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

فــرع حم�ص - 205

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

) حم�س(
- رئي�ساً - الأ�ستاذ الرئي�س انعام اإبراهيم  

-   اأميناً لل�سر - الأ�ستاذ ب�سار من�سور 
-  خازناً - الأ�ستاذ اأحمد وا�سوح 

-  ع�سواً - الأ�ستاذ  نادر ب�سي�س 
- ع�سواً - الأ�ستاذ اأحمد النقري 

-   ع�سواً - الأ�ستاذ زهير الجوراني 
-   ع�سواً - الأ�ستاذ عامر ال�سهال 

.2019 عام  نهاية  حتى  محاميًا   )  2533  ( حم�ص  فرع   في  للمحامين  الإجمالي  • العدد 
الأ�ساتذة في فرع  حم�ص ) 1885 ( محاميًا حتى نهاية عام  • العدد الإجمالي للمحامين 

.2019
حتى  محاميًا   )1389( حم�ص  فرع   في   » ذكور   « الأ�ساتذة  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

نهاية عام 2019.
• العدد الإجمالي للمحاميات الأ�ساتذة »اإناث« في فرع  حم�ص )496( محامية حتى نهاية 

عام 2019.
عام  نهاية  حتى  محاميًا   )648( حم�ص  فرع   في  المتمرنين  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

.2019
حتى  محاميًا   )453( حم�ص  فرع   في   » ذكور   « المتمرنين  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

نهاية عام 2019. 
حتى  محامية   )195( حم�ص  فرع   في  »اإناث«  المتمرنات  للمحاميات  الإجمالي  العدد   •

نهاية عام 2019. 
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206 - فــرع حم�ص

الأ�ساتذةالأ�ساتذة

1- منيـر العامودي بن حامد
2 - �صعبان �صاهين بن �صالح

3 - كمال ح�صوة بن منير
4 - تمام المو�صلي بن نديم

5 - ريا�ض الترك بن محمدعلي
6 - �صليمان ر�صوان بن رم�صان -رئي�ض فرع �صابق-  

7 - ميالن خزنة بن كبريال
8 - فادية قبق بن �صليم

9-  طارق بللي ال�صوفي بن محمد زيد
10 - ازدهار النقري بن علي
11 - بهزر ح�صمه بن احمد
12 - كامل ونو�ض بن علي
13 - نزيه جبر بن يو�صف

14 - مريم بدور بن محمد 
15 - مروان فار�ض بن يو�صف

16 - نا�صر العلي بن احمد
17 - نجاح عرب�ض بن يو�صف

18 - نميدة وردة بن فا�صل
19 - مروان و�صوف بن اليا�ض
20 - زياد حمادي بن ابراهيم

21 - عبد الرزاق �صالمة بن ا�صكندر 
22 - ليلى دبيات بن ن�صر 

23 - عبد الرحمن الها�صمي بن محمد 
24 - فواز الدروي�ض بن محمد
25 - �صالح عمران بن محمود

26 - عمــر قندقجي بن ابراهيم
27 - فـوؤاد بركات بن ابراهيم

28 - مطان�ض محي�صن بن محفو�ض
29 - نوال حجازي بن عبد الجليل

30 - عبد االله دراق ال�صباعي بن محمد عدنان
31 - خالد اليو�صف بن محمد

32 - عائ�صة الم�صري بن محمد خ�صر
33 - محمد غ�صان �صعود بن عبدو

34 - عبد النا�صر �صوفان بن م�صطفى
35 - عماد دال بن فريد

36 - يون�ض عي�صى بن محمد
37 - اأديب زيتوني بن ن�صيم

38 - محمد يا�صر الخواجة بن بدوي
39 - �صهاب غنام بن اأحمد

40 - علي ا�صعد خليل بن اأ�صعد 
41 - ن�صال عواد بن �صامي
42 - مطان�ض فرح بن اليان

43 - هيثم عبا�ض بن محمد
44 - �صبحي مخلوف بن جرج�ض

45 - موفق فرج بن ح�صين
46 - فرحان الع�صاف بن اأحمد
47 - يو�صف خ�صور بن خليل
48 - عمر الرجب بن محمد 
49 - جهاد �صاهين بن �صالح
50 - ب�صام دوامي بن بهجت

51 - اأحمد العمر بن ا�صكندر 
52 - علي الدرميني بن محمد

53 - عبد الكريم �صبح بن محمد
54 - خ�صر جمعه بن علي

55 - محمد الحكيم بن حيدر
56 - فوؤاد مندو بن محمد

57 - منى علي بن محمود
58 - عي�صى ابراهيم حنا بن ابراهيم

59 - عي�صى حالوت بن مطانيو�ض
60 - نبيل �صعادة بن �صليمان

61 - فاطمة حرفو�ض بن محمد
62 - غالب الح�صيني بن راغب

63 - ماجد غريب بن ر�صيد
64 - انعام اإبراهيم بن ابراهيم  - رئي�ض الفرع -

65 - �صناء الحاج بارة بن عز الدين
66 - فواز مرة بن جوزيف

المحامون الأ�ضاتذة فرع  حم�س
)ح�سب الأقدمية(

الأ�ساتذةالأ�ساتذة
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
67 - عمران ال�صعبان بن عبد الكريم

68 - عادل �صدود بن م�صطفى
69 - محمد المحمد بن درغام

70 - محمد كمال حلبية بن رفاعي
71 - غازي جوهر بن �صالح

72 - نزار م�صلماني بن �صليملن
73 - يون�ض قموحي بن يو�صف

74 - ب�صام غزالة بن ح�صني
75 - اأحمد �صالم بن كامل

76 - ح�صان حمدان بن محمود
77 - عدنان يزبك بن محمد

78 - جمال ندور بن رزق
79 - اأحمد وا�صوح بن محمد

80 - عمار رم�صون بن عبد الباري
81 - محمد المنجد بن عبد الجبار

82 - نزير ال�صلومي بن عبد الغني
83 - يـوال اأ�صعد بن كمال

84 - دريد غليون بن عبد الحليم
85 - محمد مبارك حميدو بن مبارك

86 - مفيد ن�صطة بن حبيب
87 - زهور مراد بن محمد ريا�ض

88 - عي�صى الح�صين بن علي
89 - نظلة الطرابل�صي بن اأنطون

90 - ب�صام المحرز بن اأحمد
91 - �صمير المرعي بن محمد �صالم

92 - وليد مخول بن ابراهيم
93 - فاديا القا�صم بن يو�صف

94 - قا�صم طال�ض بن ح�صين
95 - نجاح �صالم بن بديع

96 - ع�صام ال�صباعي بن عبد البا�صط
97 - طالل طويلة بن عطية

98 - محمد خليل الخليل بن خليل
99 - محمد حمد بن يو�صف
100 - حيدر مندو بن اأحمد

101 - نزار االأ�صقر بن �صحود
102 - عادل جنيدي بن عبد الكريم

103 - تمام العبد اهلل بن را�صد
104 - فايز نقول بن ميخائيل

105 - ح�صن �صطيف بن اأحمد
106 - نديم حبيب بن محي الدين

107 - اأحمد ح�صن ال�صليمان بن ح�صن
108 - نزيه اأ�صعد البكري بن اأدهم

109 - هند ديب بن ح�صن
110 - جمال ح�صن بن مطلق
111 - اأمـل يون�ض بن محمد

112 - عبد المعطي ال�صطوف بن محمد
113 - نورا الجندلي بن محمد كرم
114 - محمد علي النا�صر بن علي
115 - محمود مطانيو�ض بن معين

116 - �صحر الرفاعي بن عبد الروؤوف
117 - الهام بالل بن اأحمد

118 - جهاد الحمدان بن عبد الكريم
119 - عبد الرحمن عيد بن كامل

120 - جورج خلف بن يو�صف
121 - ح�صان مقد�صي بن يو�صف

122 - عبد الكريم زكور الع�صي بن �صالح الدين
123 - غ�صان عودة بن منير 

124 - جورج جرج�ض بن عبدو
125 - محمد بدران بن اأحمد

126 - مح�صن �صعيد عبا�ض بن �صعيد
127 - منى ال�صمالي بن �صعيد

128 - محمود �صريف مرعي بن �صريف
129 - اح�صان يو�صف بن نمر
130 - علي عرو�ض بن مرعي

131 - م�صهور مرعي بن ميخائيل
132 - ماجد علي بن علي

133 - ح�صان جروج بن جميل
134 - محمد حميدان بن اأحمد

135 - لمـا ال�صباعي بن برهان
136 - ماجد عزيز ح�صن بن عزيز

137 - وديع كا�صوحه بن ابرهيم
138 - نجاح عزوز بن جرج�ض

139 - محمد رابعة بن علي
140 - �صمير حبيب بن �صليمان

141 - عبد الحليم بادي بن محمد
142 - مراد المرعي بن انطون
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208 - فــرع حم�ص

الأ�ساتذةالأ�ساتذة
143 - فايز الجرا�ض بن محمد

144 - توفيق تقال بن ن�صر
145 - محمود الجنعير بن محمد

146 - جيهان دياب بن ح�صين
147 - محمد يو�صف اليو�صف بن يو�صف

148 - رائد الح�صامي بن حاتم
149 - منيب تقال بن احمد

150 - عماد الخراز بن عبدالواحد
151 - �صفاء التح�صلدار بنت عبدالحي

152 - ماأمون زيوانه بن في�صل
153 - ح�صن يون�ض بن محمد خالد
154 - هيثم نحيلي بن عبد الواحد

155 - محمد بلول بن يون�ض
156 - كا�صر العلي بن محمود

157 - محمود عبد العزيز الح�صين بن عبد العزيز
158 - محمد رو�ض حبو�ض بن جمعة

159 - كمال كرم بن اأيوب
160 - خالد الراعي بن �صليمان
161 - بثينة اليماني بنت �صعيد
162 - �صمير الطر�صه بن اليا�ض
163 - �صبري ال�صقا بن محمد
164 - اأيمن مخلوف بن هادي

165 - جهاد االبراهيم بن �صريف
166 - ه�صام خليل بن عي�صى

167 - نديمة من�صور بنت �صالح
168 - علي علو�ض بن �صليمان

169 - رامز داالتي بن عبد الكريم
170 - رامز ق�صيراوي بن زهري

171 - غياث الخراز بن محمد
172 - منذر ع�صفورة بن عي�صى
173 - م�صعب النقري بن فار�ض

174 - زياد جربنده بن قريو�ض
175 - علي اأمين حمود بن اأمين

176 - محمد �صعيد ال�صباعي بن توفيق
177 - ابراهيم عبيد بن توفيق
178 - منير الفا�صل بن خ�صر

179 - �صليمان �صعبان اأ�صعد بن �صعبان
180 - حبيب حمود بن محمد

181 - عبد الغني ال�صغري بن اأحمد
182 - مالك �صالمي بن عبد الكريم

183 - ابت�صام النقري بنت منير 
184 - عامر �صفوة بن عبد ال�صاتر

185 - اأيمن االأ�صعد بن محمد علي
186 - اليا�ض مرعي بن طعان

187 - حافظ الخ�صري بن اأحمد
188 - عبد اهلل االأع�صر بن فهد
189 - وردة قمقم بنت اليا�ض

190 - علي دروي�ض دروي�ض بن دروي�ض
191 - محمد الزهراوي بن �صبري

192 - مو�صى �صناني بن ها�صم
193 - نهاد �صيحان بن ك�صاب

194 - وفاء الدنيا بنت ها�صم
195 - هناء الجردي بنت �صعيد

196 - نزيه مرقباوي بن فايز
197 - رامز ديب بن ح�صن

198 - عبد الجليل االأعرج بن خ�صير
199 - ميخائيل ديب بن ديب

200 - محمود االأحمد بن عبد الجبار
201 - عبد القادر اأيبو بن ابراهيم
202 - غالب الح�صن بن محمود
203 - فرحان جرج�ض بن جبور

204 - اأياد الزير بن عبد المتين
205 - محمد هاني ال�صباعي بن راغب

206 - زاهر كدر بن نعيم
207 - �صعد اهلل النعمه بن ناظم
208 - مح�صن عمران بن حمزة
209 - ن�صر قموحي بن �صليمان
210 - مح�صن �صليمان بن علي 

211 - يحيى عودة بن محمد
212 - اأيمن االبراهيم بن فار�ض

213 - ق�صي اأحمد بن علي
214 - �صفوان المرعي بن ح�صين

215 - فوؤاد ميرزه بن عبد الباقي
216 - اأمين االأحمد بن احمد

217 - يحيى االأخر�ض بن تركي
218 - مريم جلحوم بنت �صليمان
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
219 - يو�صف المحمد �صركل بن مرهج

220 - غ�صان طحان بن مطان�ض
221 - فاطمة �صيخ ال�صوق بنت محمد

222 - مح�صن كامل عبا�ض بن كامل
223 - ب�صيم طيبا بن �صافي

224 - حافظ االبراهيم بن �صلمان
225 - ه�صام مهنا بن علي

226 - محمد عامر طيارة بن نجيب
227 - عبد الرحمن الكردي بن ابراهيم

228 - اح�صان عبا�ض بن حامد
229 - عالء الدين بركات بن ابراهيم

230 - محمود قا�صم الح�صين بن قا�صم
231 - منير محلي بن امين

232 - ريم دعا�ض بنت محمد برهان
233 - محمد قدور بن احمد

234 - �صالح الدين ال�صعار بن يو�صف
235 - هناء ال�صمالي بنت احمد
236 - �صعاد الجردي بنت علي

237 - نزار �صعادة بن �صليم
238 - منى العمر بنت مر�صد

239 - لــوؤي خلــوف بن �صعبان
240 - جمال �صاهين بن �صعبان

241 - هيثم ديب بن امين
242 - وائل نظام الدين بن محمد �صعيد

243 - زكريا �صراقبي بن يو�صف
244 - تمام ال�صيخة بن بدر الدين

245 - يو�صف ديـب بن علي �صليمان
246 - نايف مطر بن احمد

247 - خالد �صعيد بن احمد
248 - يون�ض العمر بن �صليمان

249 - �صامر غاتا بن بدري
250 - ندى رم�صان بنت علي

251 - ايليا مخول بن قي�صر
252 - اأحمد البارودي بن م�صطفى

253 - ميخائيل ال�صيخ اليا�ض بن خلف
254 - وجيه جنود بن محمد
255 - منير العبا�ض بن محمد
256 - مناف قـزق بن �صحود

257 - محي الدين طعمه بن �صعيد
258 - رولة ال�صين بنت فايز 

259 - رامز المحمد بن محمود
260 - م�صعود العك بن محمد اني�ض 

261 - نا�صر الكردي بن اأحمد
262 - جمان �صم�صين بن عبد الكريم
263 - ن�صر الدين خلوف بن محمود

264 - مهيب علي بن رفيق
265 - اأحمد العلي المبارك بن نع�صان

266 - محمد �صليمان االأبر�ض بن ابراهيم
267 - �صامر عثمان بن �صليمان

268 - هيثم ملحم بن عزيز
269 - م�صطفى �صدود بن يو�صف

270 - عامر خوري بن جورج
271 - �صفير ال�صعيد بن محمد

272 - عبد الكافي غليون بن خالد
273 - الرا حداد بنت غطا�ض

274 - عبد الواحد كيالي بن ا�صماعيل
275 - �صميرة خ�صور بنت محمود

276 - محمود عبد الحميد النقري بن عبدالحميد
277 - عبد البا�صط علو�ض بن محمدامين

278 - محمد كله بن احمد
279  - عماد الدين �صعد الدين بن اأحمد

280 - يو�صف اأ�صعد بن عزيز
281 - يو�صف عرابي بن محمد زكريا

282 - محمد الرفاعي بن غ�صوب
283 - توفيق خليفة االإبراهيم بن خليفة

284 - عبدو العيد بن اأحمد
285 - ح�صان االأ�صعد بن محمد علي

286 - برهان لوي�ض بن عبد الم�صيح
287 - نادر ب�صي�ض بن نديم 

288 - عبد الحميد ا�صماعيل بن هميلة
289 - فرج �صحاده بن عي�صى
290 - محمد غ�صن بن علي

291 - ح�صان ع�صي بن مطانيو�ض
292 - محمود كا�صر النقري بن كا�صر

293 - ايمان حمودي بنت منذر
294 - اأحمد ال�صبلي بن �صطوف
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
295 - عبد العليم دام�ض بن محمود
296 - ب�صار المن�صور بن عبد الرزاق

297 - ح�صن ق�صطالوي بن عبد الكريم 
298 - دالل الخ�صور بنت علي

299 - مدين يون�ض بن حبيب
300 - غياث اأحمد بن ح�صن 

301 - محمد نمور بن ها�صم
302 - اأحمد حرفو�ض بن ابراهيم

303 - با�صل الحجار بن محمد
304 - حبيب زودة بن عزيز 

305 - خوله عيا�ض بنت يا�صر
306 - هالل �صعدو بن احمد

307 - اأ�صامة دلول بن رزق اهلل
308 - غ�صان عواد بن ع�صاف

309 - محمد غراب بن ح�صن 
310 - محمد اأغيد �صرف الدين بن محمد

311 - فرا�ض �صعد بن �صعد
312 - ب�صام كبا بن نزيه

313 - ملحم ملحم بن محمد
314 - اأيمن عبا�ض بن بديع

315 - مناف الخ�صر بن محمد
316 - مخلد االأتا�صي بن معد
317 - عزيز ف�صول بن داوود

318 - ح�صين حلوم بن جا�صم 
319 - اأحمد علي العلي بن علي

320 - ذكرى حداد بنت وديع
321 - اعتدال اأحمد بنت عبد الحميد

322 - خ�صر ال�صلوم بن غانم
323 - زياد عطااهلل بن عبد الحليم

324 - ريم نمور بنت فوؤاد
325 - فاروق طعمه بن راتب
326 - نائل النا�صط بن نخلة

327 - �صباح عي�صى بنت يحيى
328 - نواف العواد بن فرج

329 - عمار �صحود بن �صحود
330 - عبد الرحمن وقاف بن علي

331 - طاهر اأيوب بن اأحمد
332 - يحيى حمدان بن محمود

333 - دعـد ابراهيم بنت يو�صف
334 - جبر ال�صد بن محمد

335 - اأحمد حامد الديب بن حامد
336 - عي�صى مطانيو�ض حنا بن مطانيو�ض

337 - مح�صن تر�صي�صي بن ح�صين
338 - توفيق محمد ابراهيم بن محمد

339 - محمد كرامي الحميد بن عبد الكريم
340 - اأديب اليا�ض بن مخائيل

341 - عبد الكريم النقري بن محمد
342 - اح�صان  ح�صن  بن محمود

343 - نـداء درزي بن محمد
344 - نهاد النقري بن عبد المجيد

345 - محمد �صقوف بن احمد
346 - جودت الحمود بن ك�صار

347 - مروان مخول بن كامل
348 - غ�صان حداد بن حنا

349 - منتهى تيمورجي بنت احمد
350 - محمود ب�صالوي بن جميل

351 - اأحمد النقري بن ها�صم
352 - �صادق االأحمد بن محي الدين

353 - ح�صان �صندية بن عبد المعين
354 - محمد العبد اهلل بن ابراهيم
355 - ان�صاف محمد بنت احمد

356 - علي نجمو بن تميم
357 - عائدة قا�صم بنت يو�صف

358 - هاال حالق بنت ميخائيل
359 - عبد اهلل الخ�صر بن نجم

360 - محمد فوؤاد ح�صون بن عبدالوارث
361 - منيرة ف�صيل بنت مو�صى

362 - ح�صن �صحود بن احمد
363 - محي الدين علي بن كامل

364 - فادي الحو�ض بن يو�صف
365 - جمال ال�صوفي بن احمد

366 - طارق غريبة بن عزيز
367 - اأزور الطويل بن �صالح

368 - منى الزهـرة بنت محرز
369 - اأحمد �صليمان حمدان بن �صليمان

370 - عدنان قزني بن هادي
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371 - جرج�ض حافظ بن ابراهيم

372 - محمود البرقي بن محي الدين
373 - محمد الخ�صر بن علي

374 - عادل قن�ض بن ا�صماعيل
375 - محمود ادري�ض عبا�ض بن ادي�ض

376 - زين ف�صول بن داوود
377 - رائق خليل بن عدنان

378 - غزوان االبراهيم بن �صليمان
379 - ب�صام ر�صتم بن ح�صن

380 - اأحمد عويتي بن علي
381 - اأحمد ال�صكاف بن محمد فرج

382 - �صامر كيكار بن محمد
383 - اأدهم ف�صة بن محمد

384 - علي ال�صالح بن رم�صون
385 - وهاد العفنان بن عبد الرزاق

386 - عدنان الح�صن بن علي
387 - عا�صم ملحم بن خ�صر

388 - عبد اللطيف احمد �صليمان بن احمد
389 - نبيل عماري بن كامل

390 - ب�صام بدر الدين الح�صن بن بدر الدين
391 - فرا�ض ال�صاهر بن محمد

392 - نادر الم�صطفى بن في�صل
393 - عبد االله الواو بن ا�صماعيل

394 - زاهر الغرير بن جرج�ض
395 - �صلوى النداف بنت ممدوح

396 - عمر الح�صن بن طه
397 - هناء المن�صور بنت محد علي

398 - عا�صم الدالي بن ن�صرالدين
399 - ابراهيم العجي بن محمد

400 - محمود محمد النقري بن محمد
401 - محمد جمال النجار بن عبد اهلل

402 - منال علي بنت �صليمان
403 - ابراهيم ح�صن بن محمود

404 - تغريد العلي بنت نا�صر
405 - اأروى �صاهين بنت �صعبان

406 - علي ابراهيم بن يحيى
407 - �صحر الفقرة بنت مرعي

408 - ع�صام م�صومعي بن مخائيل

409 - محمد فرحان �صاوجي بن مهدي
410 - م�صطفى الزهوري بن عبده

411 - ماجد العبد اهلل بن محمد
412 - ع�صام طيبا بن نزيه

413 - غياث ابراهيم بن محمد
414 - عائ�صة الخلف بنت احمد

415 - ناظم ابراهيم بن �صومط
416 - مي�صر عبارة بن ر�صلد

417 - ماريثيال اأ�صعد بن كمال
418 - محمد عيد �صفور بن محمد فهمي

419 - ف�صه ح�صين بنت اأحمد
420 - محمد العقول بن اأحمد
421 - عي�صى لفلوف بن اليا�ض

422 - مرهف �صهله بن منيف
423 - ديما مرعي بنت رائف

424 - حيدر �صمور بن مو�صى
425-  �صفيق خ�صور بن رئيف
426 - منذر عثمان بن مو�صى

427 - اأحمد حمدان حمدان بن حمدان
428 - غروب الجدي بن اأحمد

429 - رابية بركات بنت عبد الغني
430 - طالب ال�صليبي بن محمود

431 - اتحاد ا�صماعيل بن عبد الكريم
432 - غ�صان ن�صطه بن مطان�ض

433 - عماد وهبه بن ا�صحق
434 - بهيج عازار بن �صري

435 - غياث دربولي بن عزيز
436 - �صالح معروف بن محمد
437 - غ�صان ا�صماعيل بن مهنا

438 - �صعيب الق�صاب بن ح�صن
439 - ح�صان ح�صن بن حمدو

440 - جورج اليا�ض ترك بن اليا�ض
441  - اأن�ض الجندي بن وليد

442 - ابراهيم المبي�ض بن خمي�ض
443 - حبيب المحمد بن محمد

444 - ماجد خيراهلل الح�صن بن خير اهلل
445 - مدين العكا�ض بن اأحمد
446 - لينا الدريـ�ض بنت اأحمد
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447 - نديم الح�صن بن محمد

448 - فريال الخ�صور بنت خ�صر
449 - ح�صان ال�صليم بن عبد الكريم

450 - ح�صن المبارك بن غالب
451 - اأحمد ادريـ�ض بن محمد

452 - محمد ح�صن الح�صن بن ح�صن
453 - رزان الكردي بنت مو�صى

454 - منى جهجاه بنت عقل
455 - جالل الح�صني بن عبد الوارث

456 - عبد المجيد عواد بن محي الدين
457 - نبيل �صمعان بن برهان

458 - مدين خليل بن بدر
459 - محمد برغوث بن محمد ب�صير

460 - اأيمن ال�صكاف بن فايز
461 - �صفوان ديبو بن محمد

462 - عدنان بعيتي بن ابراهيم 
463 - اآ�صيا القا�صمي بنت عبد الوهاب

464 - م�صطفى النا�صر بن عي�صى
465 - ن�صر محرز بن احمد

466 - عائ�صة حامد بنت محمد
467 - عبد الح�صيب الخولي بن محمد

468 - مح�صن �صحود بن يو�صف
469 - ريا�ض ال�صالح بن �صعيد
470 - خالد ال�صالم بن من�صور

471 - غ�صان الحبال بن محمد عون
472 - اأنت�صار فانو�ض بنت خليل

473 - جورج اليا�ض بن عبد اهلل
474 - غ�صان ال�صكاف بن عبد الرحمن

475 - انتقال قيلوح بن عي�صى
476 - ح�صين المحمد بن يون�ض

477 - غ�صان العي�صى الحمره بن �صعيد
478 - هيفاء ابراهيم بنت عبدو

479 - اليا�ض وهبي بن نخله
480 - ح�صن الغرير بن ح�صين
481 - ب�صير خن�صر بن محمد
482 - اأحمد مطلق بن محمد

483 - غياث خ�صر ديوب بن خ�صر
484 - �صبع نجار بن حبيب

485 - فادي زكور بن زكور
486 - معن �صلمان بن عي�صى

487 - �صهير الجمعة بنت محمد
488 - تغريد خ�صفه بنت عبد الحكيم

489 - عبد الرحمن �صيف الدين بن محمد اأمين
490 - يافد الكو�صا بن عبا�ض

491 - حاتم مندو بن ح�صن
492 - با�صل م�صطفى بن علي

493 - عي�صى ديب بن ح�صن
494 - م�صر ال�صقا بن ح�صان

495 - مدين عنقه بن محمود
496 - محمد معين غندور بن م�صطفى
497 - ابراهيم راعي الخال بن مخائيل

498 - ابراهيم العلي بن محمد
499 - محمد ب�صير التبان بن عبد اللطيف

500 - عهود مو�صى بن جميل
501 - �صحر التري�ض بنت فار�ض

502 - مالك ابراهيم بن مطانيو�ض
503 - منذر الح�صين بن عبا�ض
504 - كوبال �صليبي بن ناظم

505 - وا�صل �صليبي بن جرج�ض
506 - اأحمد ع�صكر اأبو اأحمد بن محمد

507 - علوان ابراهيم بن ح�صن
508 - اأحمد دهلل بن عبد القادر
509 - اآ�صف االأ�صقر بن محمد

510 - ممدوح غالي بن عبد اهلل
511 - ح�صن �صالمه بن محمد

512 - محمود الخطيب بن وليد
513 - فرجت من�صور بن �صفيق

514 - عبد اللطيف يو�صف �صليمان بن يو�صف
515 - محمد با�صم اأ�صويد بن نافع

516 - اأيمن حمدان بن منير
517 - عبود عبود بن حافظ

518 - �صميح ح�صينو بن �صليم
519 - دروي�ض العيد بن ح�صن
520 - عماد الخوري بن راتب

521 - ح�صام الطر�صه بن ميخائيل
522 - عمر العبيد بن محمد
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523 - ن�صيبة دروي�ض بنت منير

524 - بركات بركات بن فا�صل
525 - ر�صيد الفار�ض بن زهير

526 - راغب حمود بن �صليمان
527 - عدنان المرعي بن محمد
528 - رباب �صاهين بنت �صعبان

529 - عبد الكريم خ�صور بن محمود
530 - رله كا�صوحة بنت عبود

531 - مدين �صـقره بن رئيف
532 - الهام دوم بنت محمد

533 - �صحود �صحود بن ابراهيم 
534 - �صامر الترجمان بن حكمت
535 - ح�صام ال�صيخ بن انطونيو�ض

536 - عمار الجردي بن في�صل
537 - فاديا حناوي بنت حنا

538 - خزامى علي بنت كا�صر
539 - عطية عابد بن جهجاه

540 - عمردوار بن خالد
541 - غادة بدور بنت عبدو

542 - مريم حمدان بنت راتب
543 - ريمـه �صالح بنت محمد

544 - خالد العو�ض بن ابراهيم 
545 - ريم الجردي بنت في�صل
546 - جورج جروج بن جميل

547 - نا�صر ال�صالم بن نزال
548 - ح�صان ح�صين بن طاهر
549 - خ�صر النويعم بن ر�صى

550 - ب�صام ال�صطوف بن محمد الخالد
551 - بديع خليل بن عي�صى
552 - اأحمد بالل بن عمران

553 - حاب�ض الرميح بن مفلح
554 - �صمية عبارة بنت محمد

555 - عبا�ض الحمادة بن محمد
556 - حيدر بركات بن �صريف

557 - �صليمان الحوراني بن محمد
558 - اليا�ض العو�ض بن �صليمان

559 - بالل توكل بن محمد يا�صر
560 - �صمير عرب بن محمد

561 - عي�صى الرم�صان بن ح�صن
562 - با�صم مر�صد بن محمد

563 - غادة النقري بنت محمود
564 - �صفاء النعمان بنت فيا�ض
565 - �صلوى زيتوني بنت فار�ض

566 - ابراهيم اأيوب بن فوزي
567 - مي�صاء اليقه بنت غريب

568 - فيروز علي ديب بنت رزق
569 - مناف حداد بن �صليم

570 - مح�صن معروف بن كامل
571 - رم�صان بلول بن علي

572 - عبد الحفيظ االأبر�ض بن عبد الجليل
573 - عي�صى العبد اهلل بن عبد اهلل

574 - ح�صن محي الدين الح�صن بن محي الدين 
575 - ريم محمد بنت بديع

576 - يا�صر ال�صليمان بن عي�صى
577 - حيان نا�صر بن يون�ض
578 - ب�صير حماد بن اأحمد

579 - �صميح المعراوي بن �صليمان
580 - �صالم الترك بنت مطانيو�ض

581 - غ�صان الخطيب بن ح�صن
582 - مجد الحداد بن ظافر

583 - هناء ال�صكري بنت محمد
584 - اأحمد فيا�ض بن خالد

585 - محمد اأ�صامة الح�صامي بن  محمد منذر
586 - ب�صام كرم بن اأيوب

587 - جهاد بالل بن عمران
588 - �صهام �صالمة بنت رجب

589 - حنان مهرات بنت عبد الكافي
590 - فيحاء النا�صرالعلي بنت بالل

591 - فواز عبد الجليل بن �صعد الدين
592 - محمد ن�صال القا�صمي بن محمد نجات

593 - ناهل المحمد بن �صالح
594 - وائل �صعيدة بن عبدو

595 - ح�صان البيطار بن عبد الحليم
596 - زهير الجوراني بن خليل

597 - ب�صام جيجاوي بن عبد الرحمن
598 - اأيمان ادري�ض بنت �صيف الدين
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599 - فايز الليو�ض بن مطان�ض
600 - خطار زيدان بن يو�صف

601 - عبد النا�صر حجازي بن حجازي
602 - تركي العزو بن ح�صن

603 - دعد جرو�ض بنت خليل
604 - رزق اهلل الم�صري بن علي

605 - عبد المنعم الحالق بن �صليمان
606 - محمد عبد الرزاق عائ�صة بن محمد

607 - �صهام عي�صى بنت بديع
608 - هيام بويدر بنت بدر

609 - ح�صان خولي بن غالب
610 - فاطمة علي بنت عبد العزيز

611 - عبد الحليم عودة بن محمود
612 - ح�صان بحوري بن عبد الرزاق

613 - عمار الناعم بن خ�صر
614 - محمد يو�صف عبا�ض بن يو�صف

615 - عبد الجواد الجود بن محمد
616 - فادية المرعي بنت محمد

617 - ماهر �صيفو بن ح�صن
618 - �صلطان زيني بن بدر الدين

619 - �صامر ال�صيني بن محمد
620 - عدنان �صبح بن بدر

621 - غ�صان حمود بن يو�صف
622 - عدنان �صليمان بن ح�صن

623 - رنــا الها�صمي بنت عبد الجليل
624 - اأحمد عبود بن محمد

625 - محمد ر�صيد القطمة بن عبد اللطيف
626 - اأحمد عليوي المحمد بن عليوي

627 - محمد وائل الح�صامي بن محمد اأمين
628 - اأ�صامة المحمد بن محمد بن محمد

629 - تمام الح�صن بن محمود
630 - قي�ض ابراهيم بن محمود

631 - �صاحي عبدو بن رم�صلن
632 - علي عودة بن محمد

633 - �صالح خرفان بن اأحمد
634 - لوؤي عبود بن اأحمد

635 - رامي هدبه بن محمد منير
636 - حافظ �صاهين بن عبد الهادي

637 - هيثم مح�صن بن ح�صان
638 - تغريد ا�صماعيل بنت علي

639-  اأحمد الكو�صا بن علي
640-  هيام عتون بنت محمد

641 - �صحر ابراهيم بنت مح�صن
642 - ع�صام الح�صن بن تركي

643 - المع ر�صالن بن نمر
644 - ح�صين العليوي بن ابراهيم 

645 - هيثم بيطار بن عي�صى
646 - هيثم ب�صور بن وديع

647 - هدى عدال بنت اليا�ض
648 - با�صل نا�صر بن حبيب

649 - مي�ض ق�صي�ض بنت مطان�ض
650 - مح�صن و�صوف بن علي
651 - رامي كا�صوحه بن نعيم

652 - ريما حمدان بنت يو�صف
653 - غزوان �صنوفي بن محمد م�صطفى

654 - نهاد عبد الحميد بن عبد الحليم
655 - مجد ح�صن بن ح�صن

656 - حامد عامودي بن محمد منير
657 - عارف يون�ض بن عبا�ض

658 - غالية حمدان بنت عز الدين
659 - اأنطوان عازار بن يو�صف

660 - �صفوان خ�صر بن ابراهيم 
661 - هناء الح�صن بنت �صليمان

662 - م�صعب النهابي بن محي الدين 
663 - ن�صوان فرج بن موفق

664 - �صادي زيدان بن كا�صر
665 - غديـر ال�صاحلي بن محرز

666 - �صباح ال�صقر بن اأحمد
667 - محمد علي الح�صن بن علي

668 - نجـاة النقــري بنت عبد الكريم
669 - علي حيدر خليل بن حيدر

670 - يو�صف العمر بن مر�صد
671 - اأ�صامة الخليل بن م�صطفى

672 - �صامي ال�صالم بن نزال
673 - غ�صان قطريب بن �صحادة

674 - �صهى ال�صباعي بنت راكان
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675 - �صهام زهرة بنت محمد

676 - رائد ال�صمالي بن حبيب
677 - محمد ديب بن عبد اهلل
678 - با�صم العروق بن محمد

679 - نادر ع�صاف بن حيدر
680 - فادي طيون بن جميل
681 - خالد العبيد بن محمد

682 - �صطوف الحاج علي بن ابراهيم 
683 - نهال الزاهر بنت ح�صين

684 - �صناء ال�صمالي بنت طراف
685 - اأحمد دبدوب بن عبدالعزيز
686 - عبد الفتاح االأحمد بن �صالح

687 - طراد كدالم بن �صمر
688 - كا�صر كرم بن كرم

689 - جان بيطار بن رفاعي
690 - رحمه قا�صم بنت �صليمان
691 - ح�صن الخ�صر بن محمد

692 - اأحمد الحمد بن محمدعلي
693 - اأيوب اأيوب بن يو�صف

694 - بهاء الدين ال�صالح بن محمد
695 - كفاح جنيدي بن عدنان
696 - علي خير بك بن حبيب

697 - هيثم جناد بن عادل
698 - ح�صين �صطوف بن محمدعلي

699 - دانية عكله بنت فهيم
700 - عبير علوم بنت علي

701 - �صامر النقري بن احمد
702 - اأيمن ماجد فرج بن ماجد

703 - عزيز االبراهيم بن �صالح
704 - منار اأ�صعد بن �صعبان

705 - �صامية اأ�صحق بنت مطانيو�ض
706 - ح�صن محمد الح�صن بن محمد

707 - منير الدروي�ض بن منير
708 - خالد دياب بن محمدروحي

709 - �صامر عطية بن اليا�ض
710 - مي�صاء الزلق بنت �صعيد

711 - علي محمد ح�صن بن محمد
712 - عي�صى من�صور بن �صلمان

713 - محمد بدر البيطار بن و�صفي
714 - هيفاء جرج�ض بنت انطون

715 - نوره الحايك بنت فار�ض
716 - خالد �صلحة بن مح�صن

717 - محمد خ�صر بالل بن خ�صر
718 - محمد ابراهيم الح�صن  بن ابراهيم 

719 - �صعاد بدور بنت ابراهيم 
720 - راجح زريبي بن رم�صان
721 - عميد روفائيل بن خليل

722 - اأديـب �صليمان بن محمد
723 - تي�صير الحيدر بن فارج

724 - اأمين العلي بن علي
725 - يا�صر عيا�ض بن يو�صف
726 - مهند عي�صى بن يون�ض

727 - طوني الحجلة بن حبيب
728 - حكـم كال�ض بن اأمين

729 - زكريـا حمود بن عي�صى
730 - خالد بيطار بن محمد

731 - جورج الغربي بن نقوال
732 - مهند دهمان بن اأدهم

733 - اآ�صف ال�صليمان بن �صريف
734 - نـدى االأخر�ض بنت ه�صام

735 - بيير زيدان بن خليل
736 - اأحمد م�صطفى الديب بن م�صطفى

737 - مازن اأحمد بن محمد
738 - منهل حمدو بن محمد

739 - اأحمد مهيني بن عبد العليم
740 - مازن الطر�صه بن را�صي

741 - رامي نعمة بن اأ�صعد
742 - حمدو الجوراني بن �صليمان

743 - مرح ر�صالن بنت محمد �صكري
744 - جيمي الخولي بن �صجيع

745 - يو�صف قا�صم بن عبد الرحمن
746 - �صالح الح�صن بن اأحمد

747 - عبد النا�صر الح�صني بن محمد الح�صن
748 - ريمون عازار بن اليا�ض

749 - مالك ال�صارة بن اليان
750 - اأحمد الجندلي بن نور الدين
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
751 - مهند ع�صاف بن قحطان

752 - عامر عبا�ض بن محمد
753 - رامز ر�صوان بن يو�صف

754 - عبد ال�صميح اإعرابي بن فواز
755 - نوال ابراهيم بنت محمد

756 - عبد الغفار قره خالد بن محمد طه
757 - ح�صين الح�صين الفواز بن عبد العزيز

758 - رنـا ال�صالمة بنت �صليمان
759 - تامر الرحال الراوي بن محمد اأمين

760 - رامز االأخر�ض بن �صامي
761 - حكمت ميهوب بن علي

762 - يو�صف خ�صر اأحمد بن خ�صر
763 - علي عبود بن اأحمد

764 - �صاير االبراهيم بن خ�صر
765 - ح�صن اأحمد الح�صن بن احمد

766 - تغريد الخ�صر بنت في�صل
767 - افتكار الرياني بنت ماجد

768 - عبير محمد بنت محمد
769-  جورج دا�صو�ض بن طعمه

770 - محمد با�صل رعد بن اأحمد
771 - رامز ديوب بن ابراهيم 

772 - بديعة طعمه غزول بنت جورج
773 - �صامر ديب بن حبيب

774 - لينا محي الدين بنت محمد وليد
775 - جمال ال�صالح بن ن�صر

776 - اآ�صف ابراهيم بن يو�صف
777 - عفاف داوود بنت هزاع

778 - محمود اأحمد بكار بن اأحمد
779 - �صامر العي�صى بن عي�صى

780 - عبد العزيز قره خالد بن �صالح
781 - لوؤي الم�صري بن خالد

782 - اأمل ال�صكاف بنت محمد زهير
783 - هيام خليل بنت محمود

784 - مها خ�صور بنت اأحمد
785 - عدنان الحمود بن بركات

786 - اأيمن ال�صالح بن محمد
787 - اأنطون يو�صف بن عبد اهلل
788 - ماجده ميهوب بن عي�صى

789 - محمد علي معروف بن ح�صن
790 - يحيى النقري بن ها�صم
791 - عبير العلي بنت نجيب

792 - عبد الرحمن الرحمون بن خالد
793 - حكمات �صالح بن ح�صن

794 - رلى الزير بنت عبد المنعم
795 - ايليا ح�صن بن يو�صف

796 - ب�صام العلي بن علي
797  - ميالد المتني بن اأديب

798-  اأ�صامة الخطيب بن محمد
799 - نـور االأك�صر بنت فاتح

800 - �صو�صن �صليمان بنت علي
801 - منال الزلق بنت �صعيد

802 - عي�صى �صلطان بن طاهر
803 - اأيهم يو�صف بن نايف
804 - م�صلم م�صتو بن عقيل
805 - معين �صبيب بن عقل

806 - مالك الجمال بن محمد
807-  جادو الزكيمي بن تركي

808-  جميل نادر بن اليا�ض
809 - رامز مرعي بن �صليمان

810 - بديع القربة بن حنا
811 - عناء ديوب بن حيدر
812 - با�صم متى بن عفيف

813 - دارين طوير بنت محمود
814 - زياد اأ�صد بن �صمير

815 - عبد الم�صيح معطي بن نوري
816 - فهـد الرحمون بن �صحادة

817 - مروان قرقوز بن اأحمد
818 - عدنان ديبة بن حنا

819 - جهاد القا�صم بن ابراهيم 
820 - عي�صى عبا�ض بن يون�ض
821 - ن�صال العلي بن عي�صى

822 - معين علي بن حيدر
823 - محمد ح�صام علي بن محمد راتب

824 - ح�صن النقري بن �صعيد
825 - �صامر الح�صن بن محمود

826 - علي العبا�ض بن ن�صر الدين
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
827 - حازم العتر بن محمد خالد

828 - اأحمد العيوير بن انعام
829 - عبير ر�صتم بنت علي
830 - با�صل مو�صى بن اأميل

831 - عبدو ما�صي بن �صم�صو
832 - ن�صر الدين العجي بن محمد

833 - رائدة ابراهيم بنت �صليم
834 - عامر اليا�صـين بن محمد �صعيد

835 - اأحمد ح�صين المحمد بن ح�صين
836 - فاطمة �صالمه بنت محمد

837 - مجد م�صوح بن عطية
838 - عمار العلي بن محمد

839 - رنا المحرز بنت �صليمان
840 - مهند محمود بن عي�صى
841 - فرا�ض قبيل بن ابراهيم 

842 - نتيجة الحماده بنت جا�صم
843 - عبد اهلل �صيبوره بن ح�صن
844 - جوليت فار�ض بنت مظهر

845 - نبيل �صالمه بن عي�صى
846 - علي عي�صى اإبراهيم بن عي�صى

847-  جمال عواد بن �صامي
848 - �صوزان القا�صمي بنت عبد الوهاب

849 - مازن الغايب بن محمد
850 - كميل �صلوم بن مطانيو�ض

851 - �صامر متى بن اأ�صعيا
852 - عامر تقال بن عي�صى

853 - م�صطفى الدغله بن تركي
854 - عبد الكافي المغربل بن �صليمان

855 - غادة ابراهيم بنت محمود
856 - حنان كنعان بنت اأحمد

857 - رحاب الزنك بنت حيدر
858 - معين حمدان بن �صليمان

859 - م�صطفى الم�صطفى بن يو�صف
860 - عدنان �صليم بن ميكائيل

861 - عبد الهادي المعلم بن كرم
862 - غياث الني�صاني بن ح�صن

863 - عبد المعين تركية بن ح�صن
864 - عالم محمود بن محي الدين

865 - �صيلفا يو�صف بنت حرب
866 - �صادي غمي�ض بن بديع

867 - محمد عي�صى المحمد بن عي�صى
868 - ماهـر زخور بن خليل

869 - فريد قاهرية بن محمد منير
870 - جورج �صبع بن فيا�ض

871 - اأ�صامة اأحمد محمد بن اأحمد
872 - مي�صلين م�صلوت بن ن�صالت

873 - اأنطـون خليل بن ابراهيم 
874 - رائف الح�صن بن يو�صف

875 - محمد الحالني بن عبا�ض
876 - قي�ض علي النقري بن علي

877 - زبيدة زيدان  بنت عبد الكريم
878 - احمد الخلف بن تركي

879 - عمار �صعيدة بن عبدو
880 - ب�صرى المحمد بنت اأحمد

881 - مي�صاء الديب بنت م�صطفى
882 - ب�صام غازي الح�صن بن غازي

883 - احالم �صبيب بنت �صلمان
884 - فواز �صافي بن عبد اللطيف

885 - حكم الدروبي بن يا�صر
886 - رفيق عبا�ض بن خ�صور

887 - فرا�ض العبا�ض بن ابراهيم 
888 - محمد القا�صم بن محمد ديب

889 - عبدالجبارالعز الدين بن مبارك
890 - ا�صعاف عطية بنت اأحمد
891 - فاديه كا�صوحه بنت عبود

892 - ثائر بيطار بن ميالد
893 - اإيمان باذنجان بنت ناجي

894 - نزيه اأ�صعد بن محمد
895 - مازن جريج بن ابراهيم 

896 - ب�صام �صالح بن را�صد
897 - هبه اإبراهيم بنت رجب
898 - هيثم درويـ�ض بن وليد

899 - ميرفت العلي بنت يا�صين
900 - با�صم اليو�صف بن دري

901 - غ�صان عكـ�ض بن حنا
902 - و�صيم حاكمي بن محمد
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
903 - �صومر بالل بن بالل
904 - نزيه ملحم بن علي

905 - فادي العـروق بن جودات
906 - علي اأحمد العلي بن اأحمد

907 - كامل �صلمان بن عي�صى
908 - عدنان الع�صاف بن ر�صيد

909 - عمار اأباظة بن رافع
910 - بيير بطر�ض بن رفعت
911 - با�صم عفوف بن علي

912 - تمام دروي�ض بن دروي�ض
913 - راما ال�صيني بنت م�صطفى

914 - مهند �صيحه بن يو�صف
915 - محمود الم�صدي بن نادر

916 - ه�صام عجان بن مو�صى
917 - محمد خالد االإبراهيم بن علي

918 - ديما غ�صنة بنت جودت
919 - ردينة الر�صوان بنت اأحمد

920 - فـرا�ض العبيد بن خالد
921 - روعه الحكيم بنت م�صطفى

922 - منتهى ال�صعار بنت محمد
923 - غ�صـون النقري بنت محمود

924 - �صماهر اأحمد بنت علي
925 - اأحمد غره بن �صالح

926 - عبد ال�صالم قناطـري بن محمد �صريف
927 - اأحمد االأعور بن محمد

928 - موفق كتوب بن �صليمان
929 - ب�صار الخ�صور بن محمد

930 - غيداء الرفاعي بنت عبد الرحيم
931 - جوزيف مقد�صي بن �صميح

932 - �صمار االأ�صعد بن خ�صر
933 - محمد تامر العبا�ض بن تامر

934 - با�صم مقد�صي بن �صميح
935 - في�صـل الحكيم بن م�صطفى

936 - �صالح االإبراهيم بن محمد 
937 - رائد ال�صيخ علي بن فائز

938 - ريتا غرة بنت يو�صف
939 - جـورج ملوحي بن اليا�ض
940 - محمد خلف بن عز الدين

941 - حاتم �صبح بن عبد الكريم
942 - غادة ال�صاهين بنت اأحمد

943 - محمد نجيب زين الدين بن عبد الرحيم
944 - خالـد العلي بن محمود
945 - مراد الملحـم بن ح�صين
946 - معـن الم�صري بن �صليم

947 - عدنان حمو�ض بن محمد
948 - جـون غمي�ض بن �صفيق

949 - مهيار الخ�صـور بن محمد
950 - علي الهمه بن ح�صن

951 - محمد محمود بكار بن محمود
952 - �صليمان بـدور بن عبدو

953 - حنان التميمي بنت ابراهيم 
954 - محمد اأن�ض الرجب بن عمر

955 - نا�صـر االإبراهيم بن يو�صف
956 - نـزار عـروق بن اأحمد

957 - هي�صم �صليبي بن قا�صم
958 - رزان زيتون بنت عدنان

959 - عمار يا�صر المحمد بن يا�صر
960 - �صعبان االإبراهيم بن عزيز

961 - محمد نا�صر بن عبد العزيز
962 - عدنان معـروف بن اأحمد

963 - ع�صـام محمود بن محي الدين
964 - عامر ال�صهال بن محمد فوؤاد

965 - �صمر اليا�صين بنت جابر
966 - غـزوان الم�صعود بن محمد

967 - كلود مخول بن مو�صى
968 - عمران زهرة بن فواز

969 - هـال مراد بنت محمد نجاح
970 - نجوى العاني بنت زهير

971 - ن�صرين اليو�صف بنت منذر
972 - ر�صول زكريا بن اأحمد

973 - علي ديـوب بن عزيز
974 - اأ�صامة �صاهين بن مح�صن

975 - مفيد ن�صر بن عي�صى
976 - محمود العبا�ض بن ح�صين

977 - ندى عون بنت رحمون
978 - ريم بلول بنت ابراهيم 
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
979 - لميــ�ض غـــازي بنت �صعد الدين
980 - ندى الحميد بنت عبد الح�صيب

981 - ديما رباحية بنت ظافر
982 - م�صعـب االأحمد بن محمد

983 - لبنى خما�صميه بنت منير
984 - رزق اهلل اليو�صف بن عبد الرزاق

985 - مي�صيل �صحاده بن ابراهيم 
986 - اأحمد االأحمد بن عبد الجبار

987 - مازن عبود بن �صليم
988 - عبد الكريم الرفاعي بن عبد ال�صتار

989 - وفـاء االأ�صعد بنت ح�صن
990 - ح�صام طعمة بن �صفيق

991 - يارا حاج اإ�صالم بنت غ�صان
992 - ب�صير غالي بن محمد علي

993 - اإيليـن المحمد بن نبيه
994 - ديما حرفو�ض بنت محمد

995 - ب�صيم �صالح بن علي
996 - اإيـاد ني�صافي بن �صميح

997 - نجوه المحمد بنت خليل
998 - نـدى اأوزون بنت رامز

999 - محمـد الح�صـيني بن عايد
1000 - ح�صن ابراهيم ح�صن بن ابراهيم 

1001 - مح�صن يون�ض عبا�ض بن يون�ض
1002 - عبد القادر �صعبان بن خ�صر

1003 - محمد عبدو بن منير
1004 - ع�صـام مو�صى بن محمود

1005 - علي الجاني بن �صالح
1006 - مها االأحمد بنت دياب

1007 - ح�صـين خليـل بن عبد الكريم
1008 - علي اأحمـد بن محمد
1009 - عماد �صـلوم بن �صحود

1010 - محمد ماهر الحبال بن طلعت
1011 - خطـار كا�صوحه بن ح�صيب

1012 - جهان العلي بنت �صالح
1013 - جمانه مـوا�ض بنت موري�ض

1014 - اأبي الجاني بن يو�صف
1015 - رائـد اإبراهيم بن عبدو

1016 - �صـامر و�صوف بن جميل

1017 - دانيال ح�صن بن علي
1018 - اأبو المعالي �صليمان بن محمد

1019 - عبد الباري الحجه بن عبد المعين
1020 - محمد ب�صير بوظة بن اأحمد

1021 - يو�صف مرعي  بن عبد الكريم
1022 - �صالح العدوان بن خليل

1023 - نجال المحمد بنت محمد
1024 - فادي دروج بن مطان�ض
1025 - �صالح من�صور بن �صالم
1026 - فهد الحمادة بن من�صور

1027 - عبد الرحمن بركات  بن دروي�ض
1028 - تامر المل�ض بن �صبري

1029 - غ�صوب تقال بن مو�صى
1030 - فريال الحاج علي بنت ح�صين

1031 - مجتبه عي�صى بن علي
1032 - فائد الجاعور بن محمد

1033 - علي ثابت عبا�ض بن ثابت
1034 - �صامر ال�صلوم بن محمود
1035 - بيان البيطار بنت ريا�ض

1036 - ح�صام تقال بن جميل
1037 - علي ابراهيم بن منير

1038 - وائل كنعان بن اأحمد
1039 - عبد العزيز الرفاعي بن محمد عيد

1040 - �صامر ال�صاهر بن عبد الوارث
1041 - غادة ميهوب بنت احمد

1042  - ح�صين الدردان  بن  عليوي
1043  - فرا�ض الهدالن  بن  هومان

1044  - محمد اال�صمر  بن  يو�صف
1045  - فرا�ض الخطيب  بن  علي

1046  - دالل ابو د�صت  بنت  �صليمان
1047  - محمد فواز مراد  بن  محمد ريا�ض

1048  - �صامر �صليم ابراهيم  بن  �صليم
1049  - محمد عامر   بن  ا�صماعيل

1050  - ب�صار رزيق  بن  مروان
1051  - دارين جمل  بنت  امطانيو�ض

1052  - في�صل ال�صفتلي  بن  عبد الكريم
1053  - ماهر قا�صم  بن  ابراهيم 
1054  - حنان اأحمد  بنت  مهنا
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1055  - عماد قطيع  بن  ن�صرالدين

1056  - عماد نعامة  بن  اأحمد
1057  - فوؤاد خليل  بن  منير

1058  - ورود زيتوني  بن  خليل
1059 -  جهـاد كدر  بن  جوزيف

1060 -  ميادة الخ�صور  بنت  اأحمد
1061 - اياد الكو�صا   بن  علي
1062  - منى طه  بنت  محمد

1063 -  نها بيرقدار  بنت  محمد مردم
1064  - وزيرة �صب�صول  بنت  حنا
1065  - ن�صرين زكريا  بنت  وليد

1066  - رجاء ال�صليمان  بنت  ابراهيم 
1067  - ميادة برو  بنت  ر�صالن

1068  - عزت ع�صاف  بن  فرحان
1069  - فايز الح�صين  بن  محمود

1070  - علي النقري  بن  هوا�ض
1071  - عهد الطعمة  بن  لطيف

1072  - محمد بايرلي  بن  محمد �صادق
1073  - راتب م�صوح  بن  منيف

1074  - ا�صامة �صيخ وي�صي  بن  �صالح الدين
1075  - تغريد ح�صون  بنت  م�صطفى

1076  - فلورين العلو�ض  بنت  عبد المعطي
1077  - عبد اهلل ح�صوه  بن  جميل

1078  - الرديني االأ�صقر  بن  مح�صن
1079  - ب�صرى دياب  بنت  عبا�ض

1080  - علي العجي  بن  جميل
1081 -  هدى �صلوم  بنت  عي�صى

1082  - رنا االبراهيم  بنت  �صلمان
1083 - محمد كو�صا  بن  ابراهيم 

1084  - زهور االبراهيم  بنت  �صلمان
1085 -  اأيـاد �صلموني  بن  ح�صــــن

1086  - عمار محمود المحمد  بن  محمود
1087  - ق�صي الر�صوان  بن  �صليمان

1088  - ح�صان حوير  بن  يحيى
1089  - �صمر �صـالم  بنت  محمود

1090  - عبد المولى الخولي  بن  عبد الرزاق
1091  - عبد المنعم بكور   بن  عبد اهلل

1092  - محمد الها�صم  بن  اأحمد

1093  - ثائر عي�صى  بن  محمد
1094  - زينب االأبر�ض  بنت  حمود

1095 -  جعفر الطويل  بن  �صالح
1096  - جوليانا ع�صاف  بنت  مطان�ض

1097  - �صليمان جعفر  بن  مر�صد
1098 -  لجين الفي  بنت  محمد

1099  - نها داغر  بنت  بدر
1100 -  محمد علي  بن  رباحي
1101  - فهد ال�صالمة  بن  قا�صم

1102  - غ�صان النا�صر  بن  عبد العزيز
1103  - با�صم عز الدين  بن  يو�صف

1104  - وديع رومية   بن  جرج�ض
1105  - محمد امير عبارة  بن  محمد �صمير

1106  - علي الدنيا  بن  ح�صين
1107  - اليا�ض �صاهين  بن  مطانيو�ض

1108  - محمد زكريا  بن  محمود
1109  - ابراهيم ايوب   بن  طاهر

1110  - عامر العلي  بن  عبا�ض
1111  - محمد عفارة  بن  ابراهيم 
1112  - �صليمان طراف  بن  احمد
1113  - خليل العليوي  بن  �صليم

1114  - محمد با�صل خ�صور  بن  �صليم
1115  - �صادي ادري�ض  بن  حبيب

1116  - جمال المحمد  بن  يو�صف
1117  - ب�صار الثلجي  بن  احمد
1118  - اكثم تقال  بن  �صعد اهلل

1119  - عزت البالل  بن  �صريف
1120  - محمد همام خ�صفة    بن  عبد الحكيم 

1121  - محمد علي عوي�صة  بن  عدنان
1122  - غادة ميو�ض  بنت  خالد
1123  - ب�صير الع�صاف  بن  اأ�صد
1124  - غ�صان العبود  بن  عبدو

1125  - جاكلين قيروط  بنت  علي
1126  - اأحمد بايرلي  بن  عبد القادر

1127  - متيم ابرهيم  بن  اأحمد
1128  - عبيد الحي  بن  جابر

1129  - اأياد خ�صور  بن  اأحمد
1130 -  جوليا محمد  بنت  �صليمان
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1131  - مازن �صعادة  بن  حنــــا
1132  - مهند حقي  بن  �صفوان

1133  - �صذى مراد  بنت  محمد خير
1134  - اليا�ض فرح  بن  جرج�ض

1135  - محمود الم�صطفى  بن  �صافي
1136  - بديع �صـومط  بن  اليا�ض

1137  - با�صم خمي�ض  بن  عبد اهلل
1138  - جيمي  �صليبي  بن  غالب

1139  - علي درغام الح�صن  بن  درغام
1140  - احمد �صكون  بن  عبد الحميد

1141  - لبيب دعدو�ض  بن  زكريا
1142  - مرا�صيل الفا�صل  بن  علي

1143  - محمد عبده  بن  يا�صين 
1144  - �صلوى مخلوف  بنت  علي

1145  - جرج�ض الحاج  بن  �صركي�ض
1146  - اأحمد زيتون  بن  عدنان

1147  - ح�صن الم�صري  بن  جابر
1148  - لورن�ض اال�صقر  بن  رفعت

1149  - طارق عودة  بن  فوؤاد
1150  - طارق ن�صار  بن  بهيج

1151  - اإياد حيدر   بن  �صليمان
1152  - جمال العكاري  بن  عبد النا�صر

1153  - مهى اأ�صعد  بنت  مخلوف
1154 -  ب�صـام النجار  بن  غازي
1155  - يو�صف  جبر   بن  نزيه

1156  - رنــا  اأ�صعد  بنت  �صعبان
1157  - دارين النقري  بنت  محمود

1158  - فرا�ض بالل  بن  اأحمد
1159  - عبد اهلل �صما�ض  بن  حنــا

1160  - عهد عمران  بن  رزق
1161  - ق�صي بالل  بن  اأحمد

1162  - كنان عبا�ض   بن  حيدر
1163  - مجير عي�صى  بن  محمد

1164  - محمود عمران  بن  �صالح
1165  - عامر واكيم  بن  عبد الم�صيح

1166  - يامن ال�صالح  بن  �صليمان
1167  - عدنان الح�صين  بن  علي

1168  - تمام قطيع   بن  �صالح

1169  - مرعي خن�صر  بن  محمد
1170  - ثائر جرو�ض  بن  جرج�ض
1171  - ليندا المو�صى  بنت  جابر

1172  - �صمير اآحو  بن  �صوهدو
1173  - مهدي المحمد  بن  اأحمد
1174  - محمد عمران  بن  رم�صان
1175  - هيثم الخوري  بن  ح�صني
1176  - منذر العي�صى  بن  فرحان
1177  - هيثم الخ�صر  بن  نجيب

1178  - نجيب عبود  بن  مكرم
1179  - نزار �صليمان  بن  وحيد
1180  - جورج النعمة  بن  نعمة
1181  - عهد مهرات  بن  غازي

1182  - ن�صال حمدان  بن  احمد
1183  - عزات كاخي  بن  يو�صف
1184  - يعرب اإبراهيم  بن  اأني�ض

1185  - راما يا�صين ال�صيني  بنت  يا�صين
1186  - عارف اأ�صعد  بن  اأميل

1187 -  اأحمد و�صوف  بن  اأ�صعد
1188  - با�صل االإبراهيم  بن  عي�صى

1189  - فار�ض ال�صمالي  بن  راتب
1190  - نجالء الزنك  بن  حيدر
1191  عدنان الح�صن  بنت  خ�صر

1192 -  دانية ال�صباعي  بنت  محمود
1193  - ريم ح�صن  بنت  محمد

1194  - فاتح القباني  بن  عبد الحليم
1195  - ليالي الوعر  بنت  خالد

1196  - ناديا علمة  بنت  يو�صف
1197 -  و�صيم غانم  بن  بهجت

1198  - عمران الكحيل  بن  عبد اهلل
1199  - �صالم المحمود  بنت  محمود

1200  - عالء الربعوني  بن  علي
1201  - راما حيدر  بنت  محمد
1202 -  اأحمد مبارك  بن  محمد

1203  - مي�صيل جرج�ض  بن  وجيه
1204  - هالة الزعبي  بنت  محمود

1205  - ب�صيمة اليو�صف  بنت  عي�صى
1206  - اأحمد �صعود  بن  علي



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

222 - فــرع حم�ص

الأ�ساتذةالأ�ساتذة
1207  - محمد طراف  بن  حامد

1208  - محمد حمدان  بن  عز الدين
1209  - يا�صر بدر  بن  تقي

1210  - عبير الحوراني  بنت  عزيز
1211  - عروة ا�صماعيل  بن  غ�صان

1212  - نغم �صعيد  بنت  اأديب
1213  - يا�صر الزغبي  بن  اأ�صعد

1214  - اإلهام خويلد  بنت  غالب
1215  - خالد نبهان  بن  عبد ال�صاتر

1216  - ح�صام الدين اليون�ض  بن  ح�صني
1217  - يو�صف الملحم  بن  محمد

1218  - نوال بدور  بنت  عبدو
1219  - علي فهمي الخليل  بن  فهمي

1220  - فادي الخ�صور  بن  �صفوك
1221  - منال اأ�صعد  بنت  وجيه

1222  - اأحمد الحايك  بن  جميل
1223  - اأميرة الحاج اأحمد  بنت  جمعة

1224  - محمد النجار  بن  غازي
1225  - اإيلي الخوري  بن  ح�صني

1226  - عثمان علي  بن  اأحمد
1227  - يون�ض الخ�صر  بن  اإبراهيم

1228  - مثنى الحداد  بن  وديع
1229  - رواد طلب  بن  اإليا�ض

1230 - عطا اهلل الطر�صة  بن  جرج�ض
1231  - يا�صر م�صارقة  بن  خالد

1232  - عي�صى مو�صى  بن  محمود
1233  - يعرب العلي  بن  فرحان

1234  - فرا�ض حبو�ض  بن  محمد
1235  - فداء جرو�ض  بن  جميل

1236  - غازي ح�صين  بن  يا�صر
1237  - ن�صرين الطر�صه  بنت  فرحان

1238 -  اأيمن هزيم  بن  وليد
1239  - �صوزان عبد ال�صمد  بنت  محمد �صفا

1240  - قحطان ال�صحود  بن  حمدو
1241  - رامي الطر�صه  بن  خير اهلل

1242  - ح�صن �صقر  بن  رفيق
1243  - وائل اإليا�ض  بن  توفيق

1244  - جانيت بالل  بنت  بالل

1245  - رانيا ال�صارم  بنت  علي
1246  - بثينة حبيب  بنت  جميل
1247  - ح�صام �صهلة  بن  يعقوب

1248  - رينات ترك  بن  طعمه
1249  - اأحمد علي المحمود  بن  علي

1250  - اأمل نا�صر  بنت  ح�صين
1251  - علي �صعد الدين  بن  عبد العزيز

1252  - زينب ال�صاهر  بنت  محمد عبدالقادر نجمه
1253  - فرا�ض الح�صن  بن  محمد

1254  - �صالف الناعم  بنت  ح�صام الدين
1255  - محمد ن�صر بحبوح  بن  عبدو

1256  - مهند مو�صى  بن  محمد
1257  - علي منيرالخليل  بن  منير

1258  - علي �صمالي  بن  فريد
1259  - �صاهر زيتون  بن  عي�صى
1260  - فوؤاد ح�صن  بن  محمد

1261  - فتحية علي  بنت  ا�صماعيل
1262  - ح�صام الدين علي  بن  نا�صر

1263  - رجاء عنقة  بنت  كامل
1264  - لو�صين الطويل  بنت  غازي

1265  - اليان ب�صي�ض  بن  جرج
1266  - روال خليل  بنت  و�صفي 
1267  - اأن�ض ابراهيم  بن  يو�صف

1268  - نا�صف نا�صيف  بن  ميخائيل
1269  - دارين ال�صيد �صليمان  بنت  عبد الحميد

1270  - با�صم اينه لوق  بن  عبد اهلل
1271  - ن�صرين �صليمان  بنت  خ�صر

1272  - �صامر عبد الرحمن  بن  حامد
1273  - اليا�ض ر�صدان  بن  جورج

1274  - عادل عبا�ض  بن  يو�صف
1275  - نور الجندلي  بنت  حكمت

1276  - ع�صام �صالح  بن  محمد
1277  - �صوار ح�صين  بن  مالك
1278  - مريم نقوال  بنت  نقوال
1279  - خالد حمزه  بن  محمد
1280  - جميل اليا�ض  بن  وجيه

1281  - مح�صن ونو�ض  بن  محمود
1282  - نور �صموني  بنت  محمد
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1283 -  محمود كفا  بن  علي

1284  - مح�صن العلي  بن  محي الدين
1285  - عمار بالل  بن  يو�صف

1286  - اأ�صامة العموري  بن  عدنان 
1287  - محمد الفاتح �صرفو  بن  محمد حمزة

1288  - ميرنا يو�صف  بنت  نجيب
1289  - ح�صام عبد اهلل  بن  ابراهيم 

1290  - ح�صن الخليل  بن  عبد الكريم
1291  - هدى الخ�صر  بنت  �صالح

1292  - مها خليل  بنت  محمد علي
1293  - ملهم كا�صوحة  بن  هيثم 

1294  - ايلي �صليبي  بن  �صمير
1295  - هاني اليا�ض  بن  �صحادي

1296  - جورج �صافي  بن  فوؤاد
1297  - محمد عبد اهلل  بن  عبا�ض
1298  - يون�ض الع�صاف  بن  احمد

1299  - نبيل ال�صالمة  بن  نديم
1300  - رائدة الكن  بنت  مروان

1301  - محمد زياد رجوب  بن  طارق
1302  - وجد العبا�ض  بن  جهاد

1303  - عمار الهو�صي  بن  �صوقي
1304  - �صهى الحمود  بنت  �صافي

1305  - عالء محمود  بن  خالد
1306  - خ�صر دربولي  بن  �صلطان

1307  - �صالي عودة  بنت  فاتح
1308  - لوؤي عي�صى  بن  كامل

1309  - ب�صار �صلدح  بن  عزات
1310  - ح�صن الح�صن  بن  يو�صف

1311  - عماد خليل  بن  محمود
1312  - غادة مرو�ض  بنت  جرج�ض

1313  - با�صم الخ�صور  بن  مفيد
1314  - اأو�ض غالة  بن  يو�صف

1315  - رزان قباقيبو  بنت  �صفوان
1316  - عامر العلي  بن  محمد

1317  - حال �صالمة  بنت  مجيب
1318  - اأزد�صير بدران  بن  محمود

1319  - وائل �صقر  بن  محمد
1320  - فادي �صالمة  بن  محي الدين

1321  - ح�صام عبا�ض  بن  علي
1322  - عبد الرحمن جان�صيز  بن  عز الدين

1323  - محمد الب�صتاني  بن  محمود
1324  - عامر غالي  بن  خطار  
1325  - لورند غمي�ض  بن  حنا

1326  - ح�صام اإبراهيم  بن  نزيه
1327  - عزام محمد  بن  يحيى

1328  - رونزا الديبان  بن  يو�صف
1329  - ديما المحمود عفوف  بنت  محمود

1330  - ريم �صالمة  بنت  علي
1331  - حازم عبا�ض  بن  يو�صف

1332  - يا�صر الحوراني  بن  عي�صى
1333  - علي ح�صن ديب  بن  ح�صن

1334  - كري�صتينا اليو�صف  بنت  محمد
1335  - �صائب الرفاعي  بن  �صعد الدين

1336  - وفاء الجردي  بنت  �صعيد
1337  - عروة اإبراهيم  بن  �صليمان

1338  - يو�صف الر�صتم  بن  محي الدين
1339  - محمد العمر  بن  عبد الكريم

1340  - مي�صر اإبراهيم  بن  فهد
1341  - منذر نا�صر  بن  ح�صين
1342  - عالء اأيوب  بن  اأحمد

1343  - اأزد�صير الم�صطفى  بن  �صعد الدين
1344  - جورجيت خليفة  بنت  ميخائيل

1345  - ن�صيم حنا  بن  حبيب
1346  - فوؤاد العي�صى  بن  فهد

1347  - لمى �صربك  بنت   محمد نزار
1348  - غياث الطر�صه  بن  ميخائيل

1349  - با�صل اإبراهيم  بن  مح�صن
1350  - ح�صام قندلفت  بن  غ�صان

1351  - رحاب ال�صليمان  بنت  عي�صى 
1352  - اأيمن قندقجي  بن  هيثم

1353  - دارين عبد اهلل  بنت  عبد اهلل
1354 -  بالل النا�صر العلي  بن  نديم

1355  - ثورة الحداد  بنت  نا�صر
1356 -  رفاه يعقوب  بنت  انطون

1357  - �صلوى �صليمان  بنت  اديب
1358  - يو�صف الخطيب  بن  علي
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1359  - اإبراهيم اليو�صف  بن  محمد

1360  - معروف جعيفر  بن  اليا�ض
1361  - �صالح المحمد  بن  اأحمد

1362  - �صامر الر�صوان  بن  بدر
1363  - يو�صف عمران  بن  علي

1364  - عامر ديوب  بن  حيدر
1365  - كنده قرفول  بنت  فوؤاد
1366  - �صومر ونو�ض  بن  كامل

1367  - علي اأحمد ديب  بن  اأحمد
1368  - فرا�ض الدبو�ض  بن  اأحمد

1369  - محمد عامر طليمات  بن  محمد عمر
1370  - اأحمد حاج محرم  بن  ممدوح

1371  - لبيب االحمد  بن  عي�صى
1372  - ح�صام �صافي  بن  ديب

1373  - رفيف ادري�ض  بنت  اأحمد
1374  - ابراهيم فندي  بن  محمد

1375  - مهند زينب  بن  وفيق
1376  - ح�صام ربيع  بن  وا�صف
1377  - رنا خليل  بنت  عبد اهلل
1378  - طارق ابراهيم  بن  اكرم

1379  - ب�صام اأرتين  بن  ريا�ض
1380 -  اأ�صامة النقري  بن  اأ�صعد

1381  - ايفان منجة  بن  كرم
1382  - لبنه منجد  بنت  جمال

1383  - عمار الطر�صة  بن  مطانيو�ض
1384  - با�صل مراد  بن  عبد الكريم

1385  - جورج نبكي  بن  بديع
1386  - محمد ونو�ض  بن  �صليمان

1387  - �صالح عبا�ض  بن  عبا�ض
1388  - حازم �صالح  بن  �صالح

1389  - زاهراأ�صعد  بن  وجيه
1390  - جاك الكو�صا  بن  عفيف

1391  - لواء ك�صتو  بن  ريا�ض
1392  - دنيا زعرور  بنت  محمد

1393  - نادر عفوف  بن  غانم
1394  - ريم محمد علي  بنت  محمد

1395  - �صعيد خ�صور  بن  عا�صم
1396  - فايز خ�صور  بن  محمد علي

1397  - اأبو النور �صليمان  بن  منذر
1398  - حيدر عي�صى  بن  محمد

1399  - وائل النقري  بن  �صمير
1400  - موؤيد الجندلي الرفاعي  بن  محمد غ�صان

1401  - اإيمان قموحي  بنت  علي
1402 -  نور�ض النقري  بن  مزيد

1403  - فادية ربع  بنت  كامل
1404  - عالء الدين اإبراهيم  بن  �صريف
1405  - �صحر الدروي�ض  بنت  اإ�صماعيل

1406  - عمر طوبيا  بن  لطف اهلل
1407  - دارين �صنا  بنت  ريمون

1408  - عامر محفو�ض  بن  اأمين
1409  - اأ�صامة جروج  بن  فيروز

1410  - فرا�ض الكردي   بن  �صمير
1411  - مجد جوهر  بن  محمد مح�صن

1412  - نزار العبد اهلل  بن  �صليم 
1413  - رامز جودا  بن  عدنان

1414  - غ�صان اأبر�ض  بن  جمال
1415  - محمد �صعيد المن�صور  بن  ر�صيد

1416  - مي�صاء الطالب  بنت  خالد
1417  - خزيمة العمر  بنت  ح�صن

1418  - لينا الح�صن  بنت  توفيق
1419  - حال الجزار نورية  بنت  �صيا

1420  - اليان بطيخ  بن  ابراهيم 
1421  - وليد الحوراني  بن  محمود

1422  - مي�صم الكيبي  بن  �صمير
1423  - محمد ال�صكاف  بن  عدنان
1424  - عي�صى االإبراهيم  بن  �صالح

1425  - دينا ح�صن  بنت  عادل
1426  - عبد اهلل خمي�ض  بن  محمد

1427  - ب�صام المعلم  بن  مح�صن
1428  - عماد الحمدان  بن  نجيب

1429  - جهاد ح�صين  بن  قا�صم
1430  - عامر عبد الرحمن  بن  رفعت
1431  - اأحالم عز الدين  بنت  غازي

1432  - محمد الدالي  بن  �صالح
1433  - منذر العلي  بن  محمد

1434  - محمد ابراهيم  بن  �صليمان
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1435  - فرا�ض طراف  بن  كامل

1436  - خديجة خطيب  بنت  �صليمان
1437  - مارلو �صحادة  بن  اإبراهيم

1438 -  جورج خوري  بن  �صمعان
1439  - فرا�ض حنا  بن  عبد اهلل

1440  - يو�صف ال�صعد  بن  محمد
1441  - غاندي مخول  بن  خليل

1442  - �صامر كا�صوحة  بن  منيب
1443  - حيدر عمران  بن  محمود

1444  - لينا عبا�ض  بنت  يحيى
1445  - اإيمان كنعان  بنت  عبد الرحيم

1446  - غالب المدني  بن  اإبراهيم
1447  - محمد تكروني  بن  اأحمد

1448  - فادي عبدو  بن  مرعي
1449  - اياد �صاهر  بن  خ�صر

1450  - مرتجى حالوي  بن  حنا
1451  - مرهف المعلم  بن  بدر

1452  - محمد عقول  بن  اأحمد
1453  - راني طحان  بن  جميل
1454  - مك�صيم نادر  بن  �صامي

1455  - حال عي�صى  بنت  ع�صاف
1456  - مدين زيدان  بن  عبد الكريم

1457  - مازن اأ�صد  بن  مو�صى
1458 - جورج ديوب  بن  مخائيل
1459  - هزاع نجر�ض  بن  حمدان
1460  - �صلوان النقري  بنت  فائق

1461  - المعتنز باهلل الطويل  بن  غازي
1462  - �صاري يو�صف  بن  كريم

1463  - فدوى الح�صني  بنت  عدنان
1464  - رحاب ابراهيم  بنت  محمد

1465  - اأريج اليون�ض  بنت يو�صف
1466  - محمد اأحمد محمود   بن  اأحمد

1467  - محمد �صبح  بن  عبد الكريم
1468  - عزمي رحال  بن  محمد
1469  - فرا�ض مو�صى  بن  علي
1470  - ح�صام قني�ض  بن  �صمير

1471  - و�صاح االأحمد  بن  محمد
1472  - وفاء حالوة  بنت  محمد

1473  - غفران عدرة  بنت  عزيز
1474  - ليال�ض العبد اهلل  بنت  ن�صر الدين

1475  - ح�صام اليو�صف  بن  اأحمد
1476  - محمد ال�صاج  بن  عبد الحميد

1477  - عال عبا�ض  بنت  عز الدين
1478  - ن�صال الدخيل  بن  مطان�ض

1479  - جا�صم ال�صعلة  بن  محمد
1480  - نيرمين ق�صوم  بنت  عمار

1481  - ح�صان �صعد الدين  بن  �صهيل
1482  - وائل كو�صى  بن  مطانيو�ض

1483  - دعد النقري  بنت  �صالح
1484  - ربيع عبا�ض  بن  مح�صن

1485  - ديانا عرب�ض  بنت  مطان�ض
1486  - عبد الحليم عرقوب  بن  محمد

1487  - ح�صين الكدرو  بن  زين
1488  - �صامر الخ�صور  بن  فوؤاد

1489  - اإيهاب �صليمان  بن  عبد الروؤوف
1490  - يحيى الم�صري  بن  جمعة
1491  - دارين فار�ض  بنت  ممدوح

1492  - �صليمان المن�صور  بن  ر�صيد
1493  - اأماني ملحم  بنت  ملحم

1494 - اأحمد اأمين الكو�صا  بن  اإبراهيم
1495  - اأروى اليو�صف  بنت  محمد

1496  - ب�صام عثمان  بن  اليا�ض
1497  - غيث �صما�ض  بن  انطونيو�ض

1498 -  �صليمان اأ�صعد  بن  �صريف
1499  - فرا�ض العلي  بن  حاتم

1500  - مي حمامه  بنت  محمد علي
1501  - نيفين اأبو عيد  بنت  مظهر

1502  - راكان العطري  بن  محمد غ�صوب
1503 -  �صفاء ال�صيخ  بن  �صالح الدين

1504  - المقداد زهره  بن  مالك
1505 -  ح�صام الزودة  بن  �صلوم

1506  - لمي�ض العلي  بنت  مطيع
1507  - ح�صن ميه  بن  نبيل

1508  - ناديا �صالح  بنت  عزيز
1509 -  حازم اإ�صماعيل  بن  عماد

1510 -  وئام عثمان  بنت  فواز
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1511 -  روان م�صطفى  بنت  �صالح

1512  - تيماء نور الدين  بنت  اأحمد
1513  - معد العقدة  بن  محمد عدنان

1514  - غرام اليو�صف  بنت  غيا�ض
1515  - لمى زينو  بنت  �صمير

1516  - رامي الح�صين  بن  عبد المجيد
1517  - ب�صار الجمعه  بن  مايز

1518  - عهد �صالمه  بن  �صلمان
1519  - �صارة اأبو وا�صل  بنت  مالذ
1520  - روحي االأ�صيل  بن  مهدي

1521 -  �صذا االإبراهيم  بنت  عبد الكريم
1522 -  محمد �صليمان بالل  بن  �صليمان

1523 -  ابراهيم عبود  بن  مو�صى
1524  - �صمير ال�صالح  بن  يو�صف

1525 -  �صبا مندو  بنت  م�صباح
1526  - مازن ال�صالح  بن  �صبري
1527  - عمار داود اآغا  بن  ظهير

1528  - محمد زياد ال�صلوم  بن  عدنان
1529  - مح�صن م�صتو  بن  عبد اهلل
1530  - عمار خطاب  بن  محمود

1531  - مازن القا�صمي  بن  محمد وليد
1532 -  جوزيف دهما  بن  نعيم

1533  - يا�صر العموري  بن  حبيب
1534  - بيان عي�صى  بن  اأ�صد

1535  - رامي نجار  بن  موفق
1536  - ح�صن �صليمان الح�صن  بن  �صليمان

1537  - غيث النقري  بن  محمود
1538 - حنين يو�صف  بنت  محمد

1539 -  وداد رحمه  بنت  عقل
1540  - عدنان ال�صامي  بن  محمد

1541  - ح�صان محمد  بن  غياث الدين
1542  - مازن من�صور  بن  مخائيل

1543  - معتز االبراهيم  بن  عبد الكريم
1544  - عالء ديوب  بن  دروي�ض

1545  - ن�صرين حمزة  بنت  محمد
1546  - �صهى جنيدي  بنت  بهجت
1547  - عزام الر�صوان  بن  �صليمان
1548  - المهند المرعي  بن  مروان

1549  - دانيا اإ�صماعيل  بنت  ب�صار
1550  - علي �صقره  بن  نا�صيف

1551  - اأيمن قليح  بن  رئيف
1552  - ايا�ض الحموي  بن  يون�ض
1553  - �صفوان الجدي  بن  غازي

1554  - اليا�ض غمي�ض  بن  جرج�ض
1555  - راميه الح�صن  بنت  غزوان
1556  - ملك ابراهيم  بنت  اأحمد

1557  - اأيهم خزامي  بن  علي
1558 - ع�صام نعمان  بن  خيرت

1559 - عال ال�صافتلي  بنت  محمد
1560  - هبه ح�صين  بنت  جهاد
1561  - ريم محمد   بنت  �صالح

1562  - با�صل غنام  بن  �صهاب
1563  - علي ح�صين محمد  بن  ح�صين

1564  - خالد خليل  بن  اأحمد
1565 - كلوديا ك�صاب  بنت  نبيل

1566  - ان�ض �صليم  بن  بهجت
1567 -  ثراء اليو�صف  بن  محمود

1568 -  غ�صان االبراهيم  بن  عبد الحكيم
1569 -  محمد اأ�صعد اإدري�ض  بن  نادر

1570 -  ح�صان االبراهيم  بن  ح�صن
1571 - محمد عيا�ض  بن  يا�صر
1572 - ابراهيم عون  بن  ب�صام

1573 - هال رجوب  بنت  عبد الحق
1574  -عالء �صليم  بن  منهل

1575 - حال عيون ال�صود  بنت  محمد ه�صام
1576 - يا�صمين عزوز  بنت  نزيه
1577 - فريزه طلي  بنت  مو�صى

1578  - محمد عي�صى  بن  عبد الكريم
1579  - تامر ايبو  بن  ب�صير

1580  - يعرب المرعي  بن  اأحمد
1581  - ابراهيم �صبلي  بن  دروي�ض

1582  - اآيات �صلهب  بنت  رئيف
1583  - رباب ال�صليمان  بنت  محمد

1584  - عزه نا�صر  بنت  محمد
1585  - غيث المحمد  بن  فائز

1586  - منير من�صور  بن  جميل
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1587  - رفيف نا�صر  بنت  حكمات

1588 -  اأ�صامة �صاهين  بن  �صعبان
1589  - ريام النا�صر  بن  �صال�ض

1590  - منير عودة  بن  �صامي
1591  - علي ن�صر  بن  محمد

1592  - مار�صيل جروج  بن  مروان
1593  - المثنى الدراو�صه  بن  عثمان
1594 -  �صلمى �صلوم  بنت  �صليمان

1595 -  �صامر حنون  بن  جرج�ض
1596 -  اإيهاب طلب  بن  نبيه

1597  - دانيال المحمود عفوف  بن  محمود
1598  - محمد اأ�صعد   بن  وجيه

1599  - مجد مندو  بن  حيدر
1600 -  والء من�صور  بنت  رم�صان 

1601 -  اأحمد ديب  بن  فوؤاد
1602  - محمد فرا�ض طربو�ض  بن  �صالم

1603  - �صو�صن معتوق  بنت نعمه
1604  - محمد ح�صان االأيوبي  بن  عبد الجواد

1605  - عبد الكريم مخزوم  بن  خالد
1606  - الحكم ال�صالح  بن  اأحمد

1607  - مالذ كله  بن  محمد
1608  - مخائيل كرم  بن  ان�صري

1609  - رامي علي  بن  غياث الدين
1610  - محمد يو�صف  بن  علي

1611  - ثائر الخوري  بن  نظام
1612 -  �صليمان �صاهين  بن  اأحمد

1613 -  غزوه االأحمد  بن  خالد
1614 -  رفا اليو�صف  بنت  �صمير

1615 -  اأيمن محمود الحايك  بن  محمود
1616 -  عائدة العي�صى  بنت  تامر

1617 -  لينا هلف  بنت  ابراهيم 
1618 -  عبيده غليوم  بن  عدنان
1619  - محمد حبابه   بن  عزيز

1620 -  �صعيد النقري  بن  جودت
1621  - علي حبابه  بن  عزيز

1622  - منتجب الدين ق�صيعه  بن  ح�صن
1623  - علي ح�صاوي  بن  ن�صر الدين
1624 -  �صحوك �صمعان  بنت  ابراهيم 

1625  - منير البديوي  بن  فهمي
1626 -  زينب �صليمان  بنت  طالل

1627 -  رنا ديوب  بنت  يو�صف
1628 -  راما خولي  بنت ب�صام
1629 -  ريما �صليم  بنت  حدو

1630 -  نور عابد  بنت  �صليمان
1631 -  و�صيم �صعادة  بن  عماد

1632 -  طارق ا�صكندافي  بن  عامر
1633 -  لورين محمد ابراهيم   بنت  غ�صان

1634 -  �صامر ب�صالوي  بن  عبد اللطيف
1635 -  ماري محمد  بنت  ابراهيم 

1636 -  نهى ادري�ض  بنت  محمد
1637 -  مي اليون�ض  بنت  نزيه

1638 -  مي�ض �صحاده  بنت  بهجت
1639 -  غزوان حمادي  بن  زياد
1640 -  روز من�صور  بنت  هيثم

1641  - ليلى الهدله  بنت  عبد اهلل
1642 -  نهله الحم�صي  بنت  علي

1643 -  خالد العمر  بن  عبد الكريم
1644 -  مي�صال دبول  بن  رزق

1645 -  فرا�ض عوف  بن  عبد الباري
1646 -  فادي عو�ض  بن  كامل

1647 -  اأماني علون  بنت  محمد را�صم
1648 -  و�صام اأ�صعد  بن  محمود
1649 -  ر�صا النقري  بنت  حيدر
1650 -  ربيع خ�صور  بن  يو�صف

1651 -  �صريهان الح�صن  بنت  ها�صم
1652 -  اأمل علي  بنت  عبد الكريم

1653 -  فادي الحمود  بن  عبد الكريم
1654 -  كرم بنوت  بن  كميل

1655 -  وفاء الدربولي  بنت  محمود
1656 -  اأيهم نا�صر  بن  عدنان

1657 -  فواز ال�صعيد  بن  عدنان
1658 -  نرج�ض �صيوفي  بنت  ن�صر 

1659 -  رنا غازي  بنت  وليد
1660 -  �صارين الديوب  بن  فواز
1661 -  ربا ن�صطه  بنت  ميخائيل

1662 -  جورج حتويك  بن  مطانيو�ض
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1663  - ح�صين االن�صاري  بن  ح�صان محفوظ

1664  - يانا �صالمه  بنت  علي
1665  - ر�صا �صتوت تدمري  بنت  نايف

1666 -  ح�صان ر�صوان  بن  مو�صى
1667 -  اأريج الح�صن  بنت  علي
1668 -  قمر الناطور  بنت  كامل

1669 -  ميرنا الني�صاني  بنت  ن�صر الدين
1670 -  هبة الدبيات  بنت  �صم�ض الدين

1671  - محمود حمدان  بن  غزوان
1672 -  محمد بعيتي  بن  ابراهيم 

1673 -  علي ال�صعار  بن  ابراهيم 
1674 -  ربا النقري  بنت  في�صل

1675 -  �صبا الح�صن  بنت  غازي
1676 -  اأ�صامة حربا  بن  اأحمد

1677 -  �صوار حمود  بن  عي�صى
1678 -  اأحمد �صلمو  بن  غا�صق

1679 -  حمزه علو�ض  بن  ابراهيم 
1680 -  لينا الني�صافي  بنت  عزيز
1681 -  نور ال�صالح  بنت  اأحمد

1682 -  لما خليل  بنت  جبر
1683 -  ب�صمه اأحمد  بنت  علي
1684 -  �صبا الرجب  بنت  ماهر
1685 -  ر�صا اأحمد  بنت  محمد

1686 -  ربيع غره  بن  بدر
1687 -  مرهف كله  بن  محمد

1688 -  اأنطون م�صوح  بن  عبدو
1689 -  م�صر الحوراني  بن  عدنان

1690 -  علي محمد الح�صن  بن  محمد
1691 -  محمد الوعري  بن  بهجت

1692 -  بديع الليو�ض  بن  ليو�ض
1693 -  ب�صار الرا�ض  بن  تركي

1694 -  زينة النقري  بنت  في�صل
1695 -  زيد �صدود  بن  محمد

1696 -  علي النقري  بن  اآ�صف
1697 -  ديما زيتون  بنت  عبد الكريم

1698 -  منتجب محمد  بن  ح�صن
1699 -  نور الحمود  بنت  نادر

1700 - نها االأحمد  بنت  اأحمد

1701 -  زبيده المحمد  بنت  �صليمان
1702  - نوره البواب  بنت  فرحان

1703  - ثائر ال�صخني  بن  عارف
1704 -  الهام الح�صن  بنت  تركي

1705  - دياال المن�صري  بنت  محمد علي
1706 -  ح�صام يو�صف  بن  علي

1707 -  عمار الع�صاف  بن  ح�صين
1708 -  نديم علي  بن  عدنان

1709 -  محمد الفيا�ض  بن  اأحمد
1710 -  جويل الحكيم  بن  زاهر

1711 -  عزيز المريعي  بن  حبيب
1712 -  وائل عبد العزيز  بن  محمد

1713 -  ح�صن الخالد  بن  نوفل
1714 -  ن�صال عودة  بن  محمد ر�صيد

1715 -  يو�صف نبهان  بن  محمد
1716 -  نزار �صم�صين  بن  ر�صاد

1717 -  عالء الحوراني  بن  موفق
1718 -  و�صام �صاللو  بن  جهاد
1719 -  اأديب خزام  بن  �صادق
1720 -  اأحمد نا�صر  بن  محمد

1721 -  فاتن الح�صين  بنت  فاروق
1722 -  ر�صا �صعيد  بنت  فار�ض

1723 -  نادين عبود  بنت  عي�صى
1724 -  نوار البيطار  بنت  محمد فوزي

1725 -  محمود العبا�ض  بن  في�صل
1726 -  جورج عزوز  بن  نقوال

1727 -  علي وزير عبا�ض  بن  وزير
1728  - ح�صام ابراهيم  بن  محمود

1729 -  �صامر اليو�صف  بن  نزيه
1730 -  دانيا بهان  بنت  اأحمد
1731 -  تمام �صبيب  بن  اأحمد
1732 -  ر�صا عرابي  بنت  اأكرم

1733 -  ريموند علي بدر  بن  تميم
1734 -  اآن خولة اأ�صعد  بنت  عي�صى

1735 -  مارلين تامر  بنت  ن�صال
1736  -  ماريا طحان  بنت  �صليم

1737 -  اأحمد علي  بن  محمد
1738 -  ملهم نا�صيف  بن  رفعت
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1739 -  غانية ح�صني  بنت  اليا�ض

1740 -  والدة علي  بنت  كا�صر
1741 -  �صومر بدران  بن  منير

1742 -  �صعد علي  بن  زهير
1743 -  عروة يو�صف  بن  عبد اللطيف

1744 -  يامن المن�صور  بن  نزار
1745 -  مها خدوج  بنت  محمد
1746 -  حازم النا�صر  بن  طالل

1747 -  محمد علي الم�صري  بن  عبد الرحمن
1748 -  ن�صرين المن�صور  بنت  يو�صف

1749  - فاطمة الح�صن  بنت  علي
1750 -  حوريه ر�صيد  بنت  هيثم
1751  - نرمين رداح  بنت  �صعيد

1752 -  هبه دقاق  بنت  يحيى
1753 -  مناهل خليل  بنت  فوؤاد

1754 -  محمد ر�صا �صيد �صليمان  بن  يو�صتف
1755 -  رامي ر�صتم  بن  �صالح

1756 -  ن�صرين ق�صعم  بنت  محمد
1757 -  زهره ح�صين  بنت  �صمير

1758 -  زيد اأيوب  بن  غ�صوب
1759 -  جان خزنه  بن  ميالن

1760 -  �صامر الع�صاف  بن  اأ�صد
1761 -  وهيب خوري  بن  نبيل

1762 -  �صحر عو�ض  بنت  جميل
1763 -  محمد علي با�صا  بن  حاتم

1764 -  هال رجوب  بنت  عبد الكافي
1765 -  ح�صن يون�ض  بن  �صاهر

1766 -  زاخر باظه  بن  مي�صال
1767 -  دارين الحبيب  بنت  عبد الحي

1768 -  عدي البالل  بن  محمود
1769 -  و�صاح مرعي  بن  جميل
1770 -  علي النا�صيف  بن  غ�صان

1771 -  ديما با�صلي  بنت  مفيد
1772 -  غيد �صليمان  بنت  مخل�ض

1773 -  يو�صف ح�صن  بن  غ�صان
1774 -  لمى تركماني  بنت  محمد ب�صير

1775 -  ريم الن�صار  بنت  ح�صن
1776 -  عهد �صليمان  بنت  عزيز

1777 -  اأوي�ض النقري  بن  فوؤاد
1778 -  �صيرين الح�صن  بنت  م�صطفى

1779 -  علي الجرا�ض  بن  محمود
1780 -  اأروى البارودي  بنت  يو�صف

1781 -  حامد حاج علي  بن  محمد
1782 -  محمد المحمد  بن  �صاير

1783 -  عبد ال�صتار �صفور  بن  عبد ال�صالم
1784 -  جوليت بدره  بنت  ابراهيم 

1785 -  دانيه الجود  بنت  �صميح
1786 -  غزل نجم  بنت  عبد الكريم

1787 -  طالب الح�صن  بن  ح�صن
1788 -  يو�صف ديبو  بن  اأنور

1789 -  فرا�ض زيدان  بن  محمد
1790 -  �صومر بالل  بن  عبد الرحمن

1791 -  وائل الكردي  بن  كا�صر
1792 -  علي محمد  بن  نزيه

1793 -  معن �صالح  بن  اأحمد
1794 -  بالل الني�صاني  بن  اأحمد
1795 -  غرام ال�صيخ  بنت  ر�صوان

1796 -  رنيم فيا�ض  بنت  ن�صر
1797 -  معالي مراد  بن  محمد خير

1798 -  ليليان ح�صن  بنت  ماجد
1799 -  مارينا الخوري  بنت  مف�صي

1800 -  عي�صى عي�صى  بن  نعيم
1801 -  كادان ال�صعبان  بن  محمود

1802 -  خليل عاقله  بن  �صامر
1803 -  ريم ميهوب  بنت  عي�صى

1804 -  نزيه جبر  بن  جابر
1805 -  محمد �صالمه  بن  عبد الحكيم

1806 -  نوح فار�ض  بن  نوح
1807 -  اأدهم المريعي  بن  حبيب

1808 -  ب�صار الخوري  بن  ن�صال
1809 -  اآمنه ال�صامي  بنت  مراد
1810 -  نها خدوج  بنت  محمد

1811 -  �صليمان االإبراهيم  بن  غزوان
1812 -  �صادي غنام  بن  محمد

1813-   رهام ال�صماعيل  بنت  ا�صماعيل
1814 -  نور اليا�ض  بنت  عدنان
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1815-   عقبه العلي  بن  علي
1816 -  وا�صف ربوع  بن  اليان

1817 -  �صالم الم�صطفى  بنت  اأحمد
1818 -  ب�صرى النفره  بنت  عدنان

1819 -  هبه االأ�صعد  بنت  خالد
1820 -  نيرمين حمدان  بنت  علي

1821 -  رنا محمود  بنت  عدنان
1822 -  فادي جحجاح  بن  فوؤاد

1823 -  زينه نعمه  بنت  طعمه
1824 -  جالل مخلوف  بن  نبيه

1825 -  �صلمى اأيوب  بنت  موفق
1826 -  وليم فرج  بن  محمود

1827 -  عبد اهلل عبد القادر  بن  اإح�صان
1828 -  يمنى الخرفان  بنت  حماده

1829 -  عال �صاميه  بنت  �صامي
1830  - ريم عبد اهلل  بنت  عبد العزيز

1831 -  اأحمد عطفه  بن  علي
1832 -  را�صد العبد اهلل  بن  تمام
1833 -  مالك غريب  بن  ماجد
1834 -  غاده يون�ض  بنت  كا�صر

1835 -  ن�صرين عبا�ض  بنت  �صالح
1836 -  يا�صمين عبد العظيم  بنت  غانم

1837 -  بديعة اإ�صماعيل  بنت  عبد اللطيف
1838 -  ب�صار �صلوم  بن  بدر

1839 -  �صذى الفتنه  بنت  علي
1840 -  مجد عو�ض  بن  يو�صف

1841 -  �صراب القا�صم  بنت  يو�صف
1842 -  ر�صا الح�صن  بنت  محمود

1843  - اأحمد علي  بن  نواف
1844 -  �صرور وزو  بن  اأحمد

1845  - فاطمة النقري  بنت  عمار
1846 -  ح�صام ال�صقيف  بن  هيثم

1847 -  هود ح�صين  بن  علي
1848 -  هند ال�صليمان  بنت  ح�صين

1849 -  ب�صار �صاهين  بن  مح�صن

1850 -  ليال�ض الحموي  بنت  يزن�ض
1851 -  �صليمان العلي  بن  علي

1852 -  عالء الفار�ض  بن  محمد هيثم
1853  - اأحمد ال�صوفي  بن  راغب

1854  - نورهان ال�صمالي  بنت  فخري
1855-   �صكري اأنبوبا  بن  طالل

1856 -  ب�صرى الجوراني  بنت  جودت
1857 -  �صالم المرعي  بن  �صمير

1858 -  �صالح محمد  بن  منذر
1859 -  رهام دروي�ض  بنت  ب�صاام

1860 -  حيان م�صطفى  بن  اأحمد
1861 -  �صحر فوعاني  بنت  علي

1862 -  ريمه زكريا  بنت  نعيم
1863 -  غدير دروي�ض  بن  جهاد

1864 -  لقمان الح�صن  بن  خ�صر
1865 -  اأمين النقري  بن  ممدوح

1866  - مهند مرعي  بن  محمد
1867 -  �صادي مو�صى  بن  لورن�ض

1868 - طارق عبود  بن  جميل
1869 -  ابت�صام خلوف  بنت  ح�صن

1870 -  اأحمد المحمود  بن  �صليمان
1871 -  الرا بدور  بنت  يو�صف

1872-   يو�صع الحوراني  بن  �صليمان
1873 -  محمد هالل  بن  اإ�صماعيل

1874 -  عالء الحمود  بن  �صلمان
1875-   اأ�صامه �صليمان  بن  عي�صى

1876 -  دعاء االإبراهيم  بنت  عبد االإله
1877 -  رهام زوده  بنت  فخري
1878 -  ح�صان علي  بن  �صالح

1879 -  ناهد جروج  بنت  رهيب
1880 -  عبد الرحمن اأبو �صمره  بن  غالب

1881 -  اأمجد الحفيان  بن  غياث
1882 -  مالذ الم�صطفى  بنت  خ�صر

1883 -  عالء خليل  بن  منير
1884 -  همام اإبراهيم  بن  محمود

1885 -  علي رعد  بن  محمد
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1- �صفوان نبيعة بن نديم
2- رائد جوخدار بن فايز

3- مي�صيل خليل بن طوني
4- �صومر �صعيد بن �صهيل

5- �صياء ا�صحق بن جرج�ض
6- رائد يزبك بن حافظ 
7- اأدهم ال�صمرة بن فواز

8- نبيل �صعد الدين بن زكريا
9- زاهر خزام بن فيليب

10- علي محرز بن محمد
11- محمد معروف بن �صالح
12- مدين ح�صين بن �صليمان

13- وديع ابراهيم بن اليا�ض
14- ربيع والي بن طالل

15- عالء ب�صتاوي بن كامل
16- ب�صير الح�صين بن اإبراهيم

17- محمد الخ�صور بن عبد العزيز
18- علي �صليمان بن محمد
19- اأيهم اأدنوف بن محمد

20- �صومر المبارك بن محمد 
21- محمد المحمود بن محمود

22- علي خليل بن تامر
23- علي حبابه بن محمود

24- عبد المطلب الحاج يون�ض بن محمد �صمير
25- مو�صى ال�صعبان بن �صعبان
26- �صيرين عبود بنت محمد

27- مجد ن�صور بن علي
28- عالء محمد بن خالد

29- اأحمد الدند�ض بن عطية
30- جوني مثال بن ب�صار

31- جورج الم�صطفى بن غ�صان
32- محمد ح�صن بن عبد ال�صالم

33- م�صطفى غريب بن محمد
34- اآ�صف المحمود بن خ�صر

35- رامي تقال بن فايز
36- عمار ديبان بن علي

37- يا�صين ال�صليمان بن نعيم
38- جميل ال�صعبان بن �صليمان

39- غياث اال�صتانبولي بن �صامي
40- �صادي اإبراهيم بن جهاد

41- فهر الحاج يون�ض بن محمد فرحان
42- محمد الحوري بن عبد الباري

43- ب�صار اليا�صين بن معروف
44- هايل عبد الحميد بن في�صل

45- اأحمد دربولي بن �صليمان
46- با�صل زخور بن نديم

47- ليث �صعد الدين بن نا�صر
48- رام بلول بن نادر

49- علي هولو بن نزيه
50- ميالد الخ�صر بن هالل

51- �صو�صن الخليل بنت م�صطفى
52- موؤيد حمدان بن عدنان

53- طارق عجيب بن ح�صين
54- فادي يازجي بن جورج

55- محمد زكريا بن عبد المنعم
56- ح�صن �صدود بن محمد

57- علي ال�صالمة بن بدر
58- علي الكردي بن غ�صان

59- مروى ال�صامي بنت مطانيو�ض
60- زهير ظروف بن عبد الرحمن

المحامون المتمرنون في فرع  حم�س
)ح�سب الأقدمية(

ال�سادةال�سادة
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61- محمد الح�صن بن علي

62- عمرو ح�صمه بن بهزر
63- برهان طعمه بن عي�صى

64- و�صام الوعري بن محمد
65- فيحاء زكريا بنت محمد

66- محمود الجا�صم بن تركي
67- زياد ديب بن نزار

68- حال جبر بنت عزيز
69- علي ال�صالح بن يون�ض
70- علي الداوؤد بن في�صل

71- عمار حموي بن م�صطفى
72- نجوى الح�صن بنت خير اهلل

73- طالب بدور بن اإبراهيم
74- مرهف النهابي بن محي الدين

75- محمود العبد اهلل بن اإبراهيم
76- محمود اأحمد بن محمد

77- علي كنجو بن نبيل
78- منار الح�صن بن نادر
79- ب�صار غدير بن عادل

80- غ�صان المخلف بن عبد ال�صالم
81- عزيز الجمال بن نايف

82- نهاد مراد بن مهاب
83- المقداد ال�صليمان بن محمد

84- محمد اإ�صماعيل بن ب�صار
85- محمد �صفطلي بن من�صور
86- محمد الم�صعود بن يو�صف

87- م�صر داود بن اأحمد
88- مطان�ض كا�صوحه بن ح�صيب

89- ريم اأيوب بنت كفاح
90- فاتن ال�صليمان بنت زيد

91- محمد الجمعة بن غطفان
92- محمود جوالق بن كمال

93- زين العابدين الرجب بن علي
94- محمد قندقجي بن هيثم

95- علي خليل بن محي الدين

96- اأبي �صلمون بن �صريف
97- علي الع�صاف بن ه�صام

98- ح�صين معيني بن محمد الخالد
99- اأحمد العو�ض بن عبد الحكيم

100- رنا العمر بنت تي�صير
101- همام العلي بن محمد
102- يارا الر�صتم بنت فائق

103- حيدر اأحمد بن محمد
104- راكان عجوب بن محمد

105- دارين حالوه بنت محمد
106- مهند الخ�صور بن اأحمد

107- محمد هالل االأبر�ض بن اأحمد
108- رامي �صافي بن فوؤاد

109- نادر العلي بن عبد ال�صالم
110- محي �صعادات بن رزق
111- علي خا�صكي بن نهاد
112- ليلى فرج بنت منيف

113- عبد اهلل �صحلول بن محمد موؤتمن
114- غ�صنفر ال�صوفي بن عبد ال�صالم

115- كاظم اإبراهيم بن اأحمد
116- عبدو فرح بن عي�صى

117- علي زريبي بن اأحمد
118- لبينا بو عزو بنت معروف

119- ح�صن جناد بن كا�صر
120- ر�صاد الح�صين بن محمد
121- و�صيم حالق بن ح�صين
122- �صذا حداد بنت مي�صيل
123- حيدر حيدر بن ي�صمير

124- علي �صليمان بن �صليمان
125- موؤمن علي بن محمد

126- فادي جرج�ض عبد اهلل بن يو�صف
127- ع�صام االإبراهيم بن حمزة
128- ليلى النقري بنت محمود
129- �صيلفا اأيوب بنت اإبراهيم

130- اأيمن عفيفه بن محمد
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131- ب�صينه الخ�صر بنت علي

132- عمار محمد بن بديع
133- لمى الح�صن بنت اإبراهيم

134- محمد الم�صال بن علي
135- عبد الرحمن ال�صالح بن يو�صف

136- فرحان حمدو�ض بن اأحمد
137- �صفاء علو�ض بنت وليد
138- اأيهم االإبراهيم بن يا�صر
139- رامي محمد بن �صالح

140- ربيع ال�صالح بن يا�صر
141- بدر ال�صيخه بن تمام

142- حذيفه الدراو�صه بن عثمان
143- جا�صم العلي بن كنعان

144- كري�صتينا بربر ع�صكر بنت اليا�ض
145- عزيز ديوب بن اأحمد

146- هيثم عبدو �صليمان بن �صعد اهلل
147- يو�صف الرقماني بن عدنان

148- علي حبيب بن محمد
149- مرهف الفاحلي بن ماجد

150- عالء عبد اهلل بن ظهير
151- محمد محمود بن ح�صام الدين

152- مجد ح�صن بن عبد ال�صالم
153- تهاني عبارة بنت محمد ماجد

154- خالد االأحمد بن اأحمد
155- غزوان االأحمد بن غازي

156- عبد الرحمن قناطري بن اأ�صامة
157- اأيمن �صويد بن عبد الرحمن

158- اأحمد الخراز بن �صميع
159- علي االأ�صعد بن مالك

160- محمد فرحان الدروبي بن ناظم
161- مجد اإبراهيم بن بهجت

162- عبيده العكاري بن عا�صم
163- رامي االأحمد بن عبد الكريم

164- محمد ادري�ض بن فوؤاد
165- في�صل الدكر بن م�صطفى

166- �صبري ب�صور بن ب�صور
167- �صليمان اال�صتانبولي بن �صامي

168- اأحمد المرعي بن �صليمان
169- رقيه بالل بنت محمد

170- رهف تر�صي�صي بنت محمد
171- روالن نادر بنت �صحاده

172- اأحمد كنجو بن يا�صر
173- حنا �صموط بن كمال

174- محمد �صيف دربولي بن حكمات
175- ر�صيد زيتون بن اأحمد
176- مقداد حمود بن وفيق

177- يارا ر�صوان بنت محمد
178- ب�صام الني�صافي بن خليل
179- حال حجل بنت عطا اهلل

180- هدى الجندلي بنت محمد رفعت
181- �صناء الفدعو�ض بنت نواف

182- حال عيد بنت محمود
183- �صيراز المحمد بن �صليمان

184- داليا عبا�ض بنت يو�صف
185- لما ال�صليمان بنت اأ�صعد
186- �صعبان �صاهين بن جمال
187- فاطمة العلي بنت اأحمد

188- يزن المحمود بن محمود
189- ح�صيب روميه بن نزيه
190- �صياء ال�صالح بن �صالح

191- م�صعب ناعم بن �صليمان
192- يعرب االإبراهيم بن �صليمان

193- لمي�ض حالويك بنت محمود
194- مها اإبراهيم بنت مح�صن

195- �صليمان عبد اهلل بن ح�صن
196- ماجدة اليو�صف بنت ن�صر الدين

197- راما عبا�ض بنت حيدر
198- دالل ر�صتم بنت محمد

199- حال ربعوني بنت غ�صان
200- عدنان اأ�صعد بن معن
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234 - فــرع حم�ص

ال�ســــــادةال�ســــــادة
201- نجوى الوعر بنت وليد

202- لورين الح�صن بنت محي الدين
203- عقبة زكريا بن �صليمان

204- ابت�صام حماده بنت علي
205- اآمنه العبد اهلل بنت مح�صن

206- علياء اأ�صعد بنت جعفر
207- اأنجيل الكال�ض بن في�صل
208- غيث اليو�صف بن يو�صف

209- وائله المرار بنت علي
210- يو�صف حبيب بن اأحمد

211- عناية االأن�صاري بنت محمد غانم
212- يزن الح�صن بن عامر

213- ح�صين حالق بن فايز
214- ابراهيم الداالتي بن يو�صف

215- مازن حرفو�ض بن محمد
216- هبه �صعار بنت �صعيب
217- خ�صر زيتون بن اأحمد
218- عالء �صلهب بن اأحمد

219- هدى نخله بنت فواز
220- خالد ال�صيد بن عبد العزيز

221- غياث جنيد بن �صليمان
222- �صامر الديوب بن عبد الكريم

223- نجود ملوك بنت �صكري
224- �صها يازجي بنت اإبراهيم

225- وجدي و�صوف بن �صليمان
226- اأيهم رابعه بن محمد
227- لودي داود بن مالك

228- غانا الح�صن بنت محمد
229- ح�صن خ�صر بن يو�صف

230- نور اأبو الخير بنت محمد فرحان
231- اأمل بكو بنت علي

232- عمار الدنيا بن اأديب
233- يامن جوهر بن نا�صر

234- جورج عبدو�ض بن مرعي
235- منار ح�صن عمار بن محمد

236- محمد ال�صالح بن رم�صون
237- مجد المحمد بن راتب

238- هبه عجوب بنت جمال
239- تغريد بالل بنت مرت�صى

240- �صومر �صلطان بن �صامي
241- رقيه محمد بنت �صليمان

242- ريم �صالح بنت يحيى
243- مهند الجاوي�ض بن عبد العزيز

244- قتيبة م�صلماني بن نزار
245- رواد ال�صكري بنت غازي

246- �صيف الدين الرحيل بن خ�صر
247- دياال �صهال بنت اأ�صعد
248- اأمجد ليو�ض بن �صامر

249- محمد الخلف بن خالد
250- غدير ح�صن بن اأحمد

251- �صو�صن الح�صن بنت عي�صى
252- �صيرين القنطار بنت طالب

253- ديما ال�صعار بنت موفق
254- يو�صف عيا�ض بن نايف
255- �صحر الغربي بنت عابد

256- يونان نانو بن اليا�ض
257- نور الهدى عكعك بنت زياد

258- ايلي �صمعان بن نزار
259- نزار زينه بن علي

260- هاني الفتنه بن علي
261- او�صكا االأحمد بنت مناف

262- لبنه الر�صتم بنت خ�صر
263- ح�صين دروي�ض بن علي

264- يو�صف فيا�ض بن محمود
265- راميه اإدري�ض بنت يو�صف

266- عمرو حامي�ض بن عبد النافع
267- با�صل خزنه بن محمد

268- ع�صام المحمد بن حكيم
269- ميرنا ال�صاهر بنت غ�صان

270- دانيال قا�صم بن محمد
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فــرع حم�ص - 235

ال�ســــــادةال�ســــــادة
271- انا�ض ال�صحادة بنت يا�صر

272- محمود عفوف بن �صليمان
273- زينة الح�صيني بنت نامر

274- فيروز ال�صلوم بنت �صريف
275- غنوه عبا�ض االأحمد بنت �صليمان

276- �صها المحمد بنت خليل
277- عمار الح�صين بن علي

278- �صاره ديب بنت محمود
279- محمد ح�صام رم�صون بن عبد الباري

280- لما جعلوك بنت عبد المنعم
281- نديم ب�صي�ض بن ب�صام

282- نغم عثمان بنت عدنان
283- محمد هوال بن عي�صى

284- طوني راعي الخال بن مخائيل
285- �صامر رباحية بن ب�صام

286- عمار الديري بن عبد اللطيف
287- علي الع�صاف بن ح�صين

288- م�صعف العثمان بن محمد
289- موفق الخواجة بن بدوي

290- ابراهيم اأحمد بن علي
291- هيفاء ال�صيخ بنت عبد الهادي

292- ب�صار النقري بن حبيب
293- رهام اإبراهيم بنت غ�صان

294- �صذا القا�صم بنت نوفل
295- رهاف الخليل بنت يحيى

296- �صمر العلي بنت عبد الحميد
297- يا�صمين الح�صن بنت علي

298- مواهب حمود بنت اإبراهيم
299- رائد الطالب بن عبد الظاهر

300- زكريا من�صور بن محمد
301- عالء العلي بن محمد

302- �صعيد م�صارقة بن محمد وليد
303- يا�صمين عيده بنت كا�صر

304- ورد الالظ بنت نهاد
305- علي الوعري بن كامل

306- ريما الني�صافي بنت ي�صين
307- منهل النقري بن نديم

308- داليا القا�صم بنت فاروق
309- اأن�ض �صباغ بن فدعان

310- خالد ح�صامو بن عمار
311- اأحمد بهاء الحمد بن محمد

312- محمد �صالح بن را�صد
313- عمار المن�صور بن عدنان

314- اآمنة ال�صيخ عطية بن الحارث
315- مرح �صليمان بنت ر�صا

316- عبد الرحمن ال�صامي بن محمد
317- ح�صام محمد بن محمد

318- ديمه �صاي�ض بنت محمد
319- علي عبد الكريم بن ح�صن

320- اأن�ض �صفور بن محمد
321- علي ال�صماعيل بن محمد

322- جورج كرم بن في�صل
323- منير الجهني بن فاروق

324- محمد عبد الفتاح بن يو�صف
325- عالء ال�صالح بن غازي

326- وائل اإبراهيم بن �صحود
327- اأ�صعد ع�صكر بن فايز

328- يو�صف الخطيب بن غ�صان
329- نا�صر حمدان بن �صليمان

330- محمد ح�صين بن عز الدين
331- يزن اإبراهيم بن حيدر

332- مجد بلول بن اأيمن
333- فادي �صمعان بن �صليبي

334- علي ق�صيعة بن ح�صن
335- ناريمان مدلج بنت ح�صين
336- ندى الح�صين بنت ر�صوان

337- محمد كمال �صالر بن محمد �صميح
338- اأيهم �صحية بن عبد الكريم
339- محمد عدي با�صا بن حاتم

340- عالء عبد الرحمن بن �صلمان



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

236 - فــرع حم�ص

ال�ســــــادةال�ســــــادة
341- غازي يون�ض بن فهد

292- ب�صار النقري بن حبيب
293- رهام اإبراهيم بنت غ�صان

294- �صذا القا�صم بنت نوفل
295- رهاف الخليل بنت يحيى

296- �صمر العلي بنت عبد الحميد
297- يا�صمين الح�صن بنت علي

298- مواهب حمود بنت اإبراهيم
299- رائد الطالب بن عبد الظاهر

300- زكريا من�صور بن محمد
301- عالء العلي بن محمد

302- �صعيد م�صارقة بن محمد وليد
303- يا�صمين عيده بنت كا�صر

304- ورد الالظ بنت نهاد
305- علي الوعري بن كامل

306- ريما الني�صافي بنت ي�صين
307- منهل النقري بن نديم

308- داليا القا�صم بنت فاروق
309- اأن�ض �صباغ بن فدعان

310- خالد ح�صامو بن عمار
311- اأحمد بهاء الحمد بن محمد

312- محمد �صالح بن را�صد
313- عمار المن�صور بن عدنان

314- اآمنة ال�صيخ عطية بنت الحارث
315- مرح �صليمان بنت ر�صا

316- عبد الرحمن ال�صامي بن محمد
317- ح�صام محمد بن محمد

318- ديمه �صاي�ض بنت محمد
319- علي عبد الكريم بن ح�صن

320- اأن�ض �صفور بن محمد
321- علي ال�صماعيل بن محمد

322- جورج كرم بن في�صل
323- منير الجهني بن فاروق

324- محمد عبد الفتاح بن يو�صف
325- عالء ال�صالح بن غازي

326- وائل اإبراهيم بن �صحود
327- اأ�صعد ع�صكر بن فايز

328- يو�صف الخطيب بن غ�صان
329- نا�صر حمدان بن �صليمان

330- محمد ح�صين بن عز الدين
331- يزن اإبراهيم بن حيدر

332- مجد بلول بن اأيمن
333- فادي �صمعان بن �صليبي

334- علي ق�صيعة بن ح�صن
335- ناريمان مدلج بنت ح�صين
336- ندى الح�صين بنت ر�صوان

337- محمد كمال �صالر بن محمد �صميح
338- اأيهم �صحية بن عبد الكريم
339- محمد عدي با�صا بن حاتم

340- عالء عبد الرحمن بن �صلمان
341- غازي يون�ض بن فهد

342- غاده خزنه بنت علي
343- عالء اأ�صعد بن ح�صن
344- با�صل العلي بن غ�صان
345- اياد الح�صن بن عدنان

346- عمار الوقاف بن محمد
347- رنيم مهير ال�صعدي بنت نبيل

348- غمار ديب بن نزار
349- ندوه ملوك بنت �صكري
350- ح�صن الخ�صر بن اأحمد

351- قي�ض الخ�صر بن حكمت
352- �صومر و�صوف بن فايز

353- مارلين زهره بنت فا�صل
354- ا�صراء العبد الرحيم بنت منذر

355- عبد الرزاق االأحمد الم�صطفى بن اإبراهيم
356- عال �صلوم بنت ورد

357- اأحمد الديب بن ح�صن
358- كنان جمال بن جميل

359- يارا داغر بنت انطونيو�ض
360- اإيمان اليو�صف بنت بدر
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فــرع حم�ص - 237

ال�ســــــادةال�ســــــادة
361- فهميه توكل بنت برهان

362- عمار المحرز بن يا�صر
363- اأميل خزام بن مالك

364- ح�صام خربوطلي بن اأحمد
365- منهل ديوب بن عي�صى

366- تمام ال�صعيد بن علي
367- اأحمد داوؤد بن غالب

368- عمار اإ�صماعيل بن محمود
369- يو�صف الم�صطفى بن حمدو
370- رنا �صالمي بنت عبد الكريم

371- با�صل زريقا بن محمد
372- زين العابدين االبراهيم بن عماد الدين

373- يعرب زكريا بن جمعه
374- عالء الخ�صر بن نعمان

375- علي االأف�صل بن عبد العزيز
376- نغم ب�صور بنت مجيد

377- لما االأ�صعد بنت يو�صف
378- ماريو مخول بن بديع

379- ح�صين معيني بن محمد الخالد
380- اآ�صف طراف بن معال

381- محمد الني�صاني بن خ�صر
382- فاطمة الحمد بنت �صالح

383- فهميه عنقور بنت محمد اأمين
384- �صالف االأ�صبر بن ا�صبر

385- مروان عواد بن هيثم
386- هود الزعبي بن تميم

387- اأحمد الخ�صر بن اإ�صماعيل
388- علي الدالي بن محمد

389- محمد العي�صى بن عي�صى
390- عدي العكاري بن ح�صن

391- �صهى العلي بنت حاتم
392- علي االأحمد بن عبد اهلل

393- محمد االأحمد بن عبد اهلل
394- طوني الطر�صه بن ن�صال

395- دالل النا�صر بنت محمود

396- مرهف الدروي�ض بن محمد الخالد
397- مي �صليمان بنت غ�صوب

398- محمود ر�صى بن عدنان
399- عمار داود بن اأحمد

400- عالء الحموي بن محمد
401- ابت�صام علي بنت �صليم

402- محمد معن �صرفو بن محمد حمزه
403- طارق االأبي�ض بن كهالن

404- براءه ديب بن جورج
405- ب�صار المحمود بن �صليمان

406- �صالح عي�صى بن محمد
407- جوزيف توما بن حليم
408- محمد جمال بن يحيى

409- ا�صكندر تاطر�ض بن �صعيد
410- محمد العبا�ض بن جهاد

411- جاكلين ال�صكاف بن لوؤي
412- ح�صام االإبراهيم بن �صالم
413- ح�صام البيرق بن �صاحي

414- طوني لطيف بن عادل
415- كنان حمدان بن محمد
416- ريم عبا�ض بنت �صليمان
417- وفاء بلول بنت �صليمان

418- روعه �صوا بنت نور الدين
419- امتثال ملوك بنت محمد اأديب

420- منتهى بروك بنت ح�صن
421- خليل �صليمان بن عبد اللطيف

422- محمد عدي �صمندر بن رامز
423- علي علي بن غ�صان

424- نغم التيزيني بنت عبد المعطي
425- محمد الخالد بن م�صطفى

426- �صهيل عبا�ض بن عبد الح�صيب
427- رامز حمدان بن �صليمان
428- اإيهاب خ�صور بن م�صير
429- مجد ح�صين بن محمد

430- طالل بركه و�صحه بن فايق
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238 - فــرع حم�ص

ال�ســــــادةال�ســــــادة
431- جوني طراد بن توفيق

432- محمد العبود بن محمود
433- غياث �صعبان بن ديب
434- �صياء يون�ض بن اأو�صام

435- �صريف االبراهيم بن اإ�صماعيل
436- عبد الكريم جمعه بن محمد

437- فرا�ض المحمد بن �صمير
438- غدير تكروني بن ناجح
439- �صمر اليون�ض بنت عماد

440- الواثق باهلل الخالدي بن تركي
441- محمد هواتو بن �صليمان
442- محمود ديب بن محمد

443- محمد الحمادة بن في�صل
444- محمود علي بن اأحمد

445- اآمنه �صليمان بنت مح�صن
446- اأيهم العموري بن نعيم

447- ح�صام عواد بن مجير
448- اأزد�صير زريبي بن اأحمد
449- م�صر الديب بن اأزد�صير

450- حالل اأ�صعد بنت �صهيل
451- زهره كرابيج بنت ب�صام

452- توفيق النقري بن نور�ض
453- نورا االأ�صرف بنت بهاء الدين
454- اأحمد النقري بن عبد الحليم

455- ح�صين ملحم بن اأحمد
456- مازن اإبراهيم بن حاتم
457- طارق ال�صايع بن هيثم

458- محمود االأ�صمر بن يو�صف
459- وهيب قبق بن برهان

460- محمد العجي بن اإبراهيم
461- غالب النجم بن حكمت
462- �صلمان عبا�ض بن مح�صن
463- رفعت �صالمي بن اأحمد

464- �صمه ال�صامي بنت مو�صى
465- اأحالم يون�ض بنت علي

466- �صامر األفا بن محمد جمال
467- ب�صرى ابو دله بنت نبيه

468- اأنور �صعيد بن اأحمد
469- رامي ال�صقر بن يو�صف

470- اليا�ض متى بن ا�صعيا
471- لبانه حجازي بنت عبد االإله

472- يعقوب بدور بن محمود
473- فار�ض ديب بن اليا�ض

474- عمار مو�صى اليا�ض بن رجح
475- مهند عاقل بن محمد

476- م�صطفى الكو�صا بن محمد
477- فريزه بكور بنت م�صطفى

478- ماهر الحمود بن نديم
479- �صعيب عموري بن اإبراهيم

480- عماد حداد بن محمد �صيفي
481- وائل الخ�صر بن وليد
482- �صامر �صالح بن را�صد

483- اياد �صالمي بن م�صطفى
484- نايف الخ�صور بن فرا�ض

485- ب�صرى القا�صم بنت عثمان
486- عبد المنعم ال�صباعي بن مخل�ض

487- عدنان باكير بن عبد القادر
488- م�صر خليل بن حمدو
489- ب�صار حالوي بن ديب

490- عبد المعطي الحمود بن مفلح
491- عال العلي بنت محمد

492- لمى طليمات بنت محمد مازن
493- ح�صن عيا�ض بن جبر

494- مها العلي بنت بدر
495- رامي عي�صى بن بدر

496- ح�صين ال�صامي بن محمد
497- خليل ح�صن الحميد بن خالد

498- مروه �صاهين بنت محمود
499- محمد ب�صار بلوك بن ح�صن

500- راأفت �صالم بن منيف
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ال�ســــــادةال�ســــــادة
501- علي الع�صاف بن فرحان
502- طارق البيطار بن فاروق

503- رزان الدعبول بنت ب�صام
504- عبد المجيد اأيوب بن م�صطفى

505- ب�صرى المرعي بنت احمد
506- راأفت �صحود بن اآ�صف

507- ربى العي�صى بنت عي�صى
508- ليليان بيطار بنت جورج

509- لجين جامو�ض بنت ب�صير
510- ابراهيم ر�صالن بن يون�ض

511- �صالح البخيتان بن ح�صين
512- ريم مو�صى بنت جبرا
513- ب�صار ال�صليم بن غ�صان

514- عمار الم�صري بن را�صد
515- كابي ليون بن لبيب

516- ب�صام �صاهين بن هيثم
517- هال اأيوب بنت اإبراهيم
518- راما الح�صن بنت معتز

519- محمود احمد بن عدنان
520- عبيده ال�صماعيل بن اإ�صماعيل

521- وديع  عبيد بن �صامب
522- علي يو�صف بن يا�صين

523- نور�ض الدبولي بن في�صل
524- ابراهيم الح�صن بن حماد

525- ثناء ال�صمحه بنت محمد تي�صير
526- �صعاده ترك بنت ب�صام

527- خالد قاروط بن �صليمان
528- عبير الجاعور بنت محمد

529- جعفر العبا�ض بن �صالح
530- غدير ح�صين بن حمدو
531-  محمد بالل بن خ�صر

532- بالل المبارك بن جالوي
533- هيا عبد اهلل بنت جهاد

534- فاديه زينو بنت علي
535- خليل دردر بن عقل

536- ب�صار عبود بن جورج
537- اأيهم �صالمه بن اأحمد

538- بيان محمود بنت اأحمد
539- غدير �صفدلي بن �صامي
540- اأحمد ال�صالح بن منجد

541- رهف زوده بنت فخر
542- اأ�صعد ح�صن بن علي

543- ب�صام ع�صاف بن ظهير
544- غدير معروف بن احمد

545- معن ال�صلومي بن نزير
546- وجد الح�صن بن اأحمد

547- معتز الحلمو�صي بن فوؤاد
548- اأغيد معطي بن  عدنان

549- مارلين وقا�ض بنت اإبراهيم
550- لمك المعروف بن معروف

551- انعام محمد بن �صالح
552- يارا مو�صى بنت ع�صام

553- قي�ض الدروي�ض بن بركات 
554- ريبال فيا�ض بن اأحمد
555- ح�صن ملحم بن اأحمد

556- فواز االأحمد بن اإبراهيم
557- رائده محمود بنت محمد

558- قمر الحفيان بنت �صامي
559- �صامي ال�صليمان بن عي�صى

560- �صيرين العلي بنت ها�صم
561- جمال طعمه بن مطانيو�ض

562- مي�صال ن�صور بن نجيب
563- ديانا و�صوف بنت عبد الكريم

564- ح�صام العلي بن ح�صان
565- ريتا �صدود بنت غ�صان

566- عبد الرحمن الحداد بن محمد �صبحي
567- ارنيني المحمد بن منذر
568- روعة ال�صالح بنت �صخر

569- كارمن خياطة بنت اليا�ض
570- م�صطفى البرقي بن محمد
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ال�ســــــادةال�ســــــادة
571- محمد ونو�ض بن جهاد

572- اأحمد الم�صري بن محمد ب�صام
573- ا�صراء النا�صر بنت طالل

574- �صبا نا�صيف بنت اأمير
575- هبه ال�صليمان بنت اإبراهيم

576- غرام الح�صن بنت علي 
577- عبد اهلل عطورة بن م�صطفى

578- علي �صليمان بن �صليمان
579- غنى العابد بنت محمود

580- خالد كله بن اأحمد
581- رهف العكام بنت محمد عماد

582- رزان ال�صوا�ض بنت عبد الجليل
583- هبا عنقا بنت اأمين

584- جهينه زيتون بنت غالب
585- نجيب المن�صور بن ب�صار

586- غزل بناوي بنت �صديق
587- حدو يعقوب بن زاهي

588- غدير عي�صى بن اإبراهيم
589- والء اأحمد بنت رنيف

590- فاطمه اأحمد بنت عي�صى
591- ايلي �صلوم بن ع�صمت

592- دانيال حبيب بن �صلمان
593- اأحمد فيا�ض بن �صرار

594- جمعه اأبو الخير بن يا�صين
595- اأدهم اإبراهيم بن اإبراهيم
596- ماأمون المزنه بن عي�صى

597- عبد الرحيم عوده بن فرحان
598- ميزر عوده بن يحيى

599- ميالد العروق بن عبد الروؤوف
600- محمد اأ�صعد بن م�صطفى
601- �صلمى النقري بنت محي

602- �صعاد الخالد بن خالد
603- غانيا هرمو�ض بنت مر�صد

604- ماأمون العبد اهلل بن عبد الحليم
605- اإبراهيم ال�صخني بن عارف

606- كمال العقده بن خ�صر
607- وائل حاج ح�صن بن خالد

608- �صوازانا ال�صليمان بنت محمد
609- و�صيمه ال�صاطي بنت علي

610- ربا العي�صى بنت علي
611- اأحمد ال�صاهر بن م�صطفى

612- م�صر �صهدا بن �صليمان
613- عبد الرحمن عبد الرحمن بن ح�صين

614- عبد العزيز �صمحه بن ر�صيد
615- عبد الحكيم عبد اللطيف بن عبد الواحد

616- اأبي الخليل بن ح�صن
617- رنيم عروق بنت �صليم

618- اأماني العمر بنت عطاء اهلل
619- مريم حي�صيه بنت �صامر

620- رنا طيفور بنت منذر
621- وعد �صقوف بنت محمد

622- حميده المحمد بنت علو�ض
623- مياده عطيه بنت خ�صور

624- محمد الرحمون بن محمود
625- مي�ض حبيب بنت نديم

626- محمد �صعود بن �صليمان
627- و�صام نا�صيف بن حكمت

628- يو�صف الجاني بن ب�صام
629- ح�صن الح�صن بن محرز

630- ب�صار جديع بن ريا�ض
631- وائل االأ�صقر بن منير

632- رزان الع�صاف بن زكريا
633- كنان بارودي بن فوؤاد

634- فرا�ض اإبراهيم بن رامح
635- عادل محمود بن ريا�ض
636- علي اإ�صماعيل بن كراد
637- اوي�ض زيتون بن ازد�صير

638- محمد وائل كنعان طحان بن زياد
639- عمار �صالمه بن يا�صر

640- خالد ال�صمري بن جمال
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ال�ســــــادةال�ســــــادة
641- عمران مرجان بن علي

642- ح�صام �صالم بن علي
643- �صهام خانات بنت مرعي

644- ديما العيد بنت عبدو

645- فاطمه القبيلي بنت غالب
646- عقبه الخطيب بن عبد الكريم

647- عبد الرحمن اإ�صماعيل بن عادل
648- �صادي وقاف بن محمود
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