر�هيم قا�سي

2076-   مر�م عدنان غفر              
2077- رميله �سالح نمر               

2078- قتيبة محمد �لقد�ر

2079- �أريج علي �سليطين            
2080- ر�سا عبد �لح�سين علي         

2081- رهف �أحمد ح�سن           
2082- ر�سا محمد يحيى �سن�ساوي            

2083- �إيفلين علي �سعبو               
2084- طارق علي محرز

2085- رجاء عبد �لرحمن �لعيد             
2086- رنيم منير خ�سور             

2087- هيا علي  زريقه           
2088- فادي �سجيع �سيبان                   
2089- لورين جعفر جفعر                 

2090- محمد منير محمد
2091- محمد �سامي مرعي

2092- زيان نزيه �سليمان
2093- مازن فهيم قير�طه

2094- �أيهم غ�سان �إبر�هيم
2095- ولء عادل �ل�سيخ            

2096- طارق علي �سم�سين
2097- �أحمد ها�سم حمي�سو
2098- عالء حبيب �سلمان

2099- ولء ح�سن جعفر                  
2100- �سر�ج حمد�ن عبد �هلل

2101- لجين محمد ح�سينو         
2102- كرم محمد فتاحي

2103- رنيم �أحمد �سعبان             
2104- يامن ماجد �لحو�ط

2105- ثناء �إبر�هيم عاقل              
2106- محمد �سلمان �سلمان

2107- دريد �سمير ح�سون
2108- بر�ءة ح�سن قا�سم               

2109- تيماء عدنان عاقل                 
2110- ب�سرى �ساجي كنعان          

2111- هبة نبيل �أ�سعد            
2112- ديانا  عالء �لدين ح�سن         

2113- هيلين محمد �أحمد           
2114- وئام محمد ميا

2115- ملهم منير غ�سبان 
2116- هيا �إح�سان �لكاطع              
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2117- زياد �سهاب بدر
2118- ربيع غدير غدير

2119- محمد �أحمد غدير
2120- �سبا �آ�سف ح�سن             

2121- عبير فوؤ�د رومية            
2122- و�سام �أحمد �إ�سماعيل

2123- عبير طاهر ح�سن            
2124- رنيم تميم ر�سالن          

2125- ح�سين عثمان زريق
2126- م�سطفى كامل حجارين
2127- �سبا زهير �سلوم               

2128- علي يحيى عبا�س             
2129- ر�ما �سلمان �إ�سماعيل         

2130- علي يو�سف من�سور
2131- محمود د�وؤود عيا�س

2132- وئام يون�س دو�ي
2133- ر�سيد �إبر�هيم حاج �إبر�هيم

2134- �أو�س علي عبا�س
2135- غيد�ء فو�ز جديد              
2136- ب�سرى ر�قي من�سور           

2137- ميار وفيق ن�سور
2138- علي ح�سن �أ�سعد

2139- جفر�  علي يون�س           
2140- محمد نور �لدين من�سور
2141- رلى كامل �سعيد            

2142- �سمر يو�سف �سلهب                
2143- محمد ح�سن �سليمان

2144- حبيب بطر�س  دباغ       
2145- �حمد محمد حم�سي

2146- طالب حاتم نا�سر
2147- حال �سهيل ديوب             

2148- با�سم علي مخلوف
2149- محمد نبيل ح�سن

2150- نبيل عبد �لحكيم عبيد
2150- �سيرين �أمير ح�سن            

2152- لوؤي �سالم جلعود 
2153- حال عماد �لدين �سلمه         

2154- غالية �أحمد حو�س           

2155- ناريمان حبيب عليا         
2156- روؤى محمد من�سور            

2157- رهف زهير �سبيح           
2158- عمار عدنان معروف

2159- نور �أحمد مناع                
2160- �إبر�هيم عبد �لحميد و�سوف

2161- يامن عبد �لكريم ودح
2162- هدى محي �لدين �سخيه         

2163- ليند� محمود جابر          
2164- نور� عبد �هلل ح�سون           

2165- ديال محمد كنعان           
2166- جعفر �سوكت علي

2167- لور�ن�س فخر �لدين  �سلمان         
2168- مهند عدنان خير بك
2169- ح�سن محمد ديوب

2170- رفيف  عدنان زيزفون            
2171- با�سل م�سطفى عتر

2172- تغريد د�وؤود  �سم�سين          
2173- عالء كامل �سافي

2174- نور �لدين �إبر�هيم ديك
2175- زكريا محمود علي

2176- علي نز�ر �سلطانه
2177- كندة �سعيد �أحمد            

2178- ن�سيم �سليمان حمود
2179- مريم تي�سير رجب           

2180- ورد معن �لخير
2181- علي نز�ر �لقا�سي

2182- ليليان عدنان ع�سي           
2183- �أحمد عبد �لرحمن خ�سفة

2184- منهل �أحمد عديرة
2185- �سذى محمد �سالح        

2186- عالية �أوثامة �ساعي            
2187- نور  فو�ز �سعيد            

2188- �أحمد محمد ظهير حياني
2189- �سوز�ن بهجت عي�سى              

2190- �سومر �سليمان خير بك
2191- �أحمد �سليمان �ل�سودة

2192- علي �سالم  �سادق
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2193- فر��س ن�سر زينب

2194- غادة  كارم قا�سم           
2195- هدى �أحمد ري�س            

2196- ح�سام محمد عدنان �سمان
2197- �أحمد كمال �لعكاري

2198- مريم ح�سام غالية          
2199- عبد �هلل �سمير ��سكيف

2200- زبيدة محمد عبد �لرحمن عبد�هلل       
2201- مجد �أنور �سلمان

2202- �أحمد �سمير ديب
2203- زين �لعابدين مح�سن �ل�سمالي

2204- طارق نبيل �أمين
2205- عامر �إبر�هيم كافي

2206- علي �سوكت عبا�س
2207- رو�د في�سل �سليطين
2208- مجد عي�سى �إبر�هيم

2209- محمد جا�سم قره دريك
2210- ر�ما رم�سان �لأدناوي        

2211- هال جهاد ليقه            
2212- معروف ح�سن محمد

2213- �أروى عبد �لغني �سقور     
2214- �سند�س �أحمد عبد �هلل          

2215- محمد �أحمد مال
2216- �سليمان علي مكنا

2217- فادي جبر�ئيل  معو�س
2218- حنين ميمون حمودي          
2219- د�رين  عبد �هلل ر�سو�ن         

2220- با�سل محمد دب�س 
2221- لينا زين �لعابدين علي       

2222- نور زهير �سعيد         
2223- ميالد محمد �سبح

2224- �أحمد ب�سار �لحالق
2225- م�سر معين محمد

2226- ق�سورة  �إح�سان علي 
2227- ز�هر وليد �لعبدو

2228- يمام بدر مايله            
2229- عهد ر�تب  معروف
2230- محمد مالك �أ�سعد

2231- محمد �أكرم  علي ديب    
2232- يا�سر تقي �لدين  خد�م

2233- حيدر يحيى �سليمان
2234- ح�سن عي�سى �لخ�سر

2235- �أو�س �سمير ح�سن
2236- محمود علي بدر�ن

2237- ثر�ء جينا جهاد يو�سف          
2238- �أميل �إبر�هيم كو�سا

2239- محمود بديع �إبر�هيم
2240- مهنا يون�س �أيوب

2241- نيرمين ب�سام ند�ف         
2242- علي جاد �سقر

2243- حيدر �أنور بلول
2244- ح�سين �أحمد �أحمد

2245- عباده و�سام حماد
2246- ق�سي علي جمال

2247- نجم �لدين  عبد �هلل �إبر�هيم
2248- ب�سار ع�سام عاقل

2249- طارق جميل كرمو
2250- �إياد محمود فرفور
2251- علي محمود مايال
2252- همام كامل حلوم

2253- نور�س �أحمد �إبر�هيم 
2254- ع�سام با�سيل يو�سف 

2255- محمد و�سال قزق
2256- خليل �إبر�هيم محمد

2257- جمال ر�مي جمال
2258- �أحمد فا�سل  ح�سن

2259- محمد �أمير ح�سن
2260- حازم محمد نعنوع

2261- يعقوب علي �سحرور
2262- �أحمد ع�سام  �لحاج �ساهين

2263- فر��س �سفيق خ�سور
2264- نو�ر عي�سى �سعيد

2265- محمود محمد �لجهني
2266- يعرب �أحمد �سيحا

2267- يو�سف و��سق طر�ف
2268- محمد تميم قبو�س
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2269- زينب جابر من�سور           
2270- هبه �إبر�هيم  عزيزة          

2271- يو�سف نبيل ر�عي
2272- تميم نا�سر محفو�س

2273- مي�ساء �أحمد �أنجرو          
2274- علي توفيق �سبوح

2275- جعفر ذو �لفقار  خرما�سو
2276- �أك�سم �سهيل خيربك

2277- نور�ن محمد خير �سقير            
2278- د�ليا منير بودقة      
2279- و�ساح فوؤ�د زوباري

2280- لينا ريا�س �سقر            
2281- لمى معن حرفو�س            

2282- ر�سا �سمير قره ح�سن           
2283- علي �أكرم عابدين 

2284- ولء ح�سين �لزين             
2285- �سها خالد �أحمد                    

2286- ناجي علي غريبي
2287- يمن ر�سيد غانم             

2288- ثو�ر بهجت طه
2289- عبد �لجبار  يو�سف حمودي

2290- ر�مي منير  عنبر
2291- غروب �سالم ح�سن            

2292- لين محمد ��ستانبولي               
2293- محمد فوؤ�د رجب

2294- رهام ب�سام ��سكندر             
2295- زينب غ�سان ��سبر             

2296- زينة ن�سال بركات              
2297- مريم محمد دربا�س             

2298- ح�سن هيثم �ساهر 
2299- فر��س مفيد �سعيد
2300- بدر نادر محفو�س

2301- هبه رباح خ�سور               
2302- �آية ز�هر من�سور          

2303- �سنا ثروت عك              
2304- نو�ر عبد �للطيف عبد �للطيف

2305- ديما كا�سر �إبر�هيم        
2306- �سعيد معن محفو�س

2307- نور �آ�سف علي               
2308- ماريا محمود بالل            

2309- نيرمين م�سطفى قرطي�س         
2310- محمد �سكين خليل

2311- ر�مي عبا�س �سقر
2312- �سو�سن هاني �سليمان            

2313- ريم �أحمد حبيب              
2314- ر�نيه ح�سان �إبر�هيم           

2315- محمد جهاد عنبر
2316- يعرب عيد ن�سور

2317- رهام فوؤ�دي برغل                 
2318- هز�ر نور �لدين �أمون              

2319- فالين �أمير كزعور               
2320- محمد �سيف �لدين نا�سر

2321- �إبر�هيم علي خا�سكية
2322- �سهير حيدر حكيم      

2323- عال عبد �لكريم نور �هلل       
2324- قمر م�سطفى �سعار         

2325- �سعار م�سطفى �ل�سليمان        
2326- منال م�سطفى ح�سين            

2327- زهور مح�سن غانم          
2328- منار يو�سف كفا 

2329- زينه عماد �سلطان                  
2330- ح�سام جرج�س خوري   

2331- محمد �أيمن نا�سر
2332- عمار علي ر�عي

2333- �سمر �أمين روميه        
2334- نعيم �إبر�هيم ��سمندر

2335- محمد نبيل خ�سره
2336- مجد هيثم محمد

2337- �أحمد محمد  ك�سي
2338- خ�سر م�سطفى �أحمد علي

2339- يحيى �لأمين هالل عيد
2340- حنا مي�سيل ن�سار

2341- با�سل �أحمد �لحايك
2342- محمد �سليم محمد علي حبق

2343- نيبال عكرمة م�سطو            
2344- محمد عي�سى  دويبة
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2345- دينا عدنان حبيب              
2346- خالد عبد �لنا�سر م�سري

2347- كرم هيثم  رجب
2348- �سامح �سحادة مخلوف
2349- رنيم عماد يا�سين         

2350- هيا يو�سف رجب            
2351- و�سيم مح�سن �سالمة

2352- مريم م�سطفى جانودي       
2353- نور ح�سن ديب            

2354- علي زهير نعمان
2355- محمد عدنان مجبور
2356- هيا فهد ر�ستم            
2357- علي جمال �سحرور
2358- مح�سن ق�سي �أحمد

2359- يا�سر جابر عرو�س
2360- مر�د في�سل عدره

2361- رنا �سليمان علي                   
2362- ب�سار زهير نجار

2363- عمار محمود �لح�سن
2364- جعفر محمد حورية

2365- ي�سرى جابر غريب            
2366- يمام معين �أحمد           

2367- محمد  عالء محمد خالد مفتي
2368- ر�نيه نبيل �ل�سائغ        
2369- زينه غ�سان �لخير         

2370- تال تي�سير �سعبية              
2371- عز �لدين ر�مز غالية

2372- عبير �سفيق  �سيبان             
2373- ريتا نظير د�لي           

2374- �أيهم محمد حيدر 
2375- د�وؤود �آمين يحيى

2376- �أن�س نز�ر  ح�سن
2377- فار�س لوؤي �إبر�هيم

2378- غيث �إ�سماعيل عي�سى
2379- ب�سار عدنان خريمه

2380- علي فايز غانم
2381- ديما محمد �سافتلي           

2382- محمود عبد �لو�حد رم�سان

2383- نو�ر ح�سن �لأدناوي
2384- �سامر محمود يا�سمين

2385- ح�سام �أحمد �أحمد
2386- �أمية �أحمد �لح�سين        

2387- ديانا نزيه غانم          
2388- ريم منير كحيله          
2389- �أحمد �سمير معروف

2390- بر�ءة عدنان غ�سن         
2391- ديما �أني�س �أحمد        

2392- روؤى علي �ل�سكيف        
2393- محمود ح�سين ها�سم
2394- جمال محمد بركات

2395- عبد �لرز�ق محمد �ل�سرف
2396- عماد مهنا  علي

2397- �أ�سامة عيد غدير
2398- بدر �لدين مح�سن �لم�سارع
2399- يار� �سيروب ميكائيل         

2400- ميخائيل ��سبيردون ر�هب �سهيوني 
2401- هبه محمد غالونجي       

2402- �أحمد جابر جر�د
2403- �سامر عزت �ساهر 

2404- عاطف  �أحمد رجب
2405- بتول عدنان كفى           

2406- هالة ريا�س منال        
2407- �أحمد ريا�س بغد�د

2408- قمر خالد طريفي          
2409- منهل �سيمون جبور

2410- ح�سام جرج�س خوري
2411- �سها عقل مدنية        

2412- وفاء محمد عبد �ل�سالم         
2413- �لح�سين �أني�س ديوب

2414- ممدوح كا�سر �لحماد �لإبر�هيم
2415- بدر �لدين خالد ديب     

2416- ح�سين كا�سر �سليمان
2417- علي �أحمد معال

2418- �أ�سامة عبد �لخالق �سليمان
2419- و�سيم ح�سين عدره
2420- با�سل عهد �سرميني
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2421- حيدر �أمير جديد

2422- زينه يو�سف  �سلمان       
2423- علي يو�سف �إ�سماعيل

2424- �أيهم ح�سن عي�سى
2425- محمود محمد �أحمد

2426- علي علي جلمودي
2427- محمد في�سل د�ود

2428- هادي زهر �لدين  علي
2429- ق�سورة قتيبة محمد

2430- �إباء �أدهم  عالء �لدين         
2431- �أحمد نعيم �لحطاب

2432- ب�سار �أحمد �سلهب
2433- ر�مي ديب �سما�س 

2434- هيثم وهيب قره فالح
2435- ليال�س خالد حد�د            
2436- محمد �أمين �أحمد �لح�سن

2437- �أر�ز بوغو�س محدي�سيان
2438- زين نهاد خليفه

2439- مرو�ن جبر�ئيل عبد �لنور
2440- كارولين ريمون �سكور              

2441- مريان قا�سم ح�سون             
2442- عبير ممدوح عبد �لكريم             

2443- ن�سيم مرو�ن ع�سفور�
2444- مجد �لدين علي ح�سن

2445- �سند�س عي�سى �سلوم            
2446- علي غ�سان �سلطان

2447- رنيم محمد فا�سل            
2448- فر��س محمد �أ�سقر

2449- �أحمد �إبر�هيم عثمان
2450- نو�ر يا�سين خريما
2451- ب�سار جابر فويتي 

2452- نور فادي حكيم              

2453- نور ناهل محمد          
2454- محمد ح�سن نزهة

2455- علي ح�سن نزهة
2456- عو�طف  م�سطفى حاج ح�سن       

2457- هبا �سقر �سقر           
2458- حيدر علي ر�سو�ن

2459- ديانا لوؤي جبارة          
2460- فاطمة عبد �لقادر �آني        

2461- هالة فوؤ�د بركات             
2462- محمد و�ئل رجب

2463- عما �سالح �لنو�
2464- هبة ر�سو�ن �ساهين           

2465- �إيمان ر�سيد محمد         
2466- علي نا�سر جورية

2467- با�سمة �أحمد معاز          
2468- عال غ�سان �أحمد      

2469- علي وفيق ح�سن
2470- �سد�م منير عيو�س

2471- زياد �أحمد معال 
2472- كامل ح�سين محال
2473- علي جميل خريما
2474- علي �أمين ��سمندر 
2475- محمد �سليم قوجه

2476- منى يون�س �لع�سكر      
2477- �سومر �سالح دويبة

2478- عبير نديم خني�سة     
2479- علي م�سطفى �إبر�هيم

2480- معد �إبر�هيم  �سالح  
2491- ربيع �أحمد �سوربا

2492- م�سطفى عدنان حمودي
2493- ح�سن في�سل �ختيار

2494- ر�سا ع�سام خليل             
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1- يو�سف �أمير جابر 
2- عمار جميل ظرطيط

3- جعفر مح�سن بدور     
4- با�سل �سليم عرو�س

5- �أكرم �أحمد بدور        
6- مهدي جابر �سبحة

7- محمد �أمين �سبيحة
8- �سادي �سليمان قا�سم

9- ملهم نو�ف �سبيح
10- جمال محمود ما�سي 

11- ب�سام محمد من�سور
12- نو�ر مح�سن يو�سف

13- �سوكت �سلمان غالية
14- تميم �أديب ح�سن

15- يو�سف عدنان طنطاوي
16- زياد �سجيع غانم

17- و�سيم ح�سين محمود
18- مقد�د نبيه �سعيد

19- ملهم  جمال �سلطون
20- ب�سار معن �إ�سماعيل

21- مجد نجدت فاتح
22- جالل �آ�سف جرك�س

23- ر�قي حافظ حليمة
24- عبد �لكريم علي عبا�س

25- غ�سان عادل �سالح
26- محمد علي �سلمان
27- غالب  �سليم �سعيد 

28- محمد هيثم مغرقونه
29- �إبر�هيم ح�سن ح�سن
30- عهد يون�س �لكردي

31- نديم يو�سف طيبا
32- عهد  ح�سن محمد

33- ح�سام محمد مو�سى
34- وئام جود�ت د�وؤد
35- ب�سار �أيمن عديرة

36- ب�سار �سجيع �سلمه
37- محمد عبدو �سلهب

38- عالء محمود علي
39- نيرود� خازم م�سطفى
40- �أحمد م�سابك �أ�سعد 

41- عبد �هلل �سبحي علي  �آغا
42- علي نايف �سليمان

43- مهر�ن ن�سر م�سطفى
44- عمار �إبر�هيم درويو�س

45- �سالح �إ�سماعيل عليا
46- لمى �إبر�هيم ح�سن                    

47- وديع يو�سف حيدر
48- منذر فجر �سقر

49- علي محمد بركات
50- محمد م�سر خالد �سيخ

51- علي محمود علي
52- �أمير عبد �للطيف �سيخ

53- لمى نزيه �سلوم                   
54- عالء �لدين م�سطفى زوزو
55- محمد عثمان �سيخ يا�سين

56- و�سيم كا�سر �إبر�هيم
57- ب�سام �سمير �سقور

58- م�سر مرهج  حميرة
59- ماهر علي محمد

60- عماد �لدين عبد�لكريم عاقل
61- محمود مالك محمد

62- عالء محمد �لعليج
63- مو�سى خليل �أحمد        

64- �لح�سن عماد �سلطان

المحامون المتمرنون في فرع   الالذقية
)ح�سب الأقدمية(

ال�سادةال�سادة
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65- �إيمان هاني ق�ساب

66- زياد عبد �لحليم جامو�س
67- محمد فاخر �أحمد

68- غدير �أحمد يو�سف
69- علي نظير علي

70- ه�سام عبد �لكريم �سالح
71- محمد عالء �لدين عيرو�س

72- �إبر�هيم  عماد �لدين عباد
73- علي محمد �سيخ

74- مر�د �سوكت �إبر�هيم
75- علي طارق ح�سن

76- علي ع�ساف �سمعون
77- محمد نا�سر ديب

78- يو�سف فوؤ�د �إبر�هيم
79- عبد �لعزيز عدنان �سم�سين

80- عقبة علي �أحمد
81- فاطمة نبيل دروي�س      

82- لين محمد رقيه           
83- �أحمد نبيل نا�سر

84- فر��س علي �لحلبي
85- و�سام ع�سام عاقل

86- نور�س غ�سان رجب
87- زين �لعابدين عفيف قاموع

88-  هبا جابر فويتي           
89- جنان عبد �لنا�سر �سقور     

90- �لمعت�سم فهد �سالح
91- م�سر جهاد حموده
92- جعفر علي �إبر�هيم

93- ذو �لفقار  حمزة من�سور
94- محمد جميل خديجة

95- محمد �سليمان �سيخ م�سطفى
96- عالء �سعيد �لبودي

97- عامر محمود محمود
98- �سفو�ن هاني �إ�سماعيل

99- علي محمود محمود
100- زين �لعابدين علي �سلمان

101- �سام  �سريف حبيب
102- مجد م�سطفى �لبيرق        

103- رنا عبد �لرز�ق زوزو        
104- محمد رفيق محمد

105- جعفر محمود ح�سن
106- كميت �أحمد محمود

107- محمد �أمير ليقه
108- علي ب�سام �ل�ساخ
109- عدي غ�سان علي

110- محمد �سامي مرعي
111- علي �أديب �سمل�س

112- جعفر غدير �سالح
113- طارق توفيق �لم�سقوق

114- عال توفيق دوير              
115-  محمد عدنان جوريه

116- فر��س بهجت مال
117- ر��سم غ�سان عديرة

118- لمى حبيب رجب                  
119- �أحمد �إ�سماعيل كيخيا

120- يا�سر ح�سين ح�سون
121- ح�سين علي ديب

122- يحيى محمد محمد
123- عالء �سليم �سويد

124- مهند يحيى قريعو�س
125- حيدره �إبر�هيم محمود

126- �سادي فوؤ�د �ل�سيخ
127- كامل كمال ميهوب     

128- مجد علي ح�سون
129- محمد منير محمد

130- يقين عدنان �إبر�هيم
131- يامن محمد محمود

132- علي غ�سان  عبا�س
133- ح�سن �إبر�هيم محمود
134- �أحمد �إبر�هيم محمود

135- مريم جمال م�سطو               
136- فوؤ�د �سي�سر ما�سي          

137- علي هاني محمد
138- علي ح�سين �أ�سعد

139- ميار ن�سال علي
140- يو�سف �أديب �سغمان
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141- مي�س غ�سان عبا�س               

142- محمد منير عي�سى
143- م�سر �أحمد زيود
144- ماهر با�سم عثمان
145- م�سر علي ح�سن

146- ب�سار حافظ حليمه  
147- �لح�سين  طاهر  محال

148- محمد كمال ديوب
149- لينا �ليا�س عطا�هلل                 

150- محمد محمود مق�سود
151- ح�سين �أحمد �سلمان

152- يعرب منير جريعه
153- نمير جهاد �سميا

154- �أحمد محمد عز�م
155- ه�سام عمر بارود

156- هدى م�سطفى كامل هارون          
157- �أدولف �سليم ع�سيفوري

158- غيث هالل عبود 
159- طارق  وجيه جبيلي

160- نبر��س زهير مخلوف
161- علي غ�سان جامو�س

162- غيد�ء �سهيل عديره               
163- مجد كامل علي

164- محمد �أحمد طوبال علي
165- فاروق �ساجي �سلمان

166- �أحمد هيثم ر�سيد           
167- جعفر عبدو �إبر�هيم 

168- عدنان �إبر�هيم حو�ط
169- نبر��س غازي جمعة    

170- طارق طالل �إبر�هيم
171- دعاء علي �سلطانه             

172- عالء �أحمد حبيب
173- بالل محمد �لحد�د

174- محمد جميل �أ�سعد �سيموع
175- �سومر يو�سف حايك

176- �أحمد محمد علي
177- محمد علي جابر

178- معن �سهد�ت حيدر

179- هادي ب�سام �ساهر
180- مقد�د محمد محمد

181- �سهى خالد �أحمد        
182- نارين  محمد حب�س     
183- ع�ستار عي�سى ورده      

184- مي�سم مح�سن حم�سي    
185- و�سيم �إبر�هيم يو�سف

186- لجين  و�ئل محمود       
187- با�سل محمد من�سور
188- ح�سين محمد �أحمد

189- علي ب�سام مال
190- علي نز�ر �إبر�هيم

191-  عدي حاتم معروف 
192- محمد يو�سف �سيخ �أحمد

193- مجد محي حبيب
194- با�سل علي من�سور
195- قا�سم محمد غانم

196- �سياء علي �سيف �لدين
1097- علي فهد �لمرفوع

198- ريتا عماد �لدين زر�وند      
199- جميل �أحمد ح�سام منال

200- ب�سار �سهيل من�سور
201- حيدر زين �لدين كفا

202-  علي �أحمد عيد
203- وئام عزت ميهوب          

204- �سفاء يو�سف جابر           
205- �إ�سماعيل �إبر�هيم �إ�سماعيل

206- حاتم علي  �لخير
207- ماجد �أحمد رجب              

208- غز�ل �سديق عديره
209- ح�سام نز�ر حربا

210- يحيى �أمين عفي�سه
211- لينا محمد عامر           

212- �آمنة �لحار�س نا�سر         
213- ورد كمال فتيح

214- م�سطفى نبيل د�لتي
215- علي توفيق جمول

216- رباح عقل �سد�د
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217- يو�سف �أيمن �سليمان

218- ر�ساد جميل ��سبر
219- علي ب�سام ح�سن

220- يا�سر عبد �لكريم  �سلمان
221- و�ئل  يا�سر �إ�سماعيل

222- عالء �ساحي قا�سم
223- طارق عبد �لكريم ودح 

224- �سالح عبد �لكريم ميهوب
225- �أيوب �إ�سماعيل ب�ستون 

226- ذو �لفقار مفيد غانم
227- فاطمة �أحمد �أحمد         

228- علي زهير جعبري
229- ح�سن علي �إ�سماعيل

230- نرمين ريا�س  �سحرور       
231- نغم  جميل �سبقجي          

232- محمد �سالح �لدين �سوفي
233-  علي جميل علي

234- ن�سر ها�سم معروف
235- مهيار مهدي خير بك

236- محمد فا�سل �سادي مهرو�سه
237- رهام محمد حموي      

238- حيدره محمد �سويا
239- �إيفا �سادي مهرو�سه      

240- بدور  نعمان  �ساري      
241- عال قي�س �سحرور       

242- �أحمد محمد غبي�س
243- مجد �سهيل �إ�سماعيل

244- علي �سوكت �أمون
245- محمد خالد كزيلك

246- ب�سار كا�سر �سلوم
247- �أيهم محمد �سمره

248- علي �سحاده ظريفه
249- علي محمد زريقه

250- فر��س �سليمان ��سبر
251- �إ�سماعيل محمد �سرحيل

252- ح�سن محمد معتوق
253- مهند محمد �سمره
254- و�رف محمد علي

255- ح�سام ر�جح �لدويري
256- �أحمد خالد �إبر�هيم 

257- ذو �لفقار  ح�سان حمد�ن
258- نغم  جميل �سبيقي          

259- رغد مفيد ديب      
260- �أحمد منير د�وؤد

261- ح�سن علي �أبو حمود
262- زين �لعابدين محمود عي�سى

263- �أحمد منيب عرو�س
264- �سهام محمد �سم�سي        

265- �أحمد �أمين خليل
266- محمد ريا�س هالل
267- مهند محمد غزلن
268- �أمجد �أحمد ح�سن

269- �إياد �أنور خوري
270- �أحمد �سمير �أطر�س

271- علي ع�سام �سبيح
272- تيم  ديب ن�سوة 

273- زين �لعابدين  �سليمان عي�سى
274- �أ�سعد محفو�س �أحمد    
275- �سبا منير عبد �لكريم      

276- عمر عثمان �سقاطي
277- ريان �أحمد �ساويئ

278- فادي غ�سان دهن
279- كنانه علي �لخولي         

280- ر�سا �أحمد علي           
281- �إبر�هيم  عدنان علي
282- جميل �سهيل عثمان

283- عباده  مجد �لدين حميد�ن
284- ح�سين وديع �لوزه

285-  �إياد عبد �لحكيم �ساهر
286- �أمار  �أكرم  ماخو�س

287- حيدر هيثم غز�ل
288- فدى مازن ن�سير          

289- فر��س بدر قبر�سلي
290- �سادي محمد يو�سف

291- يزن محمود رفاعي
292- نو�ر �سهيم طر�ف



جدول المحامين في الجمهورية العربية ال�سورية حتى تاريخ 31 / 12 / 2019 

196 - فــرع  الالذقية

ال�ســــــادةال�ســــــادة
293- يو�سف عبد �لح�سين �لجنيدي  

294- علي مرو�ن �لقا�سي
295- محمد علي �سعيد

296- �أ�سامة محمد �أ�سعد
297- زين �لعابدين جابر غريب

298- علي جمال دويبه
299- نور�  محمود جعفر          

300- م�سر �أكرم بوغا
301- غيث نز�ر نا�سر

302- جعفر عماد �لدين محمود
303- محمد عبد �لرحمن �أ�سقر

304- حيدر نبهان �أحمد       
305- نور ح�سين �إ�سماعيل          

306- �ساره نعيم علو                 
307- طارق �إبر�هيم خد�م

308- محمد عبد �لرحمن محمد فاروق ب�سير
309- ماهر محمود محمود
310- زينه نجم �لحجار     
311- ريم ح�سن عبود      

312- �سعبان زهير  م�سطفى
313-  علي ريا�س عمار

314- محمود ب�سام �سليمان
315- �إ�سماعيل �أحمد كردي

316- محمد جمال �سرف �لدين 
317- رم�سان �أ�سامة مو�سى

318- علي �سليم بدور
319- لمى �أحمد علي           

320- محمد مح�سن �سر�به
321- مجد �لدين عدنان  ح�سون

322- عمر محمد فوؤ�د ليال
323- دعاء علي ديوب            

324- مجد مالك درغام   جي�س
325- مو�سى محمد �لزعبي
326- با�سل رم�سان بركات

327- �أحمد محمد عيد �لنعيم        
328- علي نبيل �لب�سير

329- �سعيد �أحمد ماوردي
330- فرول ثاقب  �سليمان             

331- �أحمد ح�سن ح�سون
332- زهير �سليمان عمر�ن

333- مي�س ح�سام �لدين �سارم            
334- غازي ح�سين �لمو�سى

335- نو�ر ميثم عمر�ن
336- هال يا�سر دروي�س       

337- جعفر هاني دروي�س
338- حمزة �أحمد ح�سن
339- ب�سار منجد ح�سون

340- علي وديع كرمو
341- ح�سن ناظم هليل
342- م�سر �أحمد قا�سم

343- �إبر�هيم عنان يو�سف
344- جابر ج�سور �ل�سيد

345- رنا �أكرم �إبر�هيم         
346- فلك عي�سى غانم         
347- يقظان  �إبر�هيم �سبول

348- هبة �أحمد نادر طحان     
349- تمام نبيل محمود

350- معينة فا�سل خ�سور       
351- عال ح�سن �لعجي         
352- علياء زهير ن�سور           

353- حيدر عدنان  حيدر
354- طارق علي علي 

355- محمد �أحمد توفيق  �سيد دروي�س
356- �أن�س علي مهنا

357- نا�سيف طارق نا�سيف
358- �إبر�هيم محمد علي نجار

359- عبير نا�سر قرحيلي           
360- �لح�سين هيثم �سعد
361- علي طالل محمد

362- ليا �أكرم يحيى               
363- بر�ءة محمود  �ليو�سف       

364- مي�س �سليمان �ل�سودة       
365- جعفر  نبيل ميا

366-  كريم جهاد خليفة
367- �إبر�هيم ماأمون ر�عي

368- �سمارة زهير طر�ف           
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369- مقد�د  علي �إ�سماعيل

370- �أنور محمد جمول 
371- عمار عبد �لر�سى  مخلوف

372- �أحمد علي دروي�س
373- ريان بهجت �سليمان

374- علي �سريع عديرة
375- ز�هر  علي ز�هر 

376- رماح ب�سام ديوب         
377- ها�سم عدنان عثمان

378- علي �سليمان �أبو �سقير
379- محمد �إبر�هيم قا�سم

380- �أحمد خالد طحان
381- ح�سن عمار زربا

382- مر�د �سهيل بدور
383- زين �لعابدين ثابت عبد �هلل

384- زياد نبيل قناديل
385- رماح جميل  عبد �هلل

386- عبير ح�سين رجب         
387- �إيلز�  �سامي  دوبا           

388- قمر �لزمان عدنان �سريقي       
389- و�ئل محمد ديب 

390- زين عزت �سقر
391- محمد ق�سي نا�سر
392- ن�سيم محمد �أحمد

393- علي يو�سف �سلهب
394- �إبر�هيم  حبيب �أحمد

395- علي وديع فار�س
396- رز�ن  هيثم عثمان                  

397- هبة بالل م�سري            
398- مرح محمد معال             

399- م�سر تي�سير معروف
400- ماوية  محمد كيخيا          

401- لما يحيى  �أ�سعد
402- زين  �لعابدين  وهيب  �سقر

403- �سامر �سهيل من�سور      
404- علي مح�سن معال
405- يقين وديع  مرعي

406- وئام م�سطفى فقفوقة

407- رنا منير فا�سل               
408- حيدر منذر  علو
409- ح�سن معين ديبة

410- محمود في�سل ها�سم
411- �أ�سعد عبد �لحليم علي

412- عالء ر�كز   �لعبده
413- عالء و�ئل  عبود

414- ريم ح�سان بركات        
415- ح�سام عي�سى �لعاتكي

416- ريم ح�سن �لجردي         
417- �سبا يو�سف قبو�س      

418- ب�سار �سليمان �لعلي
419- لمى مح�سن م�سعود     

420- �سروق  عنان �ساتيك       
421- دعد �أحمد �لأرنب       

422- ماهر محمد محمد
423- فاطمة  خالد �سهيوني       

424- علي نا�سيف نا�سر 
425- عفر�ء يا�سر �سيخ يو�سف        

426- ثريا د�ود عبا�س      
427- محمد مازن �إبر�هيم

428- عبد �لغفار  علي حمدو
429- �سماهر �أليف �لوزة         

430- زيد حارث زرقة
431- زينه �سليمان زرق      

432- د�نيه مرو�ن �سهيوني      
433- مجد محمد �أحمد    
434- ح�سن �أحمد يعقوب

435- حنين �سهاب �لدين  ر�سو�ن         
436- خ�سر محمد من�سور

437- حال نبيل عاقل       
438- ن�سرين ر�جي غانم      

439- �سارة �سروت عك    
440- �أ�سالة رئيف مخلوف  

441- عادل علي �إ�سماعيل
442- محمد نور ح�سين �لعبني

443- ميالد عر�ج عر�ج
444- مهند �إبر�هيم �لعجي
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445- مي�س حافظ ح�سين          

446- نور� عاطف �سعد                       
447- هدى مالك بازيد      

448- محمد خالد ك�ستعاري
449- محمد �سبحي �ل�سيد

450- م�سر يا�سر منون
451- مايا علي ق�سريني          

452- رو�ء يحيى قره فالح        
453- حيدر ممتاز حليبية

454- ليليان جميل رجوب        
455- عال فايز ب�سي�سيني       
456- بيان �أحمد �لحدقة        

457- ح�سين نوفل �لبيرق 
458- علي وفيق زيود

459- علي �أحمد مريمة 
460- �أيهم �سهيم طر�ف

461- �سروق  عز�م �لبورنو     
462- حلى خليل علي       

463- ديما محمد �سقرة
464- مجد غ�سان جديد

465- ح�سين وجيه �سخيه   
466- �سموءل محمد �سليمان              

467- عائ�سة محمد بكور         
468- هيلين فجر ح�سن           

469- محمد عبد �هلل زكريا
470- �أيمن عبد �للطيف حمودي
471- �أحمد عبد �لحليم �سليمان

472- نور عبد �لحميد حمود        
473- �سادي غ�سان تامر

87474- هبه بالل �لم�سري      
475- نور� �سهيل علو�س          

476- جعفر جودت قا�سم
477- �نت�سار حاج بكري     
478- هادي عبد �هلل �سريقي 
479- رم�سان توفيق �لهو�سي

480- علي �سقر عديرة
481- �أحمد يحيى مرو�ن �سريقي

482- ب�سرى هايل كنعان        

483- �لعفر�ء في�سل �إبر�هيم     
484- هبا كمال غنيجة      

485- ميالد جابر ديب
486- مديح �أحمد �لع�س

487- جلنار نز�ر جمعة       
488- ليال �سديق بيطار     

489- جعفر ن�سال �سقر 
490- هدى �إ�سماعيل عثمان       

491- عمر�ن زيد�ن ��سكندر
492- يو�سف �سهيل حربا

493- �آلء مو�سى �لحمود       
494- �أو�س كمال �سعيد   
495- �سيز�ر من�سي حد�د
496- ماهر �سامي خليفة

497- �سماح نبيل عبود         
498- هادي تي�سير �أ�سعد

499- ب�سرى ��سكندر حيدر        
500- عمار عبد �لرحمن عبد �لحي

501- نهى جميل زيني       
502- رين ��سحق ن�سير         

503- زين �لعابدين مو�سى  خيزر�ن 
504- �أ�سامة ح�سن �لكنج

505- وليم حبيب �لخطيب
506- نور �لهدى �سعيد عبا�س      

507- محمد �سري �سقر
508- مها محمد عجمية       

509- ر�مي فايز ر�ستم   
510- ح�سن علي مرهج

511- زينب علي �سعيد         
512- نور محمد ر�مي �أزهري      
513- زينه محمد �سمير ر�عي      

514- يزن غ�سان �ل�سابطي
515- ن�سرين �أحمد حربا          

516- عبد �هلل محمد فاروق ب�سير
517- �لمقد�د �أ�سعد عدره

518- �أحمد معين �لليو�
519- �سبا جا�سم �لعلي        

520- ملك ح�سن منير      
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521- نور نبيه �سخي�س        

522- رنا  يحيى �سو�س         
523- ريان نجو�ن �ساهر

524- ريا م�سطفى من�سور           
525- جمان غ�سان ح�سن           

526- مارك�س هاني غ�سن
527- �أمجد محمد عثمان

528- �سبا م�سطفى معن �سالح         
529- �سو�ر منير طر�ف  
530- عمار نز�ر ب�سماني

531- محمد وكيل �إ�سماعيل
532- �أحمد محمد عليا

533- ب�سار جمال حاج عو�س
534- زينب مفيد عدره           

535- محمد نوفل طريبو�س
536- مجد توفيق ح�سن

537- نور �أحمد بلوط      
538- علي �سهيل عبا�س

539- �سو�ر ب�سام �لقا�سي
540- ح�سن �سمير تميم
541- �إياد جورج عويكة

542- محمود علي �إبر�هيم
543- محمد مثقال �أبو معيلق

544- جعفر  �سليمان عبود
545- علي �إبر�هيم عبد �لحميد

546- دريد في�سل �سليمان
547- نا�سر محمد نا�سر

548- ميالد عبد �هلل ميالد
549- �سحاده غ�سان ح�سن

550- �إيمار يا�سر ح�سن         
551- عمار منتجب �لحكيم

552- ح�سام �أحمد �سيك
553- �سمر ح�سين �أمهان        

554- مهند ناجح عطيه
555- نور �سليمان علي

556- محمود محمد �سليم جود
557- همام محمد حبيب

558- �أحمد علي م�سطفى

559- زهر�ء عبد �لفتاح نا�سر         
560- �أودي محمد كفا

561- ر�سا محمد هدى �سموط          
562- �أحمد ديب ديب

563- �أحمد ماهر �سريقي
564- �أحمد نبيل زهرة

565- �أ�سامة �أحمد ��سبر
566- فائز �سامي علي

567- مروه كمال غالونجي               
568- �أحمد ريا�س حجي

569- ح�سن م�سطفى �لحاج ح�سن
570- فاتن �سمعان ��ستيفان            

571- زينب نزيه حو�                
572- نادين محمد ناظم جعبي         
573- �إبر�هيم عبد �لحميد �لخطيب 

574- هديل محمد �لعبيد            
575- فاطمة رفيق ح�سن               

576- يار� خالد ن�سير             
577- كارولين �سمير ن�سير        

578- فو�ز �سبره فوزي         
579- محمد مرو�ن  بدور
580- بالل محمد كيخيا

581- محمد مدين قتيبة محمد
582- هو��س  �أمجد  �لكنج

583- خليل حافظ علي
584- �إيا�س  عادل �سبيح

585- رند ح�سين يا�سمين             
586- �ساره عبد �لوهاب  جار �هلل        

587- �زدهار  محمد خ�سور              
588- منال ح�سن ح�سن        

589- مي ح�سان عبد �لحميد           
590- �أبي عماد يون�س

591- ميادة علي �سلطون             
592- جعفر �أكرم دو�ي 
593- علي علي  �لزيتي

594- �آلء عدنان �لقيم                
595- لجين محمد �إبر�هيم             

596- �آية عبد �لمنعم حبيب   
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597- و�ئل فهيم حمامة
598- علي ح�سن �سعود

599- من�سور ��سكندر معال
600- عقبة  محمد زنبيلي

601- مهر�ن �سلمان عرو�س
602- علي لوؤي �إ�سماعيل    

603- ب�سار مهنا  �لمبي�س
604- ميريام عدنان �سلمى         

605- عالء د�ود خ�سور       
606- برهان �لدين  خلدون زهرة

607- عالء �أكرم  محمد
608- �سبا محمد هيثم عي�سى         

609- يار� علي مالح          
610- تيم �ساحي �إ�سماعيل

611- ثائر �سليمان خ�سروف
612- حال با�سم �إبر�هيم          

613- يار� عبد �لفتاح ديب       
614- �لينا جهاد �سلطان         

615- ريم �سلمان �إ�سماعيل           
616- �ألي�س ر�زق  ميخائيل           

617- �ساره محمد مرو�ن خليل            
618- عمار يا�سين مرهج

619- محمد �سليمان مخلوف
620- حمزة علي �سعبان
621- فريد  ن�سال  ��سبر

622- حبيب  عي�سى �سليمان
623- ن�سر م�سطفى  عبود

624- م�سعب �سليم  عرو�س
625- عادل نيروز  دو�ي
626- علي يون�س جوبان

627- �إياد زريف  �أحمد          
628- علي محمد قطر�وي

629- ر�سا رجب زيات           
630- هال �أمين  ح�سن               

631- فاطمة �سبح محفو�س           
632- محمد خير محمد فوؤ�د عو�س

633- زهرة علي عليو               
634- علي تمام �إ�سماعيل

635- علي ماهر �سالح
636- يا�سر من�سور عليو

637- �أنطانيو�س جورج  مرطي�سو
638- حيان محمد ح�سون

639- علي عزيز بدور
640- مجد مالك �سقر

641- ب�سرى عادل يو�سف             
642- �أيمن �سمير كرياني

643- هالة هيثم �أحمد                
644- �إح�سان �أديب  ح�سن
645- حيدرة قتيبة محمد
646- علي تي�سير رم�سان
647- محمد برهان فوزي

648- �أغيد ر�يق �إبر�هيم
649- جعفر �سلمان �سرحيل

650- جعفر �سمير رجب
651- �سلمان ح�سن عبيدو
652- محمد يون�س يو�سف

653- رز�ن �سوكات علي            
654- لجين  جمال حرفو�س                  

655- حيان ح�سان دوبا
656- همام عبد �لكريم  فطوم

657- �سمر محمد ملك    
658- ي�سرى نوفل  �سلطان     

659- ذو �لفقار  ح�سين مخلوف
660- عزه علي ديب        

661- �أحمد �سالح �لعلي �لفالح
662- حعفر �سليمان يا�سمين

663- معن غياث محرز
664- زينب مازن �أحمد      

665- يائل  يو�سف محفو�س
666- عفر�ء نائل ح�سون       
667- با�سل غ�سان �لم�سطفى

668- يا�سر علي حيدر
669- رهام �أحمد غالن       

670- مجد محمد هليلي
671- تيماء ب�سام جبالوي        

672- فادي �أحمد �أ�سقر
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فــرع  الالذقية - 201

ال�ســــــادةال�ســــــادة
673- �إياد �سالح حلوم

674- زينه علي ظرطيط          
675- نجاة محمد بدور           

676- ريم محمد �سلمان            
677- ماهر مالك خ�سور

678- عباد� �إياد �لخير
679- علي غ�سان ح�سن

680- عال محمد ��سكندر       
681- عالء �أحمد غدير

682- جيد�ء  عماد �سلمان           
683- معتز  خليل مطرجي

684- جود �سهيل خدوج
685- فاطمة هاني طنبري       

686- لجين �سفيق عدره           
687- محمد ع�سام �سامي

688- فرح جود مو�سى        
689- يا�سمين  �أ�سعد �ل�سبلي        
690- جعفر مجيب عبد �لحميد

691- محمد هيثم خزيم
692- يا�سمين نز�ر وز�ن           

693- علي �إبر�هيم مق�سود
694- هبة  نبيل من�سور         

695- �أيهم محمود �سحيدة
696- ريم جهاد �إبر�هيم              
697- دروي�س ح�سان �إ�سماعيل

698- محمد يا�سر �سيوح
699- نازك محمد علو               

700- زين �لعابدين مرو�ن نا�سر
701- محمد عبود �أحمد

702- عالء عبد �لمجيد �ل�سيخ 
703- ح�سان زياد خز�م

704- �سمر �سالح �سدود                
705- �أحمد عدنان حمودي

706- ر�سا �سالح معال                 
707- مها �إبر�هيم �لحايك          

708- زينه ح�سام �لدين غره             
709- لما وجيه �ساهين               

710- عمار  جهاد �سحادة

711- ورد محمد د�ود
712- نظيرة عادل  �أبو زينب             

713- �سالح علي �سالح
714- فر��س محمد ف�سل عميرة

715- هارون طالل ح�سن
716- وئام جابر خد�م                                

717- علي محمد �أميل �سحرور
718- مريم عدنان �إ�سماعيل        
719- غنوه يو�سف �سليمان         
720- ديانا محمد ح�سون            

721- �إيا�س علي �سالمة
722- ر�سا عدنان �ل�سيخ              

723- محمد �سعيد �سلهب
724- ها�سم �أ�سامة  عمر�ن
725- جعفر �سامر �سلمان

726- يزن علي �لحايك
727- �أ�سرف  �سلمان ��سكندر

728- جر�ح وعد حبيب                
729- حميد نديم  �إح�سان 

730- �سهام بهجت  �سروف            
731- يمام محمد علي                      

732- �أن�س ح�سين �إ�سماعيل
733- �أ�سرف يا�سين �سعبان

734- رند نوفل دو�ي                       
735- مناف منير علي 

736- زياد �إ�سماعيل �ليا�سين
737- حيدر منعم جمال

738- علي نظام كنجو
739- تمام جميل حميد

740- مي�سم منذر عمر
741- �أحمد �سفيق ديب

742- �أيهم جمال طوبال علي 
743- علي �إبر�هيم زيتي

744- و�ئل دوغان  دوغان
745- �سامر معين حبيب

746- �سارة م�سطفى فارو�سي                
747- ريم محمد  بدور           

748- رندة ن�سر �لأحمد            
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202 - فــرع  الالذقية

ال�ســــــادةال�ســــــادة
749- مازن �إبر�هيم �سليمان

750- يا�سمين ريا�س �لحايك            
751- علي �أديب زريقة

752- ح�سين محمد كحيل
753- علي هيثم محمد

754- جعفر  محمد �سعبان
755- نز�ر علي �سريف

756- عبد �لقادر �أحمد حو�س
757- مازن عدنان علي

758- يار� �دري�س  م�سطفى           
759- �سار محمد غانم                

760- لو�سي كميل لب�س                
761- نو�ل �أني�س �سيبان               

762- �ركان محمود �إبر�هيم
763- همام جهاد بدور

764- �سوز�ن هيثم مهنا               
765- جو�نا ب�سام باقو                 

766- �سالح محمد علي ن�سله
767- �سامر وهيب مرعي

768- �أحمد يا�سر �سليمان
769- علي ح�سن حماد

770- �أحمد مازن �إبر�هيم 
771- ربيع  علي �سبيحة

772- علي محمد بنيات      
773- عالء ع�سام �سبيح

774- ب�سرى حكمت �أحمد              
775- مجد و�ئل  خ�سور

776- بحر نبيل ما�سي
777- �سيدر� جميل خير بك                

778- �أدهم في�سل  م�سطفى 
779- علي مرهج  عمر�ن

780- درة �أحمد مطر               
781- عتاب �أحمد �سقر             
782- طيف زياد �إ�سماعيل        

783- فادي محمود كامل
784- بالل ح�سن �سقر

785- �أحمد يا�سين دروي�س        
786- �أيهم نديم دو�ي

787- �أحمد علي دويالت
788- خالد محمد �إ�سماعيل
789- بركز�ن جمال  �أنجرو 
790- �أحمد عبد �لقادر�سعد
791- طارق �إبر�هيم مرت�سى

792- مها ر�سو�ن كيو�ن            
793- زين يو�سف دروي�س

794- نعيم نور �لدين حد�د
795- حيان علي خد�م

796- غادة محمد �سبيح            
797- لو�سي رفيق دريباتي             

798- ريم غ�سان �ل�سايب           
799- و�سال جودت طر�ف         

800- هيا �أحمد معال              
801- نادر �أحمد �سوربا

802- زينب محمد فار�س            
803- علي رئيف  مخلوف

804- �سليمان رزق �هلل ��سكيف
805- عبد �أحمد �سيخ مو�سى 

806- ب�سرى منير معال              
807- محبوبة  عبد �هلل جا�سم       

808- عال علي �أ�سعد               
809- حنين طالل ح�سن              

810- خلدون عزيز دروي�س           
811- ليفان منير ريا

812- �إيهاب  وحيد  علو
813- علي با�سم عبدو

814- �سهام م�سطفى ف�سل           
815- مجد غ�سان �لدو�ي

816- جعفر كمال غانم
817- رهام  فو�ز علي                

818- عالء هالل قادو�س
819- علي علي جلعود

820- يو�سف م�سطفى �سويد
821- �سذى مح�سن �سريقة            

821- ح�سن مرو�ن جديد
822- با�سل محمد فار�س �سيخ علي
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فــرع  الالذقية - 203

ال�ســــــادةال�ســــــادة
823- نور �لهدى فر��س �إ�سماعيل            

824- �سيرين وفيق خيربك              
825- لنا محمد �ساهين                 

826- عي�سى فائز ع�سفور�
827- ب�سار �سهيل ربيب

828- نور ها�سم قالب               
829- ح�سين محمود محمد

830- زهير منير �لورد
831- كلير يو�سف �سعد                 

832- نجاح عمر ماهر �لدقاق         
833- زينب  محمد عليا              

834- حال نبيه �سالمي        
835- نور خالد �أحمد                

836- خلدون  جمال �سقور
837- زين �لعابدين  نمير حايك

839- مر�م خالد كزيلك           
840- ب�سير  هاني �لغد�

841- خليل  �أمين  حو�س
842- جعفر محمد علي �لقا�سي

843- حيان علي �لقا�سي 
844- مو�سى �سامي ر�سو�ن

845- عمار نوفل قادو�س
846- �سو�ر هو��س محمد

847- منهل م�سطفى عبا�س 
848- نور�ن ر�سيد د�لتي           

849- �سوز�نا زهير ن�سور              
850- يقين �أيمن مرزه     
851- طارق نبيل فيا�س

852- نادر محمد محمد
853- عامر محمد �إبر�هيم

854- علي �سمير عبا�س
855- ب�سار معن �سقور

856- حنان مي�سيل يعقوب              
857- م�سر محمد كنعان

858- ناجيه مهند زوزو            
859- زين �لعابدين محمد باروت

860- لمى علي جباره               
861- نور� عي�سى  حمودي           

862- ريم كامل زيدو              
863- هال عبد �لإله عثمان            

864- محمد حامد ملحم
865- كري�ستين بيير دكر
866- ر�مي عدنان بيطار

867- زياد جودت مرعي
868- �سنان �إبر�هيم محمد

869- تيماء عاطف �أحمد        
870- تي�سير �أحمد بعجانو

871- هيا �ساجع عثمان           
872- مجاهد �أحمد زر�وند
873- عز�لدين علي �لمجة

874- م�سر  مازن غانم 
875- علي رفيق محمد

876- ريم طالل خازم               
877- �سروق �سع�س �لعجي              

878- مر�م غيث �سلطان               
879- ر�ما علي نبهان               

880- ح�سين نبيل �أحمد
881- علي جميل ق�سريني

882- �أحمد عدنان كنعان
883- ربيع ب�سام حلوم

884- �ألي�سار يو�سف �سقيرة              
885- عالء ع�سام �سبيح

886- بتول جهاد �سليطين          
887- مي�ساء معن عز�لدين               

888- ح�سن محمد مو�سى
889- طارق �أحمد حبيب

890- �لح�سن يا�سر محفو�س
891- ح�سام عبد �هلل �سعود

892- ندى وحيد  محمد               
893- فادي في�سل �سلطون

894- مجد �سليمان طرخان
895- عرين ح�سين رجب               

896- نو�ر نعمان دخان             
897- هال غياث قادره    

898- عال �أديب �أطر�س       
899- عبد �لرحمن عثمان �سقروف
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ال�ســــــادةال�ســــــادة
900- محمد بدر ني�ساني

901- ديما علي علي         
902- �سالم محمد �سالح          
903- �إيمان ح�سن ح�سن           

904- �أحمد محمد عي�سى
905- حنيفة مر�سد �أحمد            

906- ر�مز محمد يا�سر ق�سام
907- جورج هيثم رباحية

908- هال �إبر�هيم �سعيد                
909- نمير علي مرتكو�س

910- خديجة عبد �لكريم �لأ�سمعي               
911- غيث �أحمد علي 

912- قي�سر عزيز  حيدر
913- زينب عبد �لنا�سر ح�سينو              

914- فاطمة نا�سر قنيفدي             
915- م�سطفى �أكرم مهنا

916- محمد ح�سن محمود
917- عدنان ب�سار حاج عبيد

918- ح�سن وكيم نا�سر 
919- عقيل عماد  د�وود

920- �إبر�هيم علي �سناوي
921- فاتن عمار �لح�سين              
922- ذو �لفقار عماد �لدين حماد

923- علي نو�ر �سحرور
924- يا�سمين بهذ�ت محمد        

925- حافظ م�سطفى �لنو�
926- ردينه علي عفوف              

927- غيث �أحمد �أ�سعد
928- علي يون�س �سقر

929- هال �أحمد محمد             
930- �سارة محمد علي ن�سله         

931- ريم �أحمد خ�سور             
932- �لي�سار �سليم ع�سيفوريي        

933- �أيوب ريا�س �لنقار 
934- علي كمال بالل

935- محمد �سلطان ميا
936- نغم  �سامي زوزو               

937- محمد بر�ء ح�سين جا�سم   
938- زهرة محمد ح�سون

939- ر�سى �سعود �سمالت                
940- علي عدنان �سعيده

941- رهف �آ�سف عيد                 
942- علي محمد بهلولي

943- لبنى حميد حيدر                   
944- ر�سا عدنان �سليمان                    

945- يو�سف ح�سن عبد �لحق
946- ذو �لفقار �سميع �لق�سعة

947- هبة �أحمد �لم�سطفى         
948- عبد �لفتاح محمد علي رزق

949- ليال�س �أني�س خير بك               
950- هارون عادل �لق�سير
951- عمار  يا�سين ح�سنه

952- منال محمد ديوب                 
953- �أمجد محمد بدور

954- جعفر ريا�س �سبابو
955- علي من�سور �ل�ساهين

956- محمد عبد �ل�سالم دحو
957- مجد �سليمان مظلوم

958- عمر محمد �أبو زيد
959- مجد محمود محفو�س
960- محمد نور �أحمد مريم

961- �أحمد ر�كان ح�سن
962- ر�ما �سالح �سوفي             

963- غيث �آ�سف عثمان
964- ملهم ب�سام قريطم

965- محمد يو�سف عليكو
966- �أحمد �سهيل حمد�ن

967- ب�سرى محمود من�سور         
968- ب�سار ع�سام غ�سنة

969- ربى عدنان جانودي              
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