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

242 - فــرع طرطو�س

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

-   رئي�ساً - الأ�ستاذ الرئي�س: علي يو�سف 
-  اأميناً لل�سر - الأ�ستاذ: مازن محي الدين 

-  خازناً - الأ�ستاذ:  مدين خ�سور 
-    ع�سواً   - الأ�ستاذة: نجوة من�سور 
-    ع�سواً - الأ�ستاذ: ن�سر �سالح 
-   ع�سواً - الأ�ستاذ: قتيبة بدر 
-    ع�سواً - الأ�ستاذ: محمد مهنا 

.2019 عام  نهاية  حتى  محاميًا   )3055( طرطو�س  فرع  في  للمحامين  الإجمالي  • العدد 
نهاية عام  الأ�ساتذة في فرع طرطو�س )2454( محاميًا حتى  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

.2019
حتى  محاميًا   )1674( طرطو�س  فرع  في   » ذكور   « الأ�ساتذة  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

نهاية عام 2019.
حتى  محامية   )780( طرطو�س  فرع  في  »اإناث«  الأ�ساتذة  للمحاميات  الإجمالي  العدد   •

نهاية عام 2019.
نهاية عام  المتمرنين في فرع طرطو�س )601( محاميًا حتى  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

.2019
حتى  محاميًا   )428( طرطو�س  فرع  في   » ذكور   « المتمرنين  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

نهاية عام 2019. 
حتى  محامية   )173( طرطو�س  فرع  في  »اإناث«  المتمرنات  للمحاميات  الإجمالي  • العدد 

نهاية عام 2019. 
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة

1- محمود علي من�صور
2- عدنان علي رقية

3- م�صطفى محمود المحمود
4- عبد اهلل انطونيو�س قنيزح
5- محمد فوؤاد غريب يا�صين

6- ها�صم �صعبان �صعبان
7- غ�صان روفائيل �صيعة
8- مهران احمد خوندة

9- محمود يون�س يو�صف
10- بهجت وجيه ح�صين

11- محمد ح�صن با�صازاكي
12- محمد هاني هيكل
13- محمد علي �صلمان

14- يو�صف ابراهيم اإ�صماعيل
15- مي اآ�صف عي�صى

16- محمد يون�س اإ�صماعيل
17- محمد ابراهيم �صعار

18- هاني يحيى معال
19- اأ�صعد احمد �صيوح

20- فواز جابر ح�صين
21- لبيب محمد ال�صيخ

22- �صعد اهلل يو�صف ديوب
23- احمد علي اأحمد

24- علي اأحمد رم�صان
25- عماد علي الب�صالوي

26- نديم عمران عمران
27- محمد محمد �صما

28- نبيل ابراهيم ابراهيم
29- غ�صان علي زغيبي

30- ح�صن خليل �صلطون
31- ر�صمية رفيق طه

32- عبد اهلل علي �صوي�س
33- غ�صان �صليمان ال�صلموني

34- محمد احمد �صلوم

35- �صالح علي عي�صى
36- علي محمد ح�صن

37- جمال جرج�س طعمة
38- احمد علي ا�صماعيل

39- مريم عبد اهلل �صلوم
40- عي�صى ابراهيم داود

41- رم�صان علي عطية
42- �صمير �صافي ح�صن

43- كامل محمد عبد اهلل
44- يا�صر خ�صر ال�صيد

45- مالك عي�صى ن�صار
46- حامد محمود عبد اهلل
47- احمد يو�صف العبا�س

48- م�صطفى علي م�صطفى
49- ن�صر علي ميكائيل

50- محمود عبد اللطيف محمد 
51- مي�صال نقوال ميخائيل

52- �صفيق ن�صيم قزما
53- ح�صن كامل ابراهيم

54- عز الدين علي عمران
55- غدير عبد الكريم ميهوب

56- نجال محمد الحلو
57- نا�صر علي يون�س غانم
58- تي�صير مدحت يو�صف

59- مازن كمال طيار
60- غ�صان بطر�س خلوف
61- ح�صن �صحادة �صالح

62- �صامر علي احمد
63- محمد محمود كناج - رئي�س فرع �صابق -

64- ريان فيليب حموي
65- ب�صار عي�صى �صومط
66- جميل كامل �صريبا

67- محمود م�صطفى محمد
68- محمد محمود علي

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

الأ�ساتذةالأ�ساتذة
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
69- علي احمد يون�س

70- قا�صم يو�صف حبيب
71- يو�صف علي عبد اهلل
72- نديم علي ا�صماعيل
73- �صمير ح�صن حمود

74- ن�صر علي يون�س غانم
75- نزار حبيب �صودان

76- عمران احمد عمران الزاوي- رئي�س فرع �صابق-
77- ح�صن �صليمان عا�صي

78- جميل علي ح�صن
79- مازن نديم محي الدين

80- نزار �صليمان محمد
81- نبيل ديب بالل

82- رانية حامد الح�صن
83- حبيب علي �صليمان

84- معن �صعيد محمد
85- فار�س محمد مو�صى

86- نديم محمود م�صطفى
87- بديع علي محمود

88- نديم عبدو الكنج - رئي�س فرع �صابق- 
89- اأميمة �صعيد جديد

90- زهر الدين محمد حيدر
91- ح�صام محمد نعمان
92- وائل جابر حرفو�س

93- حنان طاهر محمد
94- احمد علي معال

95- عبد الكريم محمد يو�صف
96- عبد النا�صر محمد جندي

97- علي محمد ابراهيم
98- يو�صف محمد �صاهين

99- محمد محمود زين
100- عماد ا�صكندر م�صة

101- يو�صف نديم دروي�س
102- محمد عدنان عثمان

103- مها فاروق �صيخ يو�صف
104- ح�صن علي نجمة
105- غادة ماجد جديد

106- محمد فار�س ح�صن
107- علي �صليمان ا�صماعيل

108- هيثم �صعد عبد العال
109- �صليم يو�صف ب�صارة

110- غ�صان محمود �صبوح
111- جنان نمر ديوب

112- �صمير محمود �صفتلي
113- عا�صم محمد المحمد

114- اكرم عادل احمد
115- فادية محمود الم�صري

116- م�صيرة خليل ن�صر
117- غازي في�صل �صلوم

118- عمار علي ديب
119- تقي الدين علي �صالمه

120- علي اأحمد احمد
121- علي �صبحي ربيع

122- علم الدين ابراهيم عبد اللطيف
123- علي نا�صيف عبد اهلل

124- عي�صى محمد �صليمان
125- �صامر اأحمد عبد اهلل

126- محمد موؤن�س محمد جهاد ح�صن
127- الهام فار�س ع�صفورا
128- حيدر ح�صين �صالمة

129- �صفاء عبد الحميد يون�س
130- ملحم علي جديد

131- مح�صن فرح دعكور
132- وفيق محمود علي

133- يا�صر محمد جامو�س
134- هيثم علي حمود

135- محمد احمد ح�صن
136- زهير عبد اهلل �صايغ

137- معن عبد الكريم عيد
138- يحيى علي احمد

139- �صالح علي دروي�س
140- عماد �صالح ح�صن

141- �صليمان عبد الرحمن نوفل
142- فادي يو�صف حنا

143- رحاب محمد الحامد
144- ديمة محي الدين �صالح

145- �صمير اأحمد داوود
146- فاطمة م�صطفى االأحمد

147- جوني ا�صرائيل مرزا
148- رجب ح�صن علي

149- طارق احمد ال�صاعر
150- فاطمة حمادي حمادي
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
151- فواز ح�صن عبد الرحمن

152- علي اني�س حميدو�س
153- ربيع يو�صف ربيع

154- مح�صن ح�صن العمر
155- حنا �صمعان منجا

156- نبهان محمود طالب
157- علي ديب �صويدان

158- دعد محمد حمد
159- م�صر حبيب العدة

160- �صمير عي�صى جبور
161- �صامي احمد احمد

162- اآ�صف ابراهيم خطيب
163- جورجيت مو�صى ذرعاوي

164- معتز �صحادة �صالح
165- عبد الكريم �صلمان محمد

166- �صالح عزيز �صالح
167- بدر �صالح ديب

168- نبهان منير �صحود
169- يو�صف كا�صر زيدان

170- هيثم كامل حماد
171- محمود احمد علي

172- عبد الهادي ح�صن �صباني
173- علي ح�صن �صليمان

174- محمد يو�صف ا�صماعيل
175- ح�صان محمد حمدان

176- ح�صن محمد دبرها
177- وائل محمد فوؤاد يا�صين

178- طارق جابر عيا�س
179- جورج فوؤاد حنا

180- �صامي يو�صف بطر�س
181- �صحادة عزيز البودي

182- في�صل ابراهيم من�صور
183- �صلمان محمد �صالمي

184- عبد المجيد �صالمة �صوا
185- منذر علي عبد الرحمن

186- ح�صين يو�صف �صالح
187- �صونيا احمد ح�صن

188- �صامر �صاهين �صليمان
189- محمد �صليمان عبود

190- ب�صام اأحمد كتوب
191- محمد علي بودي

192- امير نظير دياب
193- فادي حمادة محمد
194- انور علي الخطيب
195- اأ�صعد �صقر الخازم

196- اميمة يو�صف يو�صف
197- يون�س ابراهيم ح�صنو

198- �صالفة علي ديب
199- با�صم �صالح ب�صور

200- نزيه محمد بركات
201- عماد الدين غانم غانم

202- احمد علي عبا�س
203- منير مخائيل ع�صفورا

204- علي كامل درغام
205- محمود ح�صن معال

206- احمد عبود عبود
207- �صليمان محمد ابراهيم

208- �صمير احمد �صامية
209- معمر عادل �صعود

210- محمد محمود المعلم
211- عارف خ�صر خ�صر

212- �صناء اديب تامر
213- اأحمد كامل محمد

214- اأمل علي خزامة
215- جميل عقاب بي�صاني
216- ب�صام ح�صين �صليمان

217- ثابت عزيز �صا�س
218- بطر�س عبد اهلل حنا

219- نزار جابر ح�صين
220- �صامي محمد قي�صبان

221- �صوكت جميل �صليمان
222- طيف احمد يو�صف
223- هيثم احمد �صخطة

224- ي�صرى �صحادة ا�صماعيل
225- نجوة �صعيد من�صور

226- ح�صن ح�صامو ح�صامو
227- و�صيم علي علي

228- عزيز كامل �صليمان
229- علي �صليمان عي�صى
230- خالد م�صطفى �صفر

231- اديال �صعبان ديب
232- هيا محمد ابراهيم



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

246 - فــرع طرطو�س

الأ�ساتذةالأ�ساتذة
233- لوؤي محمد �صهيوني
234- �صهيل محمد خطيب

235- جابر حامد محمد
236- نبيل جبر م�صا

237- ح�صان مخائيل ابراهيم
238- ماجد علي تليجة
239- خولة اأحمد نجم

240- �صعيد وجيه ها�صم
241- نورة كا�صر حمدان
242- نبيل محمود حامد

243- فادي ح�صن ا�صماعيل
244- خالد محمد ال�صائع

245- ا�صامة بهجت ح�صين
246- ايمن يا�صين عي�صى
247- احمد علي محمد

248- احمد خالد زين
249- جميل علي ديوب

250- يو�صف �صلمان �صلمون
251- عي�صى حمدان نعمان

252- �صلوى علي قداح
253- ي�صرى مح�صن علي

254- اأحمد ابراهيم �صالح
255- ملك معال معال

256- ابراهيم انطانيو�س جبور
257- مي�صاء علي ح�صن قدور

258- محمد عبود خ�صر
259- عبود محمد محمد

260- مي�صاء �صعبان �صلطون
261- نوال ح�صن خ�صر

262- يا�صر نجم الدين احمد
263- اأكرم عزيز عثمان

264- ابراهيم محمود احمد
265- هيام عزيز احمد

266- عز الدين حمود ميهوب
267- حبيب جميل عبا�س

268- نزار ح�صن �صليمان
269- اأ�صف محمد عمار

270- اإياد مدحت يو�صف
271- مي�صاء احمد احمد

272- �صحى عبد القادر يحيى
273- ليال اليا�س مقد�صي

274- رئيف علي عبا�س
275- عبير محمد عبد اهلل

276- �صحر علي خليل
277- يو�صف عي�صى ديب
278- هالة فلوري رو�صتك
279- مازن يو�صف يو�صف

280- �صامر وجيه ق�صعور
281- مي�صون يو�صف يو�صف

282- نجاح محمد ح�صن
283- رئيف علي حمود

284- �صامي محمود �صيحا
- مازن ظافر ب�صور

285- منذر محمد ن�صر
286- ندى محمد اإ�صماعيل

287- علي محمد يا�صين
288- م�صهور محمد ا�صمندر

289- تمام ح�صن ملحم
290- هيثم احمد يو�صف

291- ن�صر ح�صن �صالح
292- ماهر اديب عبا�س

293- �صليمان ح�صين �صليمان
294- محمود محمد جنوب

295- ب�صرى محمد برهوم
296- نا�صيف اليا�س �صليمان

297- �صريف م�صطفى �صالمة
298- عزيز علي اإدري�س

299- اأميمة خليل معروف
300- يو�صف محمد ا�صعد

301- هيثم يو�صف معروف
302- عالء عي�صى عالن

303- علي بهجت عي�صى
304- محمد ح�صن حيدر

305- اأحمد محمود دال
306- اأنور ها�صم خلوف

307- م�صطفى محمد توفيق قرقور
308- م�صطفى عبد الرحمن خديجة

309- وفاء محمد تفاحة
310- انديره علي طيبا

311- وداد يو�صف عبا�س
312- علي محمد ح�صن

313- �صعد اهلل نديم بول�س
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
314- محمد علي محمد

315- كامل رم�صان خ�صور
316- براءات �صليمان �صليم

317- خالد يحي �صباغ
318- ح�صن ابراهيم محمد

319- عماد الدين يو�صف غانم
320- يا�صر م�صطفى �صليم
321- نهى يو�صف حبيب
322- عي�صى امين محرز

323- لورا اليا�س ميخائيل
324- هيثم علي معنا

325- علي �صليمان حم�صو
326- عالم �صمير حماد
327- مريم ح�صن ح�صن

328- �صليمان عبد اللطيف �صبح
329- با�صم كا�صر عبا�س

330- انت�صار جودت احمد
331- محمد يو�صف حمزة حمزة

332- نورا علي عبا�س
333- عادل جابر خليل

334- عمار احمد جمول
335- ريان محمود من�صور
336- عمار ح�صن ح�صين

337- اآيدة علي جمالة
338- عبد اهلل �صليمان علي

339- اياد علي �صليمان
340- اأحمد علي حمدان
341- عاطف حامد برهوم

342- ماجد محمد عاقل
343- عي�صى طنو�س كركوتي

344- ن�صال �صعد زغبي
345- اأديل اليا�س قنيزح

346- ابت�صام ن�صرات كناج
347- �صماهر محمد علي

348- مالك علي �صالح
349- �صليمان ح�صن جوالق

350- محمد م�صطفى م�صطفى
351- علي ابراهيم ناعو�س
352- �صلوى ب�صير �صمعان

353- يا�صين عبد اللطيف ح�صن
354- محمد احمد غنام

355- عي�صى محمد �صالح
356- �صعد عبد الكريم حربا

357- �صمير محمد �صارم
358- با�صم يو�صف ح�صين

359- اياد محمد يو�صف
360- احمد محمود احمد

361- با�صم ابراهيم مرتا
362- ايمن محمود محمود

363- علي خليل ابراهيم
364- حافظ يو�صف علي

365- محمود محمد محمد
366- ب�صار ح�صن �صالح

367- راتب جرج�س ابراهيم
368- امل عبد الحميد ا�صماعيل

369- قتيبة حرب بدر
370- �صياء يو�صف داوؤد

371- محمد علي يو�صف
372- غنوى ابراهيم حماد

373- مها حماد معال
374- لوؤي علي دروي�س

375- راتب محمود ابراهيم
376- �صمر احمد ابراهيم

377- لميا عدره عدره
378- محمد علي حمود
379- محمد �صالح معال

380- عقبة ذو الفقار محي الدين �صالح
381- خالد علي احمد

382- علي بهجت فيا�س
383- محمد علي ح�صينة

384- و�صيم جرجي طنو�س
385- ح�صان احمد كنا

386- رامي �صعيد االأع�صر
387- محمد علي الجعفوري

388- يحيى يو�صف زيدان
389- وجيه كامل �صليمان

390- اكرم جاد اهلل الحداد
391- عبد اهلل �صعد اهلل ب�صور

392- مازن احمد �صعيد
393- علي احمد رحمون

394- محمود ح�صن حيدر
395- ن�صال محمد ح�صين
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396- ح�صن احمد معال

397- هيثم محمد ندة
398- جاك �صالح عبيد

399- ابراهيم ب�صور �صلوم
400- غ�صان محمود احمد

401- المهند ابراهيم �صالمة
402- �صالم ح�صين دخيل
403- طارق محمد مفلح

404- محمود علي بالل بالل
405- مخائيل وفيق دونا

406- منار جودات دبرها
407- في�صل ح�صن �صليمان

408- علي عبد الحميد محفو�س
409- �صميرة علي البارودي

410- با�صم ح�صين عمار
411- رباب احمد �صارم

412- فاطمة �صليمان محمود
413- لماح محمود عي�صى
414- عمر محمد م�صطفى
415- احمد �صالح ابو غبرا
416- ح�صين محمد احمد

417- ح�صام الدين احمد حمود
418- لوؤي عز الدين �صلمان

419- م�صر علي ال�صيخ
420- �صميع توفيق علي

421- جورج عي�صى �صما�س
422- لورين ده غول عي�صى
423- رفيدة محمود مو�صى

424- منى احمد ح�صامو
425- عفاف علي العاتكي

426- محمد ح�صين غريب
427- يا�صر يو�صف زيزفون

428- محمد عبد الحميد �صلمان
429- محمد ح�صين عمار
430- فادي ابراهيم �صعبان

431- زياد انطانيو�س خوري
432- غ�صان يا�صين ابراهيم

433- ح�صان �صاهين �صليمان
434- محمد ابراهيم محمود

435- ح�صين �صليمان ا�صماعيل
436- جوزيف جرج�س ميخائيل

437- علي محمد �صلطاني
438- منى محمد �صارم

439- وجيه محمد يون�س
440- فاديا علي �صاهين

441- عماد يون�س محمود
442- محمود عبد الحميد فرحة

443- هاني �صبحي حليمة
444- هيام محمد عبود

445- �صهيل علي القا�صي
446- غازي ابراهيم غانم

447- فيروز محفو�س ح�صين
448- علي محمد حمدان
449- مدين محمد خ�صور

450- عمار احمد عثمان
451- محمد علي غنام

452- ن�صال يو�صف ح�صين
453- نهى محمود �صليمان
454- غاندي عبا�س ديوب

455- نبيه ح�صين قنطار
456- اياد ابراهيم احمد

457- مدين محمود ابراهيم
458- بدر عبد اللطيف عدرا
459- لينا عبد اللطيف عدرا

460- علي م�صلح م�صلح
461- محمد علي عمران

462- جاال محمد فهد المطعم
463- هالة رجب ابراهيم

464- لمى محمد الر�صوان
465- محمد مح�صن ح�صن

466- نجم علي اإدري�س
467- نبيل محمود غ�صة

468- علي نديم حمود
469- فادي مهنا ونو�س

470- ابت�صام محمد نعمان
471- فادي محمد المحمد
472- ابراهيم علي يو�صف
473- فرزت كامل عبد اهلل
474- زياد محمود يو�صف

475- فاطمة ح�صن هوال
476- علي رم�صان احمد

477- ثائر قي�س جديد
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478- زهور بدر تامر

479- علي احمد محمود
480- �صهيل جهاد مرقباوي
481- �صليمان يو�صف خ�صر

482- غانم علي غانم
483- نديم يو�صف عا�صي

484- بثينة احمد عاقل
485- ربى يون�س ابراهيم
486- يا�صر جابر خ�صور

487- �صليم نعمان ح�صين
488- اأ�صامة �صليمان عبد القدو�س

489- رائدة زكي ديب
490- هيثم يون�س بركات

491- خولة علي الرز
492- تمام محمد يو�صف

493- علم الدين محمود �صليمان
494- خليل محمود علي

495- مدحت يون�س خ�صر
496- �صامر �صليمان اإ�صماعيل

497- ح�صن يو�صف محمود
498- �صمير احمد �صمعول

499- يا�صر محمد علي
500- اليا�س هاني اأبو جرج�س

501- األوان ابراهيم عبد الهادي
502- فادي فايز با�صيل

503- خديجة ن�صر من�صور
504- تمام جميل عبد اهلل
505- عي�صى ها�صم �صعبان

506- فائز �صديق ح�صن
507- ناظم خ�صر يو�صف

508- محي الدين محمد مرهج
509- فداء علي ح�صن

510- ابراهيم علي الع�س
511- خلدون محمد �صوكت

512- �صالم احمد �صلوم
513- احمد �صلمان �صليمان

514- عالم احمد رقماني
515- هيثم داود داود

516- مديح محمود ابراهيم
517- خالد محمد هدال
518- اياد ح�صن محرز

519- مي�س وهبة ال�صيعة
520- عمار عبدو �صعبان

521- �صو�صن محمد علي
522- ملهم محمود محمد
523- �صو�صن مدحت بدر

524- رحاب محمد ح�صن
525- محمد مح�صن زاهر

526- ح�صن محمد عبد اهلل
527- علي محمد زغبي

528- مازن حنا اليا�س
529- �صامر مو�صى بطر�س

530- �صراع �صوكت �صفطلي
531- تمام محمد الحام�س
532- رجاء محمود ابراهيم

533- �صهى جميل م�صطفى
534- علي احمد يو�صف - رئي�س الفرع - 

535- ندى ابراهيم خليل
536- رامي عدنان علي
537- عزام عادل جنود

538- جودت علي بعريني
539- عدنان محمد ح�صن

540- زايد عبد ال�صتار الزعبي
541- با�صل مح�صن كتوب

542- محمد مهنا مهنا
543- زياد فوؤاد ب�صور

544- اياد �صالح احمد
545- اأ�صامة ح�صن خليل

546- منذر علي ح�صن
547- يو�صف يون�س �صليمان

548- فادي عماد الدين �صاحي
549- توفيق رفيق طه

550- مالذ محي الدين عيد
551- عمار محمد ح�صن

552- ن�صال محمد نعمان
553- مدين بديع ع�صلية

554- �صوقي فار�س �صليمان
555- هيثم ح�صن ديوب

556- ح�صام عبدو العم
557- مي�س عادل يا�صين

558- با�صل كامل احمد علي
559- عبد المنعم محمود عي�صى
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560- ايهاب احمد ابراهيم

561- رحاب لطيف الحنا
562- تمام اإ�صماعيل مرهج

563- عزة ح�صن محرز
564- لينا �صعيد رجب
565- اأيمن محمد دوبا

566- فادي عبد اهلل وحود
567- رانيا احمد مو�صي

568- مدحت محمد احمد
569- روعة قا�صم يو�صف

570- علي حمدان عمران
571- محمد فوؤاد ابراهيم جابر

572- لوؤي ابراهيم ا�صماعيل
573- خديجة علي ح�صن

574- روعة علي �صعبان
575- محمد عبد الرزاق خدام

576- محمد علي جديد
577- عا�صم محمد �صلمان

578- فادي احمد احمد
579- زاهر محمود محمود

580- علي ح�صن ح�صين
581- عقبة ح�صن �صلطون

582- محمد علي حيدر
583- طالب علي احمد

584- ربيع احمد ربيع
585- ايا�س محمد ح�صن

586- محمود جهاد احمد
587- با�صل يون�س محمود
588- �صمر ابراهيم �صمرة
589- عزات فهد عبد اهلل
590- عبد اهلل منير �صلوم

591- جوزيف جرج�س عيد
592- �صاهر علي بو علي

593- محمد علي م�صعود
594- ح�صن ميهوب حيدر

595- عقاب علي �صافي
596- ح�صن مدحت مرهج

597- رامي يا�صين عبد الحميد
598- هيثم ابراهيم خليل

599- كندة عبد اهلل قنيزح
600- عز الدين محمد معال

601- منار عبد الرحمن يا�صين
602- و�صام احمد عي�صى

603- ابراهيم احمد ابراهيم
604- فرا�س رم�صان مية

605- �صالح محمد ا�صطنبولي
606- عادل عبد الحليم رخامية

607- ان�س احمد كندو
608- احمد �صمير ال�صيد احمد

609- رنا يحيى عجان
610- يا�صر عبد اللطيف محرز

611- خالد عبد الكريم المحمود
612- اأميمة محمد ح�صين

613- ميرفت امين حمادي
614- وائل علي �صليمان

615- غادة �صعالن خوندة
616- مقداد محمود غانم
617- كلير مي�صال بربارة

618- ب�صام عبد ال�صالم المحمود
619- هيفاء علي عنتر

620- تمام حاتم ميهوب
621- ق�صي ا�صعد �صيوح

622- علي طاهر ح�صين
623- �صادية يون�س �صلمون
624- ي�صرى محمد ح�صينة

625- مهى محمد احمد
626- ابراهيم علي ابراهيم

627- هاال علي �صليمان
628- حاتم يحيى احمد

629- با�صل ناجح خلوف
630- فوؤاد محمد غانم

631- يا�صر علي العدي - ع�صو مجل�س النقابة- 
632- تيماء علي العلي

633- �صامر محمد عطية
634- �صادي علي جامع

635- محمد ح�صن عبد اللطيف
636- محمد عزو حرفو�س

637- رنا دباح دخيل
638- منيار محمد �صالمي

639- محمد بدر احمد
640- فيفيان اليا�س العكلي

641- �صورين مظهر �صليمان
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642- مطانيو�س عدنان ب�صور

643- محمد يون�س ح�صين
644- عائدة هزاع عثمان
645- دارين نديم عبا�س

646- عدنان علي جنوب
647- �صادي محمد ح�صن
648- يو�صف محمد ايوب

649- مح�صن يو�صف محمد
650- اأ�صامة محمود عبد الرحمن

651- م�صر عبد الغني محمد
652- جمال علي الخطيب

653- اكثم يحيى عي�صى
654- محمد ن�صال بيا�صي

655- ب�صرى يا�صين �صليمان
656- اياد علي رجوح

657- ب�صار محمد محمد
658- محمود محمد خ�صر

659- علي ابراهيم حمود
660- زياد توفيق رزوق

661- مروان م�صطفى االأع�صر
662- �صناء محمد حمود
663- ناظم ا�صماعيل تامر
664- داليا احمد ال�صالح
665- مجد رم�صان عطية
666- منير حبيب نعمان

667- مازن محمد در�صنلي
668- نوار ن�صر ديوب

669- وائل ابراهيم جبور
670- ع�صام علي خليل

671- منذر محمود المحمد
672- عالء الدين �صالح ابراهيم

673- فاطمة محمد التنبوك
674- �صادي جورج معو�س
675- نظير �صليمان �صليمان

676- ح�صان بول�س حداد
677- ع�صام محمد ديب

678- اأيهم م�صطفى ديوب
679- �صنان وجيه دبرها

680- �صهى محمد �صالمة
681- يا�صين احمد عالء يا�صين

682- يا�صر يحيى �صدود

683- كنان محمود كتوب
684- عدنان ح�صين خفاجي

685- علي محمد علي
686- معن خليل علي

687- محمود م�صطفى المحمود
688- مها احمد علي

689- نجوى محمد الكرتلي
690- وائل �صليمان علي

691- با�صل محمد فوؤاد يا�صين
692- خلود بدر عي�صى

693- وائل عبد اهلل عبا�س
694- احمد يو�صف محمد

695- روزا ايوب احمد
696- مروان عبد الغني محمد

697- يمن ح�صن تي�صوري
698- علي محمد قا�صم

699- مرت�صى محمود ديوب
700- روبينا ح�صن تي�صوري

701- الي�صار فوؤاد عبيد
702- و�صاح فوؤاد بدر

703- محمد احمد ن�صر
704- با�صل بديع محمد

705- محمد �صفيق عثمان
706- �صادي محمود �صليمان

707- مهران عبد الحميد يون�س
708- قي�س رم�صان �صعد

709- روال ا�صماعيل احمد
710- ديمة علي عمران

711- زين �صعبان محمد
712- هيثم مح�صن علي
713- جهاد محمد وهبة
714- محمد علي زغيبة

715- �صميرة عبدو �صعبان
716- عهد جابر عي�صى

717- �صميرة بول�س عيد
718- ح�صن احمد قا�صم

719- �صمير عمران رحمون
720- نائل رامز حنا

721- ديانا ا�صماعيل عبدو
722- ه�صام عبد الرزاق الترجمان

723- كارولين حبيب �صالح
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724- عال خليل مخزوم

725- يزن يون�س م�صطفى
726- �صو�صر عز الدين يو�صف

727- نغم انطانيو�س جبور
728- محمد علي �صليم

729- مازن مالك �صالمي
730- عبد الهادي احمد ب�صير

731- ق�صي محمود يو�صف
732- ح�صام عارف جبور
733- و�صام �صحادة منون
734- هيثم حامد �صليمان

735- رافع علي ح�صام الدين
736- فاتن محمود �صليمان

737- اأ�صد علي ح�صن
738- محمد ابراهيم �صابط

739- عارف يون�س الموعي
740- ع�صاف قا�صم مرهج

741- رغد يو�صف داود
742- ح�صان علي رجوح

743- مرت�صى ابراهيم حمد
744- جهاد فوؤاد خ�صور

745- فادي محمد طه
746- رجاء جمال احمد

747- لوؤي يحيى �صليمان
748- عماد عبد الحميد الحلو

749- هنى بديع يون�س
750- �صليمان محمد �صدود
751- �صهيل احمد قطوفي

752- ليزا محمد �صما
753- رانيا محمد خ�صر

754- ابراهيم محمد داغر
755- ليان ديب هزيم

756- خلود نديم عمران
757- ع�صام م�صطفى نعمان

758- علي مظهر �صليم
759- منذر كامل ح�صن

760- منال �صبري جحجاح
761- اأكثم محمود فار�س
762- فادي خليل ح�صن

763- عدنان محمد عثمان
764- ايمن عبد الكريم بالل

765- مي�صاء حكمت ح�صين
766- لينا عبد المجيد ها�صم

767- ح�صام يو�صف ا�صماعيل
768- �صامر محي مرعي

769- راميا �صمير ال�صيد احمد
770- ايلي فريد بربارة

771- ح�صان بهجت ح�صين
772- مي�صون محمد غازي عتوم

773- تي�صير جابر الح�صاب
774- عدنان محمد �صارم

775- ابراهيم محمود احمد
776- عادل احمد �صوميط

777- م�صطفى محمد حمود
778- عالء عادل كناج
779- فادي منير زينب

780- ناهد ا�صماعيل ع�صكور
781- يون�س عزيز حمود

782- اأكرم فايز عبد الجليل
783- �صناء ح�صين مون�س

784- رنا محمد زيدان
785- وائل  م�صطفى رخامية

786- عفراء مح�صن �صبح
787- �صالح الدين ح�صن الح�صاب

788- ح�صين محمد علي
789- ريان مو�صى عطا اهلل
790- ريم محمود عي�صى

791- ديمة مدحت يو�صف
792- يو�صف احمد �صليمان

793- ح�صام نبيل الدقارة
794- ح�صان غدير علي

795- نوال اني�س عرار
796- رحاب �صلمان عبود

797- ربيع محمد حيدر
798- ندى علي حمدي

799- نزار ح�صين �صالمة
800- غيداء احمد علي

801- با�صم محمد يون�س
802- عبد الرحمن محمد ملحم

803- �صذى بهجت دبرها
804- ماهر حليم عبا�س

805- علي عبد الرحمن علي
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806- ن�صرين جودت عبا�س

807- ايفون بديع هوال
808- فادي احمد عبا�س

809- جوانا محمود ال�صليمان
810- مي�صال يو�صف عبدو

811- حاتم محمد ح�صن
812- محمد عبد الرحمن حمدان

813- ح�صام ح�صن زينة
814- عماد ابراهيم الزلمي

815- محمد ح�صين غانم
816- اأمين �صالح عبد اهلل

817- احمد نمر ديوب
818- ق�صي حبيب الجهني
819- وائل م�صطفى ح�صن

820- اأحالم محمود ح�صين
821- بتول محمود �صلمان
822- ح�صان احمد محمد

823- رفعت محمود �صليمان
824- روال علي ربيع

825- محمد جهاد االأزهر
826- فجر مظهر ح�صين

827- اأ�صمى يو�صف اإ�صماعيل
828- محمد احمد ابراهيم

829- احمد كا�صر علو�س
830- علي جهاد رم�صان
831- ح�صن محمد علي

832- غ�صان علي ا�صماعيل
833- روفائيل غ�صان �صيعة

834- روال عي�صى �صيمير
835- جهاد محمود احمد

836- نجود محمود �صعبان
837- منذر مخائيل خليل

838- مازن نايف رم�صان
839- �صادي احمد عبا�س

840- حيان محمد ابراهيم
841- م�صر محمد رومية

842- تغاريد محمود احمد
843- عمار محمود ابراهيم

844- فداء مالك ديب
845- ع�صام �صليم اللي�صا

846- ميادة نديم دغمة

847- محمد �صليمان رم�صان
848- راميا رفيق قا�صم

849- عبير محمد م�صطفى
850- رنا فادي عرنوق

851- رندا ا�صماعيل علي
852- نبيل انطوان ال�صيخ

853- هيثم خ�صر الخولي
854- ابت�صام علي �صليمان

855- منذر علي ا�صعد
856- رحاب احمد الدعا�س

857- مالذ اليا�س ديوب
858- علي محمد بالل

859- غالب اإ�صماعيل مرهج
860- نبيل احمد زغيبي

861- ملهم مالك حماد
862- �صالح الدين ابراهيم ابراهيم

863- ميال �صليمان ديب
864- مازن اأحمد حافظ

865- �صمير عي�صى عبد اهلل
866- �صاميا عزيز عجوز

867- اأحمد �صلمان محمد
868- روبيرت اليا�س مخول
869- �صاجي ا�صكندر قا�صم

870- هال علي ابراهيم
871- هيام ابراهيم الب�صتاني

872- �صالم منيرالجداري
873- فدوه يا�صين علي
874- �صميرة فاتح علي

875- اخال�س بنيامين ديب
876- مها محمد عي�صى

877- غياث وجيه عطا اهلل
878- �صمير عزيز عبا�س

879- اآ�صف عبد اللطيف غانم
880- �صائر عبد اهلل حمدان

881- ريم خيرات نعمان
882- ب�صرى نبيه �صلوم

883- مح�صن عزيز �صلطان
884- اياد محمد غانم

885- اأيهم عبد الهادي من�صور
886- كمال كامل محمود

887- ماهر عدنان �صليم
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888- غنام هاني ابو جرج�س

889- محمد توفيق خ�صر
890- عماد علي خ�صور

891- علي عي�صى خ�صور
892- مازن محمود �صليمان

893- زين محمد �صمرة
894- منال يا�صين ا�صمندر

895- مراد احمد عبود
896- ح�صن عبا�س محمد

897- يو�صف محمد محمود
898- مايا �صوكت �صفطلي
899- مهيار �صعبان �صليمان
900- نادين �صليمان ح�صن
901- �صناء محمد جامو�س

902- علي ابراهيم احمد
903- مايا علي درغام

904- مرهج طاهر م�صعود
905- باديا فوؤاد �صركي�س

906- علي �صليمان �صليمان
907- عميد �صمير قدور

908- قي�س امين عيد
909- �صهى علي �صليمان

910- نيفين حيدرعبد اهلل
911- محمد حليم محمد
912- نغم محمد محمود
913- هناء مرهج اإبراهيم
914- حيان اني�س حمود
915- مراد يون�س ابراهيم
916- طالل عدنان احمد
917- مي�صيل حنا جبارة

918- محمد عمار عبد الحميد غانم
919- ن�صر كابر كابر

920- عبير محمود ابراهيم
921- محمد خالد خدوج

922- مجد احمد معال
923- لينا علي بو حمود

924- �صامر محمد عي�صى
925- ب�صرى خ�صر اال�صماعيل

926- مي�س محمد غانم
927- محمود م�صطفى علي

928- علي محمد معروف

929- محمد احمد علي
930- علي ا�صماعيل الزلمي

931- ريما محمود مو�صي
932- ا�صامة علي ح�صامو
933- رامي وجيه حمامة

934- ح�صن علي معال
935- محمد ا�صكندر محمد

936- زياد ر�صاد ملحم
937- ظافر محمد عي�صى

938- عا�صي احمد وطفي
939- عبد اهلل علي بدور

940- اأحمد دروي�س داود
941- مفيد ابراهيم حمود

942- ربا علي بزاقي
943- لبانا محمود دياب

944- ديمة مو�صى خ�صور
945- رغدة مالك حمدان

946- محمد م�صطفى عبد الوهاب
947- محمد فريد خوندة

948- محمد عبد ال�صالم ج�صري
949- ندى توفيق حيدر

950- يون�س محمد قا�صم
951- ربيع محمد �صعار

952- جالل ابراهيم ديب
953- ر�صوان محمود ر�صوان

954- عدنان وجيه المحمد
955- رنا عبد اللطيف جندي

956- ماهر ناظم حمود
957- ب�صار اأمين حجازية

958- نقوال عبد اهلل قنيزح
959- اياد محمد علي

960- �صادي محفو�س الموعي
961- عبير علي عبا�س
962- راميا مايز ر�صتم

963- �صادية علي يو�صف
964- �صهيل حامد ا�صبر

965- ح�صان محمد �صليمان
966- فرا�س عادل �صعبان
967- فاطمة عدنان علي

968- ريمون ا�صمر ا�صمر
969- نوار خرفان بدور
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970- ب�صار محمود ح�صن

971- ح�صان علي غالية
972- افراح علي ابراهيم 
973- ا�صامة احمد عبود

974- مي�صاء عدنان �صليمان
975- ثائر نديم عي�صى

976- روبرت داود حجار
977- احمد ح�صامو ح�صامو

978- اأكرم عبد العزيز عمران
979- ريما خليل محمد

980- ن�صال ممدوح اإ�صماعيل
981- و�صام كامل م�صطفى

982- ب�صار فريد اأ�صعد
983- فاتن نافذ ال�صمالي

984- تغريد يو�صف م�صطفى
985- �صناء محمد زيد

986- عيدة محمد عي�صى
987- روؤى ملحم العجي
988- جينا �صحود هودا 
989- نادر علي من�صور

990- علي احمد محمود
991- رزان محمد حمادي

992- محمد علي عي�صى
993- نزار معين احمد

994- وائل ابراهيم ال�صيد
995- فتاة ديب م�صطفى

996- جورج نبيل حنا
997- غدير مح�صن زهرة

998- محمد ابراهيم ديوب
999- ان�س علي العلي

1000- �صامر ابراهيم يو�صف
1001- �صهربان كمال محمود

1002- زياد عزيز عبد اهلل
1003- �صعبان ح�صين ديب
1004- ميادة احمد  محمد

1005- معمر علي قرا
1006- اأيهم محمد دغمة

1007- رامي احمد محمد
1008- وائل محمد زيدان

1009- ن�صرين ابراهيم عيو�س
1010- با�صل علي الزمريني

1011- مح�صن �صليمان خ�صر
1012- فداء امين ال�صاعر
1013- غانم علي يو�صف

1014- نبرا�س وهيب عثمان
1015- هم�صة نزيه عبد الحميد 

1016- راميا مظهر عبود
1017- مروان علي رجوح

1018- �صهيال وديع �صمعان
1019- راميا دربو دربو

1020- هاال علي �صلمان
1021- ب�صار محمد لولو

1022- مهند جهاد تفاحة
1023- كنان ميهوب �صليمان

1024- ماهر ح�صن محمد
1025- ديمة علي و�صوف
1026- مدين عدنان نوح

1027- �صامر علي يو�صف
1028- مي�س محمد بدور
1029- فادي مالك حماد
1030- رافع عي�صى خليل

1031- حيان عدنان رم�صان
1032- ديانا علي اأحمد

1033- ر�صا عبد الرزاق حاج ح�صين
1034- �صحر علي ونو�س

1035- خولة محمد من�صور
1036- غاندي عبد اهلل محي الدين

1037- كندة جابر ديب
1038- عالء الدين ابراهيم عثمان

1039- يون�س محمد بالل
1040- مهند مظهر محمد

1041- عالء الدين عبد العزيز يون�س
1042- رائد يو�صف داود

1043- محمد علي ا�صماعيل
1044- محمد عبد الكريم �صبح

1045- رويدة محمد العلي
1046- يعرب محمود علي

1047- �صادي فوؤاد اإ�صماعيل
1048- ديما �صمير ال�صيد

1049- محمود محمد محمد
1050- �صامر محمد �صليمان يو�صف

1051- انت�صار محمد من�صور
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1052- مازن يو�صف م�صطفى

1053- غانم احمد محمود
1054- منذر بهجت حمد

1055- ظافر كا�صر �صلوم
1056- رامي محمد محمد
1057- فا�صل ابراهيم قزق

1058- رفيق �صليمان ا�صماعيل
1059- محمد حبيب �صالح

1060- م�صطفى احمد محمد
1061- فادي هندي الهندي

1062- عاطف ح�صن �صليمان
1063- كندة محمود حيدر
1064- ح�صان مفيد حمود

1065- ميادة احمد �صفر
1066- اندريه فرح كبا�س

1067- ن�صال ها�صم ا�صماعيل
1068- خالد ابراهيم ح�صن

1069- وافد بدر ديوب
1070- وائل ح�صن حورية

1071- هالة اآ�صف زيدان
1072- هدى محمود زيدان

1073- قي�س اأديب ديب
1074- علي نديم عبد الهادي

1075- نا�صر علي حمد
1076- وفاء طالل ح�صن

1077- موفق محمد محمد
1078- عالء وهبة ال�صيعة

1079- نادين احمد عرابي
1080- منذر يو�صف عيد

1081- مازن �صعبان من�صور 
1082- ايا�س م�صهور �صعود
1083- زكية ابراهيم المزنر

1084- ر�صا غ�صان �صدود
1085- ح�صن جابر ديب 

1086- رائدة احمد ال�صيد
1087- ح�صن محمد العلي

1088- خلدون ابراهيم حمدان
1089- علي عبد الكريم جناد

1090- رامي علي خ�صر 
1091- راتب علي خ�صور
1092- ثائر محمد محمد

1093- ب�صار بول�س حنا
1094- محمد رامز �صليمان
1095- ح�صن محمد �صمرة
1096- با�صل علي خير بك
1097- محمد علي ح�صين

1098- فاتن محمد تلي
1099- و�صيم علي ح�صن
1100- اكرم علي عي�صى

1101- ر�صا محمود ف�صخة
1102- ب�صيم محمد عثمان

1103- ماهر علي ا�صماعيل
1104- ن�صرين �صاهين عبا�س

1105- ح�صان �صمير ح�صن
1106- رواء محمد �صليمان

1107- علي خليل خليل
1108- محمد �صليمان متواري

1109- علي يو�صف كتوب
1110- هيام محمد �صالح نا�صر

1111- ن�صال يو�صف ابراهيم
1112- عبد اهلل محمود الزعبي
1113- ايهم عبد الكريم فا�صل

1114- نوار حبيب ح�صن
1115- �صحى �صالح �صالح

1116- تمام اأحمد خزام
1117- �صرار نزار العمر

1118- �صوزان محمد ديب
1119- عبير  يون�س �صعود
1120- فادية جهاد �صكرية

1121- هناء جورج نادر
1122- ماأمون جهاد عيزوقي

1123- منال ابراهيم ديوب
1124- ماهر يو�صف ارزوني

1125- لينا ابراهيم علي
1126- نادر عبد اهلل القا�صي

1127- و�صيم عفيف �صلوم
1128- ثائر علي ا�صماعيل

1129- هاني محمود يو�صف
1130- جورج مخائيل كبا�س

1131- اأحمد علي م�صطفى
1132- اأحمد �صليمان يو�صف 

1133- خولة محمد جمال عبد الرحمن
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1134- اأحمد يو�صف �صليمان

1135- و�صيم �صالح اأحمد
1136- فلك عدنان قداح

1137- ع�صام علي عبد اللطيف
1138- جالل �صهيل العاتكي

1139- روال �صالح كناج
1140- علي �صالح �صمالي
1141- فرح محمود ح�صن

1142- رامي لطف اهلل ق�صي�س
1143- با�صم عبد اهلل �صودان

1144- لوؤي �صافي عبود
1145- عمار مظهر عبود

1146- امامة ا�صماعيل ا�صماعيل
1147- احمد يا�صين �صعبان
1148- جهاد ا�صعد متواري

1149- نزار حافظ م�صطفى 
1150- داليا م�صطفى علو�س

1151- منى �صلمان يو�صف
1152- ن�صرة معال �صدود

1153- محمد محمود عبا�س
1154- ايهم نجم محمد
1155- راقي خ�صر علي

1156- ندى يحيى زمريني
1157- اآ�صف محمود علي

1158-      محمد اأحمد ال�صيخ  
1159- مادلين اأحمد جنوب

1160- �صهى علي فريرة
1161- ب�صام ابراهيم مو�صى
1162- راما ح�صين خوندي

1163- جولييت من�صور العلي
1164- رامز علي ابراهيم

1165- �صاهر �صفيق ملحم
1166- علي عقل خ�صور
1167- ميالد حليم مرهج

1168- محمد محمود �صهله  
1169- �صليمان محمد �صالح

1170- عدنان محمد المهتدي
1171- مي�س معال غانم

1172- و�صيم �صعيد دعكور
1173- ادمون ابراهيم �صكاف

1174- رجاء عبدو �صليمان

1175- منال احمد مح�صن
1176- �صبال ح�صن جندي

1177- ه�صام كمال عبد الرحمن
1178- معز الدين  علي ا�صماعيل

1179- نبرا�س ابراهيم ح�صن
1180- ر�صا اأ�صرف ملحم

1181- علي طاهر دندة
1182- رنا مح�صن ح�صن
1183- داني ن�صيم �صعد

1184- �صلمان كمال ح�صن
1185- �صامر ريا�س ابراهيم

1186- �صهى ن�صر ونو�س
1187- غ�صان عبا�س محمد

1188- اقبال توفيق احمد
1189- محمد ابراهيم عبد اهلل

1190- مازن محمد علي غريوي
1191- رزان علي ح�صن

1192- كابي جورج حداد
1193- مي�صاء �صعيد االحمد

1194- رنا محمود ابراهيم
1195- با�صل عدنان رقية
1196- ثائر نديم خطيب

1197- محمد يون�س يون�س
1198- عماد محمد رم�صان

1199- مفيد ح�صين االأحمد
1200- عمار محمد جديد

1201- كاترين يو�صف ا�صكندر
1202- عمار ماجد يو�صف

1203- �صالفة محمد دروي�س
1204- حازم جودت عثمان

1205- فاتن محمد معال
1206- روند علي عبدو
1207- جابر علي نزهة

1208- داليا ابراهيم �صالح
1209- ماهر وجيه ا�صماعيل

1210- ب�صار حنا حنا
1211- يا�صر محمد العلي

1212- محمود محمد حمدان
1213- �صادي عبد اهلل داغر

1214- عازار مطانيو�س �صليمان
1215- ريم مخائيل �صومط
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1216- �صلمان محمد ح�صين
1217- ثائر مح�صن معروف 
1218- ح�صام حبيب محمد

1219- م�صر علي حمدي
1220- غاندي ح�صن ح�صن

1221- ايا�س محمد حرفو�س
1222- لمى علي رم�صان

1223- ماهر دياب عي�صى
1224- عزة عبد الحي ها�صم

1225- �صراءعارف محمد
1226- علي محمد ن�صر

1227- �صامي نديم �صم�صيني
1228- اقبال عدنان غانم

1229- �صوزان راتب عثمان
1230- نا�صر علي عليان

1231- فاطمة محمد جحجاح
1232- ختام محمد ا�صعد

1233- محمود احمد فا�صل
1234- غاندي رزق غريب

1235- منا �صحادة علي
1236- لينا نا�صيف ح�صي�س

1237- �صومر تاج الدين ح�صن
1238- احمد عدنان احمد
1239- ح�صان احمد علي

1240- �صوزان ماجد عي�صى
1241- و�صام احمد ربيع

1242- روؤى عدنان رجبية 
1243- ن�صرين محمد معال

1244- قي�س محمود ابراهيم
1245- منهل محمد �صقور

1246- رنا علي رجوح
1247- �صيرين فوؤاد �صودان

1248- يامن طالل العمر
1249- عال بدر �صيوح

1250- ريان �صليم محمد
1251- �صرايا �صعد اهلل عبد الكريم

1252- خلود ابراهيم ابراهيم
1253- فرا�س عدنان احمد

1254- لينا احمد ر�صتم
1255- ربيع ن�صر ابراهيم
1256- نبال اأحمد عبود

1257- رينالدا �صليم �صلوم
1258- ح�صن عبد الحميد عبا�س

1259- رامي محمود ح�صن
1260- طارق نديم تفاحة

1261- نوار مفيد نادر
1262- رفاه يون�س م�صطفى

1263- علي �صالح خدام
1264- فخر محمد محمد
1265- با�صم احمد �صلوم

1266- ا�صماعيل هزاع عثمان
1267- عالء محمد محي الدين

1268- ع�صام حمادة خ�صور
1269- احمد ح�صن احمد
1270- �صمير محمد بريقا

1271- غالي �صعيد ا�صبر
1272- ه�صام عزيز محفو�س
1273- نجاح ابراهيم جنوب

1274- با�صل يو�صف كاملة
1275- او�صاف ها�صم علي
1276- علي محمد خ�صور

1277- مي�صون علي و�صوف
1278- �صند�س اليا�س كاملة

1279- بيداء فوؤاد �صاهين
1280- علي طاهر عمران

1281- �صليمان محمد ح�صين
1282- حليم فا�صل ال�صلوم
1283- مرفت ح�صن اأحمد

1284- �صوال محمود المطرح
1285- زينب علي �صليمان
1286- زينب �صمير ا�صعد

1287- مالك علي ديب
1288- وائل اليا�س �صباغ
1289- داليا عو�س قداح

1290- ح�صين علي �صلمان
1291- نجوى جديد جديد
1292- محمد نديم الطويل
1293- محمد ح�صين قنبر

1294- يامن عزيز محفو�س
1295- نعيمة عبد الرحمن ا�صماعيل

1296- علي نعيم رقية
1297- رانيا علي �صاهين
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1298- عليا م�صطفى �صويدية

1299- هبة محمد بي�صاني 
1300- عمار علي نجال

1301- مي�صاء محمود ح�صن
1302- �صماح عدنان حبيب

1303- ايلي عي�صى دعبول
1304- ماهر قحطان ر�صتم

1305- غنوة محمد �صلطاني
1306- ر�صا علي الموعي
1307- ب�صار علي محمود

1308- احمد غ�صان بيا�صي 
1309- عالء علوان الدواره

1310- روعة اأحمد قنبر
1311- ح�صن محمد محفو�س

1312- يو�صف �صليم بارود
1313- محمد هيثم مو�صى

1314- وفاء طاهر م�صعود
1315- مي�صم يا�صين حماد

1316- رانيا حبيب داود
1317- مح�صن علي اأحمد

1318- ربى عبد الحميد عي�صى
1319- �صهيل عي�صى علي

1320- علي �صليمان دروي�س
1321- علي محمد �صليمان

1322- ربى توفيق علي
1323- بهاء محمد �صليمان

1324- امجد يون�س الطويل
1325- دارين غ�صان الجندي

1326- ماهر مو�صى الم�صحرة
1327- لينا محمد ا�صماعيل

1328- دينا جهاد خوري
1329- محمد علي �صقور
1330- مازن ح�صن محمد

1331- غياث عبد الحميد بكور
1332- عمار طالل فا�صل

1333- حيدر محمد ابراهيم
1334- محمود ح�صن ابراهيم

1335- هيثم ح�صن ابراهيم 
1336- علي محمد عي�صى

1337- �صحر محمد �صليمان

1338- محمد عبد الكريم كناج
1339- يو�صف محمود عمور

1340- �صائر عي�صى محمد
1341- �صلمان علي زاهدي
1342- يامن محمد �صاهين

1343- نزار �صعيد بلول
1344- نوار عبد الكريم حاج معال

1345- �صادي ح�صن زمام
1346- هدى ابراهيم الع�س

1347- رنا خالد المحمود
1348- امين مخائيل �صمعان

1349- محيا عدنان �صلوم
1350- نظام علي زلف

1351- ربيع يون�س �صالمة
1352- لبنى فوزي المحمود

1353- فادية علي خ�صر
1354- هند غانم خ�صور

1355- حبيب محمد عي�صى
1356- طارق محمد �صاهين

1357- رامي ابراهيم الموعي
1358- نوفة محمود عطية
1359- �صميرة محمد مهنا

1360- فداء اني�س �صعود
1361- ابت�صام محمد عبد اهلل

1362- نهلة خليل عرنوق
1363- نهاد علي ملحم

1364- رينا ابراهيم دعبول
1365- غيث محمد �صاحي

1366- �صنان مالك جلول
1367- يحيى محمد دنيا
1368- با�صم وديع ب�صور

1369- �صناء �صلمان علي
1370- زياد حميد ح�صون
1371- دينا مراد ا�صماعيل

1372- يا�صين محمد فار�س
1373- اياد مفيد مرهج

1374- رحمه كامل محمد
1375- عليا ن�صر �صليمان

1376- عالء �صالح ابراهيم
1377- منال يون�س م�صطفى

1378- عالء الدين عهد �صالح
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1379- علي حيدر احمد

1380- منال محمد درغام
1381- كريم �صهيل زهرا
1382- ا�صامة اليف طيار

1383- �صومر �صليمان ا�صتانبولي
1384- علي محمد جامو�س

1385- خلدون علي دلول
1386- علي احمد محمد

1387- مهند ابراهيم �صريف
1388- نادين فريد علي

1389- يو�صف عارف خطيب
1390- ميالد بدر يو�صف

1391- رائد محمد �صلمان
1392- اياد طالل ح�صين
1393- ح�صام �صالح ورد

1394- عدنان ا�صف �صليمان
1395- غ�صان عبد الكريم ح�صن

1396- محمد هائل �صيله
1397- هديل يو�صف غانم

1398- احمد منذر عمران الزاوي
1399- رنين علي عي�صى

1400- راميا ابراهيم عي�صى
1401- اياد علي ونو�س

1402- كميت طاهر يو�صف
1403- علي محمد عي�صى

1404- رانيا وجيه ح�صن
1405- رنيم ابراهيم علي

1406- محمد علي حمدان
1407- زينة محمد احمد

1408- منال محمد النقري
1409- و�صام علي ابراهيم

1410- جنان يو�صف احمد
1411- بانة مدحت عبا�س

1412- ا�صامة ابراهيم خليل
1413- ر�صا محمد ابراهيم

1414- ح�صان عدنان احمد
1415- علي نا�صر محمد

1416- الح�صن يو�صف يون�س
1417- ماري ف�صل اهلل يازجي

1418- طارق عبد الوهاب محمد
1419- �صوار �صمير ح�صن

1420- غادة عبد الهادي فيا�س
1421- علي محمد عي�صى

1422- ا�صامة ا�صماعيل عبدو
1423- رال فريد ندة

1424- علي محمد الح�صين
1425- �صمر احمد حيدر

1426- رانيا �صليم دروي�س
1427- رواد اليا�س با�صيل

1428- ق�صي ا�صف محمد
1429- محمد بهجت ح�صين

1430- �صلمان علي خزامة
1431- علي ح�صين علي

1432- ناجي يو�صف عيد
1433- غنى توفيق علي

1434- ح�صن علي احمد
1435- رزان ابراهيم عبا�س

1436- علي ملحم ملحم
1437- ديما ا�صماعيل نزهة
1438- �صنان محمد ح�صينة

1439- عماد غريب ر�صتم
1440- علي نا�صر علي

1441- اياد ح�صين ونو�س
1442- ح�صين احمد حرفو�س

1443- �صالح محمد ح�صن
1444- روان محمد مريم
1445- ب�صار ابراهيم علي

1446- �صالم وجيه ميا
1447- طارق نور�س الخ�صر

1448- �صائر �صليم علي
1449- علي ب�صام البرغل

1450- ديما وحيد معال
1451- مروى �صالح ميهوب

1452- رامي بالل فتوح
1453- و�صام احمد محمد
1454- نادين �صليم �صلوف

1455- نادين ا�صف علي
1456- زينب ربيع ربيع

1457- فوؤاد �صميح دملج
1458- فوؤاد غ�صان ح�صامو

1459- محمد جابر ق�صعور
1460- محمود علي �صلوف
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1461- عمار يو�صف مرهج
1462- زاهر جميل عثمان
1463- لورين مالك عثمان
1464- كندة يو�صف خلف

1465- ابراهيم اأحمد ابراهيم
1466- مدين طالب ملحم
1467- اليا�س ريا�س ن�صار

1468- ايمن يو�صف خلوف
1469- ايهم �صليمان �صعود
1470- ر�صا محمود حماد

1471- وليم عدنان علي
1472- وجدي عدنان �صائغ

1473- علي جبران ح�صن
1474- تمام يون�س الطويل

1475- با�صم احمد حمد
1476- مها م�صطفى حمود

1477- ربيع احمد م�صلم
1478- معتز مبارك يو�صف

1479- و�صام فوزات حاطوري
1480- لمي�س علي يو�صف

1481- مجد عماد ح�صن
1482- رماح فهد ع�صفورا

1483- و�صيم �صالح ناعو�س
1484- مجد ب�صام خليل

1485- عفراء يحيى احمد
1486- نجد م�صطفى �صاهين

1487- خليل ابراهيم محمود
1488- ميريام فتح اهلل قنبز

1489- ال�صي جورج ديوب
1490- كلوديا جرج�س ا�صعد

1491- نورا محمد ديوب
1492- ماهر م�صطفى كيجاني

1493- وليد محمد �صليمان
1494- م�صلين عادل نعمي
1495- نجاة ابراهيم خليل
1496- علي يو�صف محرز

1497- احمد وجيه البدوي
1498- ختام ابراهيم ال�صامي

1499- علي ح�صن محمد
1500- ابراهيم محمد ال�صموعة

1501- �صادي جهاد حامد
1502- تمام مظهر عبد الحميد

1503- ح�صام محي الدين ح�صن
1504- علي عدنان علي

1505- امل في�صل ديوب
1506- هادي عبد الكريم الحاج 

1507- فرا�س هيثم �صليمان
1508- نبرا�س محمد عجيب

1509- بالل يون�س عبد اهلل
1510- �صليمان رم�صان مية

1511- و�صيم محمد رقية
1512- غدير احمد ميا

1513- عال غ�صان ر�صتم
1514- قي�س عدنان �صليمان

1515- فهد علي خير بك
1516- �صنا عز الدين احمد
1517- محمد ح�صن ح�صن

1518- عمار احمد احمد
1519- �صراج الدين المهلب ح�صن

1520- ندى مالك ا�صعد
1521- يعرب غ�صان بركات

1522- ن�صرين فائز مفلح
1523- نائل زكي عطية

1524- ثريا ابراهيم �صالح
1525- حيدرة احمد ح�صن

1526- عي�صى يو�صف ابراهيم
1527- رفعت محمد �صليمان

1528- عدنان نديم محمد
1529- �صبا ن�صور عي�صى

1530- اياد جمال الدين ال�صيخ
1531- معن كمال البيطار

1532- �صارة عاطف يون�س
1533- ايمان محمود ديب
1534- زياد حبيب نعمان
1535- عال غ�صان ح�صن

1536- لوؤي علي ابو دياب
1537- مازن عبد الكريم محمد

1538- ن�صيم جرج�س لباد
1539- نتالي علي الحكيم

1540- نبيل محمد دروي�س
1541- ا�صامة م�صطفى بعيتي
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1542- ح�صان محمد كا�صوح

1543- عمار يا�صر غانم
1544- �صحر ابراهيم جبور
1545- رائد حبيب عي�صى
1546- رامي ح�صن يون�س

1547- طوني مخائيل طيار
1548- ح�صام �صهيل �صليمان

1549- ي�صار حافظ يزبك
1550- ابت�صام ندبم �صلوم

1551- ابراهيم ايوب محمد
1552- �صها نزار علي

1553- منذر كا�صر خ�صور
1554- غزوان عبد الحميد عي�صى

1555- ريم �صالح ح�صن
1556- و�صام برهان عبيد

1557- طاهر عبد الكريم الحامد
1558- غزوى محمد احمد

1559- عماد �صالح م�صطفى
1560- كنان علي احمد

1561- مفيد يو�صف ح�صن
1562- همام محمد �صوكت
1563- رزان يون�س م�صطفى

1564- طارق محمد ملحم
1565- لورا �صليمان احمد

1566- هادي �صالح معروف
1567- المهند علي علي

1568- مي�س اديب زغيبي
1569- مريم منير �صالح

1570- عماد ابراهيم عطرة
1571- ريما علي محمود
1572- علي عدنان نجمة

1573- علي �صهيل من�صور
1574- خ�صر عي�صى احمد

1575- بلقي�س رم�صان ا�صعد
1576- جورج غ�صان حنا

1577- ح�صان محمد هوال
1578- غ�صان علي ح�صن
1579- ح�صين علي نزهة

1580- عالء الدين محي الدين ديب
1581- �صلمان احمد ح�صين

1582- علي �صريف �صالمة

1583- علي منير حلوة
1584- نيروز �صالم الح�صن
1585- ايهم ح�صن عمران
1586- مجد ابراهيم �صلوم

1587- جورج اليا�س الديوب
1588- يحيى فادي غانم

1589- عمار محمود عي�صى 
1590- روال عدنان الحارة

1591- فادي ح�صن �صليمون
1592- غيث احمد جمعة

1593- ح�صام محمد ا�صماعيل
1594- علي ا�صعد �صويقات

1595- وديع ح�صن ا�صماعيل
1596- �صامر �صالح �صعبان

1597- �صذا علي وردة
1598- كاتيا عدنان غانم

1599- حال محي الدين يو�صف
1600- �صليمان غ�صان �صنكري

1601- �صوزان ب�صام الموعي
1602- نزار �صليمان متواري

1603- محمد اديب جديد
1604- علي ب�صام محمود

1605- ريم محمود عبد الرحمن
1606- هنادي جميل ح�صن
1607- زهير �صليمان ابراهيم
1608- دالل ابراهيم محمود

1609- حاتم عبود عمران
1610- ثائر احمد االبراهيم

1611- �صاري حكمات درغام
1612- محمد احمد ح�صين

1613- فوتين علي حمادة
1614- علي هيثم �صالمه

1615- دينا خير اهلل جبارة
1616- يا�صمين عبد اللطيف �صليمان

1617- عزام نوفل الخطيب
1618- اأحمد عز الدين محمد

1619- رامي �صمير ح�صن
1620- غادة م�صطفى عبدو
1621- و�صام حاتم الجمال

1622- مجدي محمد زغور
1623- اكثم جميل ديب
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1624- ريما توفيق حمدان
1625- عالء طاهر عي�صى
1626- لمياء يو�صف ديب

1627- روال كمال ا�صعد
1628- علي �صامي غانم

1629- ارهاب محمود رجب
1630- وحيد يو�صف ح�صين

1631- امل يو�صف حبيب
1632- غدير يو�صف يو�صف

1633- ميمون �صحادة البودي
1634- ح�صن محمود محمود

1635- هبة علي علي
1636- ماهر ريا�س ابراهيم

1637- ايلي جرج�س الطي
1638- �صامر عبد الكريم علي

1639- مهند عاطف �صلوم
1640- ب�صار �صحادة البودي

1641- هبة جابر مقد�صي
1642- �صفاء ابراهيم بالل

1643- احمد قي�س عجيب
1644- نبال فايز علي

1645- عادل توفيق الفرفور
1646- فايزة طاهر خالط

1647- مهران محمد م�صعود
1648- رندا عبد الكريم حمادي

1649- ميادة يو�صف حيدر
1650- محمد علي عجي

1651- �صذا �صمير رحمون
1652- لينا علي احمد

1653- علي محمد �صليمان
1654- عمر محمد زين

1655- احمد محمد احمد
1656- اقبال احمد رامز ابو جرة

1657- ب�صيم ابراهيم محمد
1658- تغريد �صهيل �صارم

1659- زغيبي محمود م�صطفى
1660- عنايا توفيق ابراهيم

1661- غدير �صمير عالن
1662- رغيد محمد ناعو�س

1663- �صو�صن عقاب ديوب
1664- م�صر عبد اهلل خالدي

1665- ان�س عبد ال�صالم غانم
1666- مي�صاء نزيه ميهوب

1667- ماركريت نزيه قي�صر
1668- نبيل علي يون�س

1669- رغيد يو�صف وقاف
1670- ريما احمد نبهان
1671- احمد نبيه العمر

1672- و�صيم ابراهيم حربا
1673- عالء محمود �صليمان

1674- �صو�صن عبد الكريم علي
1675- ايلينا نادر منجا

1676- ح�صان احمد محمد
1677- م�صر محمود داود

1678- مي�صون �صعادة �صمعان
1679- علي عماد احمد

1680- ديما محمد يون�س
1681- نادين محمد �صعبان

1682- راما محمد ابراهيم
1683- �صنان علي العلي

1684- لبوى �صعيد العلي
1685- رامي معال ح�صين
1686- ميالد نا�صر �صعود
1687- ليلى جعفر �صيحا

1688- هبة علي احمد
1689- ادهم دباح جرج�س

1690- زينب طالل م�صطفى
1691- عماد علي ح�صن

1692- مرهف محي الدين ح�صن
1693- احمد خرفان كناج

1694- ح�صان مح�صن �صلمان
1695- فادي فرحان العي�صى

1696- لينة احمد ال�صيخ علي
1697- اهداء م�صطفى معال

1698- رائد مظهر خازم
1699- رزق عبد اهلل ال�صمالي

1700- منى مح�صن ابراهيم
1701- مي�س زين الدين ح�صون

1702- مها �صهيل �صحود
1703- لينا عماد الدين قميرة

1704- عالء الدين علي ر�صالن
1705- ن�صرين عدنان عبود
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1706- مناف محمد ديب

1707- عاطف احمد ابو رز
1708- علي �صلمان �صلمان
1709- وجدي عماد حداد

1710- تمام درغام اليو�صف
1711- عمار علي خ�صر

1712- هديل نديم يعقوب
1713- �صيرين محمد ح�صن

1714- نبال نبيل محمد
1715- علي يو�صف احمد
1716- نغم احمد نابل�صي

1717- مروه رفيق احمد
1718- هال جودات الدويري

1719- محمد خلدون محمد مدحت الرفاعي
1720- وئام احمد خليل

1721- �صهر �صليمان ديب
1722- ا�صمهان محمد �صالح

1723- احمد منير عثمان
1724- زياد عبد الرزاق عبد اللطيف

1725- ايمن عبد الكريم �صاحي
1726- نارمين ح�صن تليجة

1727- ا�صماعيل مطيع ابو �صليم
1728- غانم ا�صف �صلمان

1729- وتين عادل ا�صعد
1730- ديمة م�صطفى خليل

1731- علي ح�صن �صليم
1732- با�صمة �صليمان ح�صن

1733- رباب ابراهيم قميرة
1734- عبير علي ا�صماعيل

1735- �صياء هيثم علي
1736- علي ا�صف �صليمان

1737- مريم علي حبقة
1738- رامي عبدو �صهال

1739- زين العابدين عدنان عبد اهلل
1740- عالء محمود معنا

1741- كنده محمد يو�صف
1742- وجد رزق عمران
1743- با�صل �صوقي قزما

1744- نادين �صوكت احمد
1745- محمد ا�صماعيل الوي�س

1746- هاله يو�صف معال

1747- ايمن نزار عيزوقي
1748- فاتن غ�صان زهرة

1749- ح�صان عزيز غطا�س
1750- محمد علي �صلمان

1751- عبد الحميد محمد ح�صين
1752- مرام محمد عبد القادر مفتي

1753- ح�صيبة عارف �صليمان
1754- عزيزة عبد المطلب ا�صماعيل

1755- علي محمد عبود
1756- نورا طارق �صويدية

1757- والء عبد المنان زعرور
1758- فرح ا�صف جلول
1759- ليلى احمد خ�صر
1760- علي رجب العلي

1761- محمد طراد عثمان
1762- عبد القادر يا�صين ر�صالن

1763- وائل عزمت �صحود
1764- غياث ميهوب �صليمون

1765- كارولين انطانيو�س ع�صي
1766- كفاح يحيى محمد
1767- ا�صامة في�صل ديوب
1768- ليلي �صمير عكاري
1769- علي محمد رم�صان

1770- او�س امين عادلة
1771- لو�صين فوؤاد معنا

1772- �صائر بالل محمد
1773- رامي �صليمان �صا�س
1774- راغدة احمد الجبل

1775- مجد الدين محمد ال�صيباني
1776- محمد زهير ابراهيم

1777- زهره محمد �صليمان
1778- وعد محمد روحي حمادي

1779- غنوة علي ح�صن
1780- ح�صين علي رم�صان

1781- علي مرهج مرهج
1782- معتز محمد �صويدان

1783- علي محمد زيفه
1784- محمد م�صهور اال�صعد

1785- �صباح احمد بدران
1786- فادي اليا�س خوري
1787- ابراهيم فايز عبا�س
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1788- ب�صام علي معروف

1789- خلود كامل ح�صين
1790- ر�صا غ�صان ح�صن
1791- رلى اكرم �صالح

1792- عال احمد حمدان
1793- ديما نا�صر زمام

1794- عبير وفيق الحداد
1795- معن يحيى �صليمان

1796- م�صطفى محمود ديب
1797- علي خ�صر �صالح

1798- ح�صان محمد محمد
1799- زين العابدين محمد ح�صين

1800- مهند �صليمان مخول
1801- مقداد علي ابراهيم

1802- ب�صام �صلمان ا�صماعيل
1803- علي ابراهيم غانم

1804- رامي محمد الجوفاني
1805- رامي فا�صل عموري

1806- عالء جرج�س حموي
1807- حبيب مظهر �صالح

1808- امجد علي عطية
1809- جورج اديب اليا�س

1810- �صومر احمد دكروج
1811- محمود ر�صوان رم�صان

1812- الرا نوفل روفائيل
1813- لينا احمد العلي

1814- �صراب منير غالية
1815- علي حميد ال�صلموني

1816- غياث مالك فرحة
1817- ن�صرين عبد الكريم هدال
1818- قمر محمد وليد خير اهلل

1819- يزن ح�صن �صلمان
1820- علي محمد خ�صر

1821- ا�صماعيل محمد �صلمان
1822- ليزا محمود �صالح
1823- مي محمود ديوب

1824- ب�صمات رفيق حمادي
1825- ثرى عدنان نعمان

1826- ثراء هيثم قا�صم
1827- فريال اني�س حبيب

1828- ب�صام م�صطفى ديب

1829- علي محمد �صليمان
1830- مالك يا�صيم �صعادات

1831- عالء وجيه دكدوك
1832- ر�صا محمد خمي�س
1833- علي حاتم حمدان

1834- ايهم جمال منون
1835- ريما ناظم �صدود

1836- جعفر نبيل غنوم حمود
1837- ذكية محمد ال�صيخ
1838- يا�صمين فايز �صاهر

1839- ح�صان بركات بركات
1840- طارق قي�س ح�صن
1841- نغم رم�صان ح�صن

1842- علي يا�صين ابراهيم
1843- ريما جهاد �صالح

1844- فادي محمد ا�صماعيل
1845- علي محمد عثمان

1846- ان�س نقوال ب�صور
1847- مجد علي �صلوم

1848- يارا ابراهيم العجي
1849- حيان علي �صاحي

1850- لمى يحيى �صالح
1851- علي عبا�س غانم

1852- حنين نبيل الدقارة
1853- محمد �صليمان ا�صماعيل

1854- ب�صام ريا�س ابراهيم
1855- رهف محمود علي بالل

1856- محمد ماجد عمران
1857- مها نزار علي

1858- غنوة ماجد عمران
1859- علي احمد الجعفوري

1860- قي�س فهد عجي
1861- نهلة نديم معروف

1862- �صنان كامل ا�صماعيل
1863- علي راتب ديب

1864- امجد �صالح الدين ابراهيم
1865- عفاف فاتح ا�صكاف
1866- نوفا محمد �صليمان
1867- علي اإبراهيم محمد

1868- نبرا�س يون�س م�صطفى
1869- محمود معروف �صليمان
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1870- ميلدا يو�صف ح�صين
1871- ح�صن محمد العلي

1872- ا�صامة علي علي
1873- نيروز محمد ح�صن

1874- ديما مايز برهوم
1875- همام احمد ابراهيم

1876- منتجب نديم عيو�س
1877- ب�صام ح�صن يو�صف

1878- �صعيد عبد الفتاح �صامر محمد
1879- �صفاء عادل الخدام

1880- يو�صف وجيه ديوب
1881- منهل توفيق ح�صن

1882- مادلين محمد ابراهيم
1883- و�صام احمد منعم

1884- عبد الحميد احمد ابراهيم
1885- فادي عبد الكريم خ�صر

1886- علي ح�صن مرعي
1887- عالء محمد يو�صف

1888- ريتا محمد عبا�س
1889- احالم عزيز ابراهيم
1890- غالب احمد �صرف
1891- علي احمد دروي�س

1892- �صوزان محمد محمد
1893- با�صل �صهيل ح�صين

1894- لمى عبد الحميد علي
1895- �صاديا �صالح محمود

1896- رواد مح�صن غانم
1897- خلود ديب عبود

1898- بتول علي غانم
1899- �صبا ح�صن الرا�س

1900- امجد عزيز الخ�صور
1901- ثراء نزيه �صمو�س

1902- عالم عزيز غطا�س 
1903- علي يو�صف �صعبان

1904- علي حكمت البودي
1905- ردينه نبيل النقري
1906- ربيع اني�س مو�صى

1907- علي نبيل علي
1908- �صنابل ن�صر �صليمان
1909- ان�س محمد �صليمان

1910- عالء عدنان عاقل

1911- نيفين ح�صن ديوب
1912- يامن محمد علي
1913- ن�صال بدر برهوم

1914- عالء محمود ندة
1915- احمد علي فاتي
1916- نداء كا�صر بدور

1917- يا�صمين ح�صين ال�صاعر
1918- احمد منذر نعمان

1919- يو�صف محمود ح�صن
1920- فداء جوزيف ديوب

1921- احمد علي يون�س
1922- غياء �صكيب علي

1923- �صونا محمد ح�صين
1924- علي ح�صن يون�س
1925- دانيال ناظم �صالح
1926- �صراج �صمير حمد

1927- لين عبد الكريم دردر
1928- محمد يون�س ح�صن
1929- احمد محمود عبدو

1930- اماني محمد �صليمان
1931- محمد عبد الكريم �صدود

1932- منال علي دروي�س
1933- عبير خليل عي�صى

1934- م�صر حكمت محمود
1935- و�صام ها�صم عي�صى

1936- عدي علي ديب
1937- �صماهر ح�صن الح�صن

1938- ا�صما ديب معال
1939- ادم محمد غنام

1940- اهداب محمد عاقل
1941- يارا محمد ح�صن

1942- لبنى احمد محمد
1943- �صوزان علي �صيمير

1944- رمق مظهر �صعود
1945- مي�صاء منير ابراهيم

1946- اروى �صلمان عي�صى
1947- غنوة محمد عيد

1948- و�صام ح�صين فرحا
1949- ديانا خليل ديوب

1950- محمد �صلمان عبود
1951- رغيد محمود زغيبي
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1952- علي �صلمان يو�صف
1953- نهاد بهجت �صالحة

1954- محمد يحيى ح�صين
1955- خولة احمد ح�صامو
1956- بالل �صهيل �صليطين
1957- ميرنا رامي ا�صكيف
1958- روعة محمد عي�صى

1959- طارق فاتح علي
1960- كنده محمد فوؤاد جابر

1961- �صناء علي �صليمان
1962- احمد محمود من�صور

1963- كامل علي درغام
1964- راجي ابراهيم دروي�س

1965- ماهر مهين ح�صين
1966- احمد غ�صان ح�صن
1967- غدير علي خلوف

1968- �صعده �صلمان محمد
1969- مجد زاهر زاهر

1970- عالء �صالح احمد
1971- عزام �صالح �صليمان

1972- علي مح�صن ح�صن
1973- هاني محمد ريا

1974- �صادي احمد يو�صف
1975- و�صيم احمد احمد
1976- راما عبد اهلل �صعود
1977- مروة احمد �صلمان
1978- عزام احمد محمد

1979- رجب يا�صر ال�صيخ احمد
1980- كامل محمد حيدر

1981- رنا يو�صف ا�صعد
1982- علي وجيه ح�صن

1983- محمود محمد محمد
1984- علي محمد امين

1985- نور منير غانم
1986- جعفر ح�صن ح�صن

1987- ماهر �صالح �صليمان
1988- محمد رفيق مرجان
1989- طارق احمد يا�صين

1990- مهند ح�صن ميهوب
1991- حازم احمد �صليمان

1992- زين العابدين ناجح خ�صور

1993- علي احمد حربا
1994- يا�صمين احمد محمود

1995- احمد محمد عبود
1996- نادر عدنان العجي
1997- ميمون علي احمد

1998- علي عبد الكريم خ�صر
1999- علي غازي الجهني

2000- محمد يا�صين يو�صف
2001- رزان محمود ديوب

2002- خولة حماد ديب
2003- طارق ر�صوان فا�صل

2004- في�صل علي علي
2005- فداء ح�صن نا�صيف

2006- رامي نديم ونو�س
2007- محمد علي عبد اهلل

2008- نرمين �صعبان من�صور
2009- غيث عدنان مرعو�س

2010- نور منير حمود
2011- نوار عدنان ب�صور

2012- منار محمود عفيف
2013- نورهان احمد عجايا

2014- عمار محمد عبدو عطية
2015- مايا �صهيل القا�صي

2016- علي احمد �صالح
2017- ا�صف محمود خليل

2018- علي ح�صين ديوب
2019- محمد عاطف محفو�س

2020- ا�صامة طالل ابراهيم
2021- منار �صريف �صالمه
2022- ان�س نواف �صعبان

2023- ح�صن علي �صليمان
2024- لما يو�صف يو�صف

2025- تما�صر مدحت عبا�س
2026- ناهد محمد علي

2027- رزان ح�صن �صالح
2028- علي فايز داود

2029- علي ابراهيم علي
2030- مي كامل محمد

2031- ميرفت جورج نادر
2032- �صوزان هي�صم دال
2033- رنا محمد �صافي
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2034- احمد ح�صن رقماني

2035- �صذى يحيى نيوف
2036- االء غ�صان علي

2037- ب�صار محمود �صليمان
2038- مرفت ديب المقدم

2039- علي محمود داود
2040- اروا مايز خلوف

2041- مهران حكمت ربيع
2042- يو�صف محمود ونو�س

2043- ح�صن علي بدور
2044- ثائر محمد محمد

2045- ايهم علي يون�س
2046- رامي عبد اهلل ال�صابط

2047- علي مدحت احمد
2048- عدنان بدر عبد الكريم

2049- وائل علي ح�صن
2050- و�صام مح�صن عبود

2051- ا�صف عبد الحميد عجي
2052- محمود معال ابراهيم

2053- فاطمة بدر �صحادة
2054- فوؤاد محمود هاجر

2055- علي جهاد خليل
2056- علي �صعد اهلل �صليمان

2057- �صومر حامد ديوب
2058- راما علي يو�صف

2059- �صامي يو�صف �صلمان
2060- ان�س فواز ابراهيم

2061- هبة �صعيد ابراهيم
2062- �صليمان احمد �صليمان

2063- المير ح�صن ح�صن حلوه
2064- علي غ�صان ال�صلموني

2065- هيثم ها�صم عبا�س
2066- عال محمد يو�صف
2067- علي احمد احمد

2068- محمد محمود ابراهيم
2069- دارين ابراهيم ال�صيخ

2070- غيداء نبيل ورد
2071- رنا محمد ال�صيخ
2072- ب�صار كرم ح�صين

2073- كميل مو�صى فرح
2074- كمال كا�صر خيربك

2075- محمد علي ا�صماعيل
2076- رهام محمد حمود

2077- مروى محمد دبا�صي
2078- االء هاني عبدو

2079- هناء وجيه دروبي
2080- مي�صيل عزيز حنا

2081- ح�صن محمد قي�س عبد اهلل
2082- غدير جبران ح�صن
2083- طارق خليل بهلوان
2084- مايا عي�صى حمدان

2085- اأحمد �صليمان ح�صن
2086- هديل ح�صن �صا�س

2087- راتب علي داود
2088- رنيم علي دغمة

2089- �صفاء غ�صان خ�صور
2090- �صالم �صعيد خ�صر

2091- ايهم ابراهيم م�صطفى
2092- لوؤي عزيز �صالح

2093- ح�صن يو�صف غانم
2094- والء فوؤاد علي

2095- ابراهيم محمد احمد
2096- عزام نزيه الح�صن

2097- �صلوى يون�س ابراهيم
2098- عمار يا�صر غانم

2099- محمد بهجت علي
2100- جانيت عبد الكريم زيود

2101- ح�صن علي كفا
2102- علي وجيه علي

2103- احمد عبد اللطيف عطاف
2104- هويدا عماد ح�صن

2105- عروة احمد عالء يا�صين
2106- نبرا�س نا�صر �صبوح

2107- بدر �صليمان معروف 
2108- ابراهيم زهير �صودان

2109- محمد يا�صين نديم حمدان
2110- احالم علي جنوب

2111- �صليمان جابر يو�صف
2112- محمد عبد الكريم احمد

2113- جنان محمد محمد
2114- عمار محمد حيدر

2115- با�صم فايز حمد
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2116- غنوة ح�صين �صيفو

2117- ريم م�صهور لهيا
2118- �صوزان زياد النجار

2119- ب�صار محمود ح�صين
2120- مايا عزيز ديب

2121- ر�صا يو�صف م�صطفى
2122- نهال علي ال�صيخ
2123- ثائر ابراهيم علي

2124- يارا علي خليل
2125- ميمون احمد احمد
2126- محمد ايمان مرهج

2127- هبة علي نا�صيف
2128- محمود ابراهيم احمد

2129- غدير هيثم غانم
2130- با�صل غياث �صالح

2131- مادلين �صعد اهلل جلول
2132- عي�صى محمد احمد

2133- لمي�س ح�صن عجيب
2134- علي ديب ديب

2135- مكرم عبد المنعم المردود
2136- زينب احمد كوك�س
2137- �صلمان محمد احمد

2138- �صمر جمال عبد الرحمن
2139- ب�صرى ح�صين احمد
2140- كلوديا ح�صن �صلمان

2141- زياد فايز احمد
2142- محمد احمد عبا�س

2143- �صامر حاتم �صعيد
2144- مروة عبد الحكيم عامر ذهني

2145- علي ق�صي �صليم
2146- ر�صا م�صطفى ابو عمر

2147- جميل محمد رطل
2148- ر�صا ح�صين حمود

2149- محمد عدنان �صليمان
2150- عمار علي �صعبان
2151- احمد كامل ا�صبر

2152- النا كمال غنوم
2153- ا�صامة ح�صين العزاوي

2154- رنيم رم�صان علي
2155- غادة بيير ع�صي

2156- �صادي ابراهيم �صلمان

2157- مراد علي عي�صى
2158- مثنى خليل علي

2159- امل علي ح�صن
2160- ثراء ح�صن ابراهيم

2161- علي غ�صان علي
2162- �صناء ح�صن معال

2163- زينة حبيب ال�صمالي
2164- غزل محمود الحام�س

2165- جيانا بديع دعكور
2166- احمد علي مرزا
2167- والء �صام �صالح

2168- غنوة محمد زينو
2169- براءة ا�صكندر محفو�س

2170- حليمة �صادق علي
2171- �صوهاد بدر ال�صمالي

2172- لينا يو�صف يون�س
2173- لبنى �صالح محمد

2174- اريج منذر غانم
2175- االء قي�س العلي

2176- محمد علي المحمد
2177- م�صطفى عبود خليل

2178- يا�صمين ن�صر فيا�س
2179- محمد �صعبان مق�صود

2180- ب�صرى نديم �صليمان
2181- رهام زهر الدين حيدر

2182- منتجب احمد علي
2183- احمد ا�صماعيل �صالمة

2184- محمد احمد �صليمان
2185- احمد م�صطفى نا�صر

2186- �صوزان مالك الترك
2187- علي محمود ح�صن

2188- �صمر ح�صان عبد اهلل
2189- ح�صان عادل مرعي
2190- فجر محمد ابراهيم
2191- رنا ابراهيم الموعي

2192- بتول نبيل عبود
2193- محمد احمد العبد الهادي

2194- روال ريا�س الحالق
2195- رنا احمد ا�صود

2196- ح�صن احمد عبد اهلل
2197- علي محمد ملحم
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2198- نور عدنان تفاحة
2199- او�س علي ح�صن

2200- مهران محمد علي
2201- ميرنا علي �صالمة
2202- لينا احمد زليخة

2203- زينب محمد احمد
2204- ح�صام يو�صف حمود

2205- وحيد احمد احمد
2206- �صاديه ح�صن ابو علي

2207- حازم علي �صليمان
2208- ر�صا علي دروي�س

2209- اريج ح�صين �صيفو
2210- زينة خليل احمد

2211- خلدون محمود حيدر
2212- يو�صف ب�صام يو�صف

2213- �صادي ابراهيم ميهوب
2214- ربا بديع يا�صوطي

2215- اماني محمد الفندي
2216- هبة عبد اللطيف المحمود

2217- علي رامز غانم
2218- و�صيم علي ال�صلوم

2219- هيثم ابراهيم �صباني
2220- مهران علي احمد

2221- م�صر علي خوندي
2222- احمد عدنان هرمز

2223- علي وجيه احمد
2224- ح�صام نزيه ابراهيم

2225- علي جودت احمد
2226- نغم �صميح الح�صن

2227- النا ابراهيم داود
2228- �صفاء حنا عبيد

2229- كري�صتين جورج خوري
2230- نجوى عي�صى �صلمان

2231- عريب كمال �صالح
2232- علي غ�صان زغيبي

2233- ح�صن محمد حماده
2234- طارق علم الدين �صليمان

2235- علي فرحان العي�صى
2236- زاهر علي محمد

2237- محمود علي خ�صر
2238- �صوزان ح�صن محمد

2239- ايهم يو�صف ح�صن
2240- ريم نا�صر علي

2241- علي ها�صم محمد
2242- �صيغم ماجد البودي

2243- لنا محمد ماهر مرعي
2244- ي�صر يون�س �صليمان

2245- علي ا�صعد محمد
2246- احمد فخر احمد

2247- محمد علي بو تامر
2248- هادي عز الدين علي
2249- ح�صين عي�صى جمعة

2250- بيان ح�صين �صوا
2251- علي رزق محفو�س
2252- علي محمد حمدان
2253- عدي ح�صين ح�صن

2254- عال ا�صف جمعة
2255- خ�صر هاني الخطيب
2256- فاطمة �صعيد ابراهيم

2257- فرح محمد ال�صيخ
2258- ليال معال �صالح

2259- علي عدنان ديب
2260- زينب عثيزار �صودان

2261- هبة مدين ديب
2262- محمد يو�صف و�صوف

2263- عواطف احمد جبر
2264- عال يا�صين عي�صى

2265- غيث نواف اال�صعد
2266- ح�صان عدنان الب�صتاني

2267- زينب غ�صان �صالح
2268- محمود محي الدين يو�صف

2269- هبة منذر محمد
2270- احمد محمد احمد
2271- مجد محمد عفيف
2272- منير مروان عرنوق

2273- فيفيان مالك ال�صائغ
2274- ايهم محمود جمول
2275- كيان محمد حمدان

2276- كميت �صفيق ا�صماعيل
2277- هدى احمد �صليمان
2278- ميادة محمود حمود

2279- يا�صين ح�صن �صقر
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2280- �صالح علي يو�صف

2281- احمد علي عي�صه
2282- فاطر محمد �صعبان

2283- راما حافظ حبيب
2284- محمد علي �صالمي

2285- محمد ماجد علي
2286- نتاليا �صعادة محفو�س

2287- ر�صوان محمد حمدان
2288- مالك محمد حمدان

2289- علي ح�صن عي�صى
2290- ح�صام ملحم محمد

2291- احمد علي احمد
2292- محمد مرعي مرعي

2293- محمد مح�صن جمالة
2294- علي غ�صان ح�صن

2295- نور علي علي
2296- ح�صن �صلمان غانم

2297- و�صيم يون�س محمد
2298- �صمر علي احمد

2299- زينة ح�صين عجوة
2300- �صيار حيدر الح�صكي

2301- �صبا ح�صن محمد
2302- علي ح�صين ديوب
2303- محمد علي محمد
2304- علي رفيق �صويدان
2305- علي امين ح�صامو

2306- منتجب يون�س �صليمان
2307- ناجي احمد عبود
2308- ح�صام علي داوود

2309- ابراهيم احمد حمد
2310- عا�صم غالب ابراهيم

2311- احمد محمد عبد اهلل
2312- رماح غالب ابراهيم

2313- غ�صان منير جنيد
2314- اميرة احمد م�صطفى

2315- علي �صليم ابراهيم
2316- علي ح�صام الدين يو�صف

2317- حيدر �صامر خ�صر
2318- رائد ا�صعد ابراهيم

2319- نذار عبد الكريم حاج معال
2320- محمود علي �صليم

2321- �صليمان علي �صدود
2322- طارق غ�صان تقال

2323- �صليمان عزيز نجم
2324- �صوزان محمد قداح

2325- ح�صن ابراهيم محمد
2326- علي ب�صام عبا�س

2327- لودي ح�صن اأحمد
2328- عا�صم احمد احمد
2329- ديمة �صالح م�صعود

2330- مجد عبود عبود
2331- محمد عبا�س الح�صون

2332- اريج مالك يو�صف
2333- ق�صي جميل عمران

2334- رواد بهجت معال
2335- �صندريال طارق م�صطفى

2336- علي جهاد حبيب
2337- �صومر �صليمان رنجو�س

2338- ق�صي علي غانم
2339- زينب مح�صن حمدان

2340- ح�صان ابراهيم �صبح
2341- زياد م�صطفى ال�صيخ
2342- وئام عزات ميهوب 
2343- ن�صر محمود عي�صى

2344- حازم محمد محمود
2345- حنان محمد محفو�س

2346- نادين محمد العدي
2347- منى محمد �صلوم

2348- �صارة احمد نعمان
2349- اليا�س كامل �صلوم
2350- هبة بهجت ديوب

2351- ابراهيم محمود درميني
2352- احمد علي مالك
2353- رهام ب�صام رم�صان

2354- �صهام ملحم محمد
2355- علي يو�صف حبيب
2356- با�صل محمد �صلمان
2357- محمد محمود وريد

2358- ح�صن عمار بدر
2359- علي وجيه حمامة

2360- هبا منذر م�صلم
2361- محمد �صليمان �صالح
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2362- ح�صام عبد الحي ها�صم

2363- مهران عفيف �صليم
2364- ح�صين علي �صليمان

2365- عادل علي عطية
2366- ثناء احمد حماد

2367- وفاء محمود متواري
2368- توفيق نزار ب�صارة

2369- عمار عبد اهلل �صليمان
2370- عبد الكريم ح�صن حمود

2371- روان محمد خليل  
2372- �صومر عماد علي

2373- نزيه ح�صن عبد الرحمن
2374- مح�صن قا�صم علي
2375- ايمان فوؤاد حبيب

2376- م�صطفى �صالح المعروف
2377- والء غ�صان جديد

2378- يارا �صلمان حبيب 
2379- غازي ا�صماعيل �صما
2380- احمد محمد من�صور

2381- مي�صال امطانيو�س �صليبي
2382- غدير علي ابراهيم

2383- علي محمود دنورة
2384- محمود يون�س محمود

2385- مناح احمد ح�صن
2386- تمام علي بركات
2387- مريم طالل محرز

2388- ماجدولين محمد ادري�س
2389- اخال�س جميل ادري�س
2390- �صالح محمود رم�صان

2391- عاطف محمد ديبة
2392- �صليمان احمد احمد

2393- يون�س غ�صان محرز
2394- ح�صين مح�صن ح�صين

2395- لمي�س كا�صر المرابع
2396- ريان ريمان محفو�س

2397- �صبا محمود قرفول
2398- نا�صر خالد خدوج
2399- امينة هيثم المغربل
2400- ح�صن علي ابراهيم
2401- وائل ب�صام خ�صور

2402- ايمن حبيب �صليمان

2403- جود احمد غانم
2404- ح�صين محمد معال

2405- الكميت يو�صف غنوج
2406- كرم ح�صان ابو ح�صون

2407- محمد احمد حامد
2408- هديل قبالن عقل

2409- علي ابراهيم عي�صى
2410- انطونيا طالل ال�صائغ

2411- ديما علي علي
2412- حيان علي عبد اهلل

2413- ميرفت احمد كلتوم
2414- زوكا عبد اللطيف ايا�س

2415- عالء علي عبد اهلل
2416- يو�صف زاهر علي
2417- جعفر منذر جبور

2418- محمود احمد عبا�س
2419- كنان اأمين جديد

2420- رويدة �صهيل كامل
2421- رنيم عي�صى احمد
2422- والء ناجح اأحمد

2423- عالء محمد �صقور
2424- �صذى محمود ديب

2425- نورا محمد عثمان
2426- علي زهير ا�صماعيل

2427- عماد نزيه رحال
2428- ر�صا قو�صي �صمين

2429- ملهم يو�صف �صعبان
2430- ح�صن محمد رم�صان

2431- �صليمان ع�صام محمود
2432- غيداء توفيق و�صوف

2433- دارين علي ح�صن
2434- وئام احمد �صليمان

2435- علي اأحمد حرفو�س
2436- ح�صن عبدو كردي

2437- مها عبد الكريم مرهج
2438- انا�س علي علي

2439- محمد طاهر ح�صين
2440- زين محمد �صاهين
2441- محمد علي �صالمه
2442- عبدو نزار العم�صه

2443- احمد علي حمامي
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2444- ر�صا ح�صن �صليمان
2445- مروة علي �صالي�س

2446- عماد انطانيو�س ا�صبر
2447- نور الهدى اأحمد �صاهين

2448- �صو�صن علي ابراهيم
2449- فاتن يا�صين ح�صين

2450- �صاري احمد �صلمون
2451- علي م�صطفى عا�صي

2452- علي عز الدين ميهوب
2453- حازم علي من�صور

2454- محمد علي �صالمة



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

274 - فــرع طرطو�س

ال�ســــــادةال�ســــــادة

1- ملهم حكمت علي
2- ايهم حيدر �صنيور

3- ح�صن محمد يو�صف
4- �صند �صمير كاملة

5- مجد ا�صعد رقية
6- عادل ح�صن محمد
7- كنان محمد العجي

8- مرهف علي غنوم
9- علي محمد �صليمان

10- علي عدنان خلوف
11- نوار �صمير مرهج
12- �صامر عزيز �صتيته

13- ريم علي ابو رحال
14- محمد �صوكت زينه
15- علي نبيل ب�صالوي

16- خ�صر عبد نا�صر
17- تمام علي خ�صور
18- �صامر نبيه ح�صن

19- ذي يزن اديب حرفو�س
20- عال معن مفلح

21- كمال محمود ح�صن
22- محمد نزار �صلمان
23- فادي �صوكت غانم
24- عالء محمد ديب

25- والء ا�صف �صليمان
26- نهلة محمد حيدر

27- يامن ميالد ديب
28- علي ب�صام �صليمان

29- يو�صف احمد محمود
30- محمد �صمير �صقر

31- عمار �صالح ح�صن
32- م�صر عي�صى علي

33- نغم �صالح الدين ابراهيم
34- محمد احمد �صلوم

35- احمد يو�صف احمد
36- فرا�س محمود البا�صا
37- ح�صن �صالح �صاهين
38- و�صاح علي ر�صوان

39- نعيم ب�صام العمر
40- ابراهيم علي بازو

41- علي محمود محمد
42- جمال عدنان وقاف

43- مو�صى محمد ح�صين
44- وليد محمد وجيه ال�صلوم

45- علي عز الدين عثمان
46- احمد محمد علي
47- رنيم منير ابراهيم

48- حامد جميل فحي�س
49- ايهم غ�صان العاتكي

50- عماد محمد �صهبندر
51- هاني محمد �صاهين
52- علي محمد �صلمان

53- عالء محمود ح�صن
54- عمار احمد حبابة
55- و�صام ح�صن علي

56- عبد اهلل علي ح�صين
57- عالم كامل علي
58- علي �صالم �صقر

59- ريان علي محمد
60- عدي ابراهيم درغام

المحامون المتمرنون في فرع طرطو�س
)ح�سب الأقدمية(

ال�سادةال�سادة
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61- علي محمد عمار

62- محمد �صلمان ح�صن
63- قتيبة ها�صم �صليمان

64- محمد نبيل وطفه
65- ح�صان محمد عبا�س

66- احمد محمد غانم
67- �صليمان يا�صين �صليمان

68- مجد محمد معال
69- علي عبد الكريم محمد

70- ح�صين كامل خليل
71- فداء دحام حداد

72- غيث مظهر بجود
73- انمار وجيه محمد

74- محمد مدحت ونو�س
75- علي محمد احمد

76- لوؤي زيدان �صلوم
77- �صادي مفيد معو�س

78- م�صطفى غ�صان ر�صتم
79- رئبال مالك ابراهيم

80- محمد �صالح �صيوح
81- علي ح�صن نا�صر

82- عا�صم احمد احمد
83- يو�صف علي بلول
84- م�صر منير دروي�س

85- ب�صار امير ح�صن
86- عالء ابراهيم االبراهيم

87- محمد �صالح رم�صان
88- محمود مديح بكدا�س

89- حيدر �صادق عبا�س
90- محمد علي �صليمان

91- راما علي ابراهيم
92- احمد محمد علي مكان�صي

93- ح�صام اني�س جفول
94- يو�صف علي ونو�س

95- ارام عزت ملحم

96- علي ح�صن �صيمير
97- عال محمد عبا�س

98- ي�صار حاتم ديب
99- علي غ�صان محمد

100- نوار ب�صام م�صطفى
101- يو�صف نجدت يو�صف
102- ابراهيم �صعبان �صليمان

103- �صامي محمد ونو�س
104- غيث محمد �صليمان 

105- ح�صن علي ح�صن
106- غيفار محمد نادر

107- دانيال محمد ح�صين
108- عارف محمد غانم

109- محمد علي الفرفور
110- زين العابدين احمد طالب

111- ا�صكندر �صمير علي
112- علي احمد �صليمون

113- محمد عبد الكريم بدران
114- ميرفت احمد كلثوم

115- علي هيثم ح�صين
116- عي�صى محمد ح�صن

117- علي مفيد نادر
118- علي طاهر حيدر

119- ح�صن علي �صالمه
120- عمار محمود محمد

121- محمد من�صور من�صور
122- عزيز منير �صالح

123- ق�صي ابراهيم علي
124- رم�صان احمد حمدان

125- ح�صان مح�صن �صا�س
126- رين ب�صار عرنوق

127- علي كامل �صدود
128- غازي زهير �صعبان
129- احمد ن�صر القا�صم

130- عمار احمد عبود
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ال�ســــــادةال�ســــــادة
131- علي احمد عيد

132- �صلمان محمد محمد
133- علي محمود عبدو

134- عي�صى �صالح من�صور
135- الين احمد ميهوب

136- ايهم محمود ال�صمالي
137- علي ابراهيم خرما
138- بهية محمد محمد

139- تغريد محمد عبد الرحمن
140- رائد اليا�س اليا�س

141- ماري محمود �صيعه
142- لونا يو�صف �صالح

143- محمد علي و�صوف
144- احمد علي دلول

145- محمد من�صور نا�صر
146- با�صل بناء عبد الرحيم

147- �صعد ابراهيم محمد
148- هبة �صعبان �صعبان

149- ح�صان خليل �صعدة
150- غدير مفيد ا�صعد

151- علي مفيد عبد الكريم
152- زينب محمد الخير

153- كاتيا جودات �صليمان
154- علي ح�صن نا�صر

155- يا�صين ح�صن علي
156- بثينة ن�صر ا�صماعيل

157- يا�صمين �صوقي محمد
158- علي محمد غانم

159- الح�صن ح�صين اأحمد
160- طالل غ�صان هوله

161- محمد عي�صى ح�صن
162- مقداد علي ا�صماعيل
163- ابراهيم بهجت نيوف

164- طارق خالد جلب
165- مها نا�صرعبد الرحمن

166- رزان هيثم ا�صعد
167- ابراهيم ن�صال ابراهيم

168- علي طالب علي
169- عامر �صفيق خدوج

170- يحيى زكريا الزرزور
171- ح�صن محمد من�صور
172- علي محمد حرفو�س

173- �صوزان عدنان �صليمان
174- حنين يعرب محمد

175- ريان عز الدين ا�صمندر
176- نهيدة احمد عبود
177- �صامر عزيز عبا�س

178- بنان احمد الح�صن
179- عالء هالل عي�صى

180- محمد علي �صليمان
181- محمد عي�صى عي�صى

182- محمد �صداح �صليمان ال�صريتح
183- غري�س علي حمود
184- �صمارة اليا�س ديب
185- نور �صجيع ال�صالمة

186- يا�صين يو�صف ميهوب
187- با�صل معال �صالح

188- حازم عبد ال�صالم ال�صيني
189- هبة منذر احمد

190- حبيب عيد �صليمان
191- احمد عي�صى محمود

192- علي محمد يو�صف 
193- عفراء احمد �صلوم
194- ح�صين احمد غانم
195- علي عدنان ح�صن
196- اأحمد فهد عي�صى

197- علي ر�صالن محمود
198- علي مح�صن ح�صن

199- تيماء بديع عي�صى
200- لوري�س نزيه نا�صيف
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201- علي ب�صام عمران

202- مجد ابراهيم ا�صعد
203- حيدر علي حمود
204- ريم احمد عثمان

205- هبة هاني علي
206- فرات اديب �صلهوم
207- �صادي ماجد محمد

208- عبد الرحمن محمد ابراهيم
209- بتول هيثم �صقر

210- عبد اهلل �صلمان جنود
211- جعفر منيف فا�صل
212- ح�صن زياد المحمد
213- امينة احمد ال�صا�صو
214- محمد درغام غنوج
215- مي�س ح�صن احمد

216- زينب عي�صى خ�صور
217- علي محمد ابو ح�صون

218- ربيع عادل زغبي
219- ناتالي �صعد فجالت

220- علي حيدر حايك
221- عفيف هيثم جبور

222- علي محمد محمد
223- امل عبد الرحمن دغرور

224- عبادة ح�صن قا�صم
225- �صيرين جهاد زيروق

226- همام منير محمد
227- خزامى رامز عي�صى

228- يو�صف ريا�س حماده
229- دنيا معن ورد

230- ق�صي فايز علي
231- لويزا عبود ندور

232- يارا عماد رم�صان
233- با�صل ا�صماعيل معال
234- منال �صليمان يو�صف

235- ليالي �صحادة �صليمان
236- يا�صمين احمد دبرها

237- احمد نا�صر �صكماني
238- بتول محمود ليفا

239- علي نظير هزيم
240- هبا علي من�صور

241- نقوال راجي معو�س
242- عهد �صلمان ابو رحال

243- ليلى وهيب مو�صى
244- دالي محمد دالي

245- �صماح �صالح �صعبان
246- رم�صان منذر احمد

247- غدير عي�صى �صاهين
248- طالل علي الع�س

249- خلود ع�صام ما�صي
250- عالء ابراهيم علي

251- �صحى �صعبان عبد اهلل
252- ح�صن عبد الكريم ح�صن

253- ايمان راتب معنا
254- فاطر فوؤاد �صودان

255- اخال�س ابراهيم غانم
256- نوار جوهر محمود

257- مها محمد دلول
258- رهف ناظم محمد

259- طارق عمر الحكيم
260- ريم غ�صان الموعي

261- با�صم محفو�س خ�صر
262- علي محمود زغيبي

263- ح�صام وهبي وهبة
264- محمد مالك اغا

265- علي محمد العبد الهادي
266- با�صل زهير ابراهيم
267- جناة وجيه حمود

268- محمود �صليمان عفوف
269- نغم ب�صام عي�صى

270- �صالي محمد غانم
271- عالء علي عثمان
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272- نور محمد ح�صن
273- يامن فادي احمد
274- غ�صان علي علي
275- هبة علي حيدر

276- �صومر نزيه �صومط
277- ماهان احمد احمد
278- م�صر عادل االحمد
279- عروة علي ابراهيم

280- علي م�صطفى حمود
281- نبرا�س جابر جلي�س
282- علي ح�صين العبا�س

283- مجد نزار ابراهيم
284- رامي محي الدين �صليمان

285- نوار عبد الحميد ابراهيم
286- جالل احمد �صليمان
287- مقداد �صمير ابراهيم
288- خلدون كامل ب�صور

289- محمد عاطف �صليمان
290- حيان يا�صين �صليمان

291- حال احمد ن�صور
292- يارا مالك عرابي

293- محمد احمد يو�صف
294- دعاء نا�صر الظماطي
295- محمد عبد اهلل جناد
296- حازم هي�صم عبد اهلل

297- عزيز محمد ع�صفورا
298- ح�صن علي عبود

299- محمد علي العجي
300- غدير علي محمد

301- اأمثال ها�صم بركات
302- مو�صى ابراهيم محمود

303- ح�صين هيثم خليل
304- غنوة علي ح�صن

305- ماهر م�صطفى �صائع
306- نور ح�صام بدر

307- �صليمان احمد ميا
308- محمد عدنان محمد ب�صير خدام

309- وليد علي خوندة
310- اأحمد محمود مو�صي

311- ح�صن نزار �صاهين
312- ح�صن خ�صر ال�صالم
313- نهى احمد ابراهيم

314- عالء نا�صر حبابة
315- عالء نديم عمران

316- علي قحطان العبد اهلل
317- ح�صن محمد البودي
318- محمد مح�صن خليل

319- زهير ح�صن رزق
320- مجد علي مريم

321- علي ن�صيم ح�صين
322- ميرفت محمد غانم

323- اكرم عماد الدين ابراهيم
324- �صالح �صلمان جوهرة

325- �صحر احمد بالل
326- علي جابر �صليمان

327- لينا عدنان ديب
328- احمد علي �صعبان

329- علي محمد عبد اهلل
330- احمد ا�صماعيل جديد

331- امجد احمد عمران
332- مايا محمد ابراهيم

333- ايمن ابراهيم ح�صين
334- �صذا فواز اال�صعد

335- زين علي جلول
336- ح�صن يا�صين وقاف
337- �صفاء معن بي�صاني

338- غزل هيثم محمد
339- ا�صرف �صهيل ح�صن

340- مو�صى محمد البر
341- علي محمود قا�صم
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342- مجد ابراهيم عي�صى
343- احمد يو�صف معال
344- ابي يو�صف يو�صف

345- حمود محمد الحمود
346- با�صل بديع ديوب

347- محمد عبد الهادي عيدة
348- رئام نافذ ال�صمالي

349- ابت�صام ابراهيم العثمان
350- عي�صى علي عثمان
351- طالل غدير حجل

352- ب�صمة �صلمان ابراهيم
353- فرا�س علي علي

354- علي �صكيب علي
355- محمد ا�صماعيل علي

356- غيث احمد يو�صف
357- ميرنا غازي يو�صف

358- مروى علي تي�صوري
359- نغم ا�صف معال

360- بادين �صالح حامد
361- محمد فوؤاد مهمدان
362- محمد عادل عي�صى

363- ه�صام محمد ر�صالن
364- محمود محمد هدية

365- اغيد علي يون�س
366- هبة تاج الدين دلول

367- محمد اح�صان الناعمة
368- ح�صين علي ح�صن

369- انا
370- علي عي�صى احمد
371- محمد علي حتري

372- بول انطانيو�س مخايل
373- هيا علي ابراهيم

374- نغم محمد ابراهيم
375- فاطمة عبد اهلل احمد

376- ن�صرين مح�صن خ�صور
377- محمد عز الدين ح�صامو

378- ابراهيم م�صطفى كفا
379- عالء ايمن ري�صي

380- محمد عي�صى ابراهيم
381- عالء علي يا�صين

382- رهف ح�صن فا�صل
383- عقبة من�صور الخ�صر
384- احمد محمد ملحم

385- وفاء عادل ديبو
386- عتاب نافذ ملحم

387- علي معين من�صور
388- عفاف عبد الفتاح ميهوب

389- قي�س علي و�صوف
390- جعفر فوؤاد علي

391- ربيع يا�صين عي�صى
392- عبد الرحمن محمد الخرفان

393- �صالح محمد عي�صى
394- ان�س محمود م�صطفى

395- علي مالك عمران
396- محمد رامز ح�صن

397- خ�صر محي الدين دروي�س
398- مهران محمد ابراهيم

399- ايهاب خليل خازم
400- ميان جمال كحلة
401- عا�صم ب�صام �صلوم

402- محمود يو�صف �صبوح
403- ربيع علي محمود
404- طارق كمال ديب

405- ح�صن عبد الرحمن �صارم
406- عالء عبد الحميد رحمون

407- لقمان ح�صن ر�صتم
408- با�صل �صعيد حاتم

409- حيدر محمد يو�صف
410- اماني اديب العاتكي
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411- �صمر ها�صم ال�صيد
412- امل محمد نا�صر

413- علي ح�صام الدين علي
414- مريم ح�صن �صليمان

415- ر�صا محمد محمد
416- بالل مهنا عمار
417- ثراء ح�صان قرا

418- ب�صار عدنان فخور
419- �صارينا علي ح�صن

420- و�صيم محمد امين حامدي
421- محمد احمد عي�صى

422- ايهاب مو�صى الخطيب
423- بنان اديب حمود

424- هاني محمد محمد
425- فرح ابراهيم البوظة

426- تمام عبد الرزاق عبد اللطيف
427- نزار محمد يون�س

428- ميراي عز الدين جعفوري
429- �صوار علي خليل

430- �صفيق خالد ابراهيم
431- مجد محمد عي�صى
432- يو�صف نادر زغبي

433- خلدون يو�صف احمد
434- حنان فهيم ديوب

435- با�صل يا�صين محمد
436- حنان جمال دوالت

437- �صنان محي الدين عثمان
438- خ�صر ن�صال ابراهيم

439- ب�صار اديب عثمان
440- خلود احمد محمد

441- نغم عبد الغني حبيب
442- �صعيد عبد الحميد عبد القدو�س

443- علي �صفيق ندة
444- مهند ن�صر يون�س

445- محمد يحي ابراهيم

446- امل محمد يو�صف
447- رامي عبد الحميد ا�صعد

448- محمد دثار زعرور
449- رواد ابراهيم ليطوني

450- حازم ح�صين ميا
451- عزام علي �صليمان
452- ليلى يحيى محمد

453- علي مح�صن ح�صين
454- ا�صامة هيثم محمد

455- نور رامز ابراهيم
456- ربيع �صعد اهلل الحاج معال

457- ميري جورج �صمعان
458- غنوة نقوال الحداد
459- ميرنا كامل درغام
460- علي ح�صن ديوب
461- روال اديب جديد

462- زينب عبد الحميد يون�س
463- وائل عبد الكريم خازم

464- براءة خليل �صليمان
465- ح�صين جهاد احمد

466- اني�س كامل علي 
467- عي�صى علي داود

468- ابراهيم ح�صن �صريف
469- مايا علي احمد

470- ق�صي مح�صن ابراهيم
471- عدي مح�صن ابراهيم
472- مي�صاء �صعيد ح�صين
473- غيداء �صالح �صلمان

474- ن�صرين محمود من�صور
475- محمد رجب �صدود

476- يحيى محمد حنبال�س
477- �صبا �صعيد عبا�س

478- علي اح�صان الناعمه
479- محمد علي العجوز

480- عزام طارق عبا�س
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481- عتاب محمد مح�صن

482- محمد ع�صام يون�س
483- محمد يو�صف عبد اهلل

484- �صارة عثمان قا�صم
485- نورا ح�صن ح�صين
486- علي حميد �صدقة

487- ربيع �صمير �صليمان
488- رهف عي�صى نبهان
489- �صذى ب�صام ح�صن

490- عالء احمد محمد الم�صرقي
491- ا�صف �صريف بركات

492- �صروق عفيف زيدان
493- زيدان محمد بركات

494- ايهم عدنان علي
495- عال محمود علي

496- حازم عبد الرزاق المحمد
497- علي وائل غنوم

498- زينة محمود زغبور
499- علي وحيد معال

500- نهال خ�صر عجي
501- اريج محمد ح�صن

502- ايهم �صاير عموم
503- محمد احمد محمد

504- حيان �صلمان عبود
505- هناء جورج دير عطاني

506- ركان فايز ال�صيوفي
507- رندا كامل ابراهيم
508- رائد عماد حمدان
509- فاتح جميل عبا�س
510- ريم اني�س محمود

511- جيهان محمد �صليمان
512- علي جمعة ح�صين
513- ح�صن محمود علي
514- �صحر ح�صام مظلوم
515- زيد اني�س المحمد

516- هيلدا مزيد ربيع
517- عفراء احمد عبد اهلل

518- هيا فادي با�صيل
519- ن�صري مالك ن�صار

520- اميمة �صمير و�صوف
521- طارق عدنان مهنا
522- لمى نديم محمد
523- و�صام زهير �صلوم

524- محمد ابراهيم ال�صمالي 
525- يا�صين ا�صف عبد الرحمن

526- يو�صف ابراهيم �صالح
527- عز الدين �صلمان عبا�س

528- و�صيم حبيب ونو�س
529- عالء ع�صام خ�صرة
530- مهدي عبود محمد

531- حكمت احمد ا�صعد
532- ابراهيم عبد القادر حنيفة

533- غ�صان حنا حنا
534- عمار ح�صن م�صطفى

535- مهدي �صالم عمار
536- محمد مزيد غانم

537- داليا ممدوح ا�صماعيل
538- زينون ا�صف عيد

539- ح�صن عبد الكريم محمد
540- عمار يا�صر ا�صماعيل

541- علي ح�صن احمد
542- ايات محمد بهجت �صعبان

543- عبد اهلل جبر ح�صن
544- ندى مجيب �صالح

545- �صليمان علي داوود
546- حيدر �صليم حيدر

547- ابراهيم عي�صى ع�صفورة
548- مح�صن ح�صن ميهوب

549- احمد عبد الرزاق محمد
550- علي �صميح �صالمي
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