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فــرع دم�ســـق - 5

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

)دم�ضـــق(
- رئي�ساً الأ�ستاذ الرئي�س عبد الحكيم ال�سعدي 
- اأميناً لل�سر الأ�ستاذ غ�سان حمامي 
- خازناً الأ�ستاذ اأحمد �سالم نابل�سي 
- ع�س�اً الأ�ستاذ مظهر ال�س�اح 
- ع�س�اً الأ�ستاذ منذر اأني�س 
- ع�س�اً الأ�ستاذة فادية ع�ساف 
- ع�س�اً الأ�ستاذ رائد العقاد 

.2019 عام  نهاية  حتى  محاميًا   )  7810  ( دم�سق  فرع  في  للمحامين  الإجمالي  • العدد 
عام  نهاية  حتى  محاميًا   )  6170( دم�سق  فرع  في  الأ�ساتذة  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

.2019
• العدد الإجمالي للمحامين الأ�ساتذة » ذكور « في فرع دم�سق )3901( محاميًا حتى نهاية 

عام 2019.
• العدد الإجمالي للمحاميات الأ�ساتذة »اإناث« في فرع دم�سق )2269( محامية حتى نهاية 

عام 2019.
عام  نهاية  حتى  محاميًا   )1640( دم�سق  فرع  في  المتمرنين  للمحامين  الإجمالي  • العدد 

.2019
• العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين » ذكور « في فرع دم�سق )929( محاميًا حتى نهاية 

عام 2019. 
• العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات »اإناث« في فرع دم�سق )711( محامية حتى نهاية 

عام 2019. 
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة

1 - جاك الحكيم بن يو�سف
2- ر�ساد الجنان بن م�سلم

3- محمد نزار ال�سيباني النحالوي بن محمد منير
4- لوقا لوقا بن جميل

5- ح�سن عبد العظيم بن ا�سماعيل
6- محمد مفيد اللجمي بن عمر

7- محمد �سياح المعراوي بن فايز
8- علي ملحم بن م�سطفى

9- منذر الحالق بن محمد منيب
10- �سهيل �سركي�س بن اإليا�س

11- اأحمد مروان نظام الدين بن عبد القادر
12- اأحمد غ�سان بن�سي بن عبد القادر

13- مظهر ال�سواح بن عبدو
14- اأ�سامة الموؤيد العظم بن اأحمد

15- في�سل حقي نامق بن اإ�سماعيل
16- محمد راتب �سرف بن عبد الفتاح

17- عاطف ال�سمان بن جميل
18- محمد الحموي بن ر�سدي

19- اأ�سامة الح�سيني بن محمد فوؤاد
20- محمد ب�سير جزائرلي بن م�سطفى

21- محمد ع�سام الجمل بن محمد )رئي�س فرع �سابق(
22- محمود الأحدب بن خالد

23- اأنور عرار بن فوؤاد
24- محمد نذير �سنان بن عبد اهلل

25- يو�سف بني بن جرجي
26- اأحمد وليد �سراج الدين بن محمد �سبحي

27- محمد زهير قتالن بن محمد نظمي
28- �سمير ال�سعار بن محمد ب�سير

29- ابراهيم لقي�س بن ح�سن
30- اأنور �سفر بن محمد �سليم
31- عبدو الحكيم بن ممدوح
32- �سامي �ساحي بن مو�سى

33- اأيمن ال�سواح بن محمد

34- حازم الجزار بن كاظم
35- غ�سان برانبو بن عدنان
36- ه�سام دلبانه بن جميل

37- محمود �سم�س بن زكي
38- محمد مجاب البيك الحم�سي بن محمد فوزي

39- ماأمون قلعه جي بن ب�سير
40- نبيل حوراني بن عبد الروؤوف

41- اأحمد حداد بن عزيز
42- محمد زهير الميداني بن محي الدين

43- منيب المنجد بن ر�سدي
44- اأديب دحدوح بن ميالد

45- محمد غياث حمدان بن محمد
46- ابراهيم عبد العال بن خالد

47- عزت مل�س بن محمد نظمي
48- مروان ال�سوى بن �سبحي

49- هيثم طيبي بن محمد خيري
50- اأنور ال�سماع بن تي�سير

51- محمد نبيل القهوجي بن محمد تي�سير
52- فائز دقماق بن �سالم

53- غياث الدالتي بن خيري
54- ب�سر الدقر بن تي�سير

55- محمد زكريا خلوف بن عبد اللطيف
56- في�سل اأبو حمود بن يو�سف

57- منيب عرار بن فوؤاد
58- محمد الح�سين بن علي

59- محمود مروان اليماني بن محمد فخري
60- خالد بركات بن محمود �سوكت

61- محمد ع�سام الحوا�سلي بن محي الدين
62- محمد مح�سن بن عبد اهلل

63- جورج حم�سي بن حنا
64- يا�سين �سابر بن عربي

65- محمد ال�سالحاني بن حمدي
66- غ�سان العظمة بن عبد الغني

المحام�ن الأ�ضاتذة فرع دم�ضـــق
)ح�سب الأقدمية(

الأ�ساتذةالأ�ساتذة
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
67- محمد خير ال�سكندراني بن محمد ابراهيم

68- في�سل المهايني بن ر�سمي
69- م�سطفى العا�سي بن عارف

70- م�سعف جبور بن اإليان
71- محمد تح�سين العوف بن عادل
72- المعتز باهلل الجندي بن قحطان

73- يو�سف �سبوره بن عو�س
74- �سريف الكو�س بن م�سطفى

75- محمد ريا�س اللحام بن اأحمد
76- ماجد فانو�س بن توفيق

77- محمد ي�سار المهايني بن محمد �ساهر
78- غ�سان الدغلي ال�سهير بالدغري بن عز الدين

79- ح�سان جمعة بن �سعيد
80- معاوية الطباع بن نعمان

81- عبد اهلل اأبو ال�سامات بن عبد الغني عوني
82- اأكرم نبهاني بن اأحمد

83- محمد نديم اأيوب بن حمادة
84- محمد خ�سر تتان بن خالد

85- �سمير اأبو زيد بن علي
86- محمد الخطيب بن يو�سف

87- عبود ال�سراج بن علي
88- عبد اهلل طلبة بن محمد علي

89- �سمير مكية بن عبد اهلل
90- �سليمان �سعار بن ح�سين

91- تي�سير خليل بن نجم
92- �سليمان قبطي بن جورج

93- عبد الرزاق زريق بن محمد
94- محمد فرحت حباب بن ممدوح

95- رفعت زين بن محمود
96- فاطمة عبد القادر بنت محمد

97- ق�سي �سراباتي بن عزت
98- حنان فرحة بنت خليل

99- �سلوى اأبو ال�سعود بنت غالب
100- اأحمد اأحمد بن نايف

101- اأمل الطباخ بنت ح�سن
102- محمد الطير بن محي الدين

103- بهاء التلي بن جورج
104- ريا�س الداودي بن ر�ساد

105- محمد وليد الت�س بن حمدي )نقيب �سابق(

106- محمد زعبوط بن �سالم
107- يو�سف علي بن ا�سماعيل

108- عبد اهلل البكري بن محمد نديم
109- عبد اهلل البرازي بن فريد

110- جري�س هيالنة بن من�سور
111- محمد عدنان زينو بن �سعيد

112- محمد اأيمن الحنبلي بن محمد اأمين
113- محمد نعيم اآق بيق بن ابراهيم

114- محمود ا�سماعيل بن علي
115- عبد المح�سن الغبرا بن عبد الهادي

116- ماأمون ق�سطالني بن محمد
117- محمد خير ال�سرايجي بن محمد �سعيد

118- محمد فايز نجار بن عبد القادر
119- عدنان الخليل بن قا�سم

120- ح�سن البراوي بن اأحمد
121- اليا�س حداد بن ن�سيم

122- محمود كليم الخيمي بن محمد يا�سين
123- عفيف نا�سيف بن مخائيل

124- محمد جهاد اللحام بن اأديب )رئي�س فرع �سابق(
125- محمد نبيل ك�سور بن محمد

126- محمد ب�سام الحريري بن �سالح الدين
127- ف�سيح ع�سي بن مخائيل

128- خلدون �سيخ ال�سباب بن محمد ر�سيد
129- فوؤاد ديب بن راجي

130- غادة الدب�س بنت محمد �سعيد
131- اإكتمال ديوب بنت �سليمان

132- اأيمن الخطيب بن زكي
133- محمد عزت عزيزية بن �سالح الدين

134- نديم ابراهيم بن داوود
135- عاطف اأبو خير بن فايز

136- ريا دقماق بنت عبد الرحيم
137- نزار ال�سكيف بن علي )نقيب �سابق(

138- محمد ب�سار النابل�سي بن اأكرم
139- مروان ن�سر اهلل بن توفيق

140- محمد �سمير بطرني بن �سالح - اأمين �سر النقابة
141- محمود عرابي بن عبد القادر

142- عفاف رم�سان بنت اأحمد حمدي
143- محمد اأديب الح�سيني بن عبد المعين

144- خالد ال�سيوفي بن اأحمد
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
145- وهيب ال�سوقي بن لطفي

146- محمد فتحي حناوي بن عبد العزيز
147- محمد زغموت بن ح�سن
148- مخائيل نقول بن يو�سف

149- محمد ماأمون المنقل بن محمود
150- زهير مريم بن ح�سين
151- نجاة عنقا بنت عادل

152- منير ال�سواف بن محمد طاهر
153- عزيزة �سلق بنت محمد

154- ابراهيم ف�ستق بن يو�سف
155- محمد عدنان الخليل بن اأحمد

156- عبد الرزاق مو�سللي بن محمد �سعيد
157- اأ�سامة الحم�سي بن محمد بهاء الدين

158- زهير النق�سة بن محمد
159- عبد الرحمن مكية بن �سالح

160- عدنان فيومي بن ابراهيم
161- عفاف القباني بنت محمد علي

162- محمد �سعيد الم�سالخي بن محمد عربي
163- محمد ح�سان �سموط بن ح�سن

164- ب�سام �سباغ بن اإدوار
165- با�سمة ال�سالح بنت محمد
166- لمي�س الميداني بنت نعيم

167- هاني غنام بن محمد
168- هويدة القو�سي بنت فخري

169- مظهر �سليمان بن اأحمد
170- جوزيف �سويد بن جرجي
171- دعد مو�سى بنت جوزيف

172- اأحمد ن�سيم مو�سلي بن عبد الرحمن
173- فا�سل الفا�سل بن محمد

174- محمد عماد الدين الدبو�سي بن عدنان
175- محمد جبول بن �سالم

176- محمد �سمير بتك بن محي الدين
177- �سعد ع�سي بن ميخائيل
178- عزام ال�سباعي بن دياب

179- �سمير اأبو حمود بن يو�سف
180- محمد ح�سام المنير بن ماجد

181- اأحمد بدر بن ح�سين
182- يو�سف بدر الدين بن محمد علي

183- زكريا مير علم بن محمد اأمين

184- بدوي كنعان بن اأحمد
185- محمد عامر القباني بن �سعد الدين

186- �سمر الهام�س بنت ناظم
187- محمد ع�سام ال�سلق بن تي�سير

188- محمد فايز محايري بن �سكري
189- خالد الخ�سر بن عبد اللطيف

190- اأحمد المغربي بن ر�سوان
191- فايز برقاوي بن محمد

192- اأحمد راتب م�سالمة بن محمد
193- عماد حم�سي بن عمر

194- هبة �سرف بنت محمد يحيى
195- ريما عرابي بنت فوؤاد

196- �سهى الك�سواني بنت عدنان
197- ندى طيلوني بنت محمد ن�سوح

198- جورج الن�سر بن ن�سر
199- يو�سف كناكري بن اأنطوان

200- ب�سام نجيب بن ابراهيم
201- هيثم ال�سيوفي بن ابراهيم

202- حكمات دربولي بن محمد
203- محي الدين بو�سناق بن محمد عربي

204- محمد ماأمون بركات بن محمد عدنان
205- محمد رفيق البيطار بن وحيد

206- �سرار رباح بن �سعيد
207- نهاد الببيلي بنت محمد نذير

208- محمد ال�سالمة بن اأحمد
209- محمد ر�سا الح�سني بن خليل

210- اأحمد الح�سواني بن عبد اهلل
211- زهير بدوية بن �سفيق

212- محمد ال�سربجي بن عربي
213- نبيل اإدلبي بن اأنطون

214- اأنطونيو�س حنا بن جرج�س
215- محمد راأفت ق�سطي بن ب�سير

216- نبيل كنه بن ن�سيم
217- جميل ال�سغري بن ح�سني

218- كرم اهلل �سرف الدين بن �سالح
219- محمد م�سعود بن اأحمد

220- حكمت اأ�سعد بن حنا
221- ظاهر دحدل بن فرحان

222- محمد �سفوان الح�سامي بن �سري
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الأ�ساتذةالأ�ساتذة
223- مطانيو�س طعمة بن جبر
224- جميل الخوري بن بديع

225- م�سطفى كمال الحموي بن خالد
226- محمد معتز قباني بن محمد ن�سوح

227- غ�سان ال�سلي بن عبد العزيز
228- اأ�سامة علي بن �سليم

229- محمد مروان اأفلي�س بن علي
230- �سعد العاقل بن اأديب

231- ح�سين الح�سين بن يو�سف
232- هيام النابل�سي بنت يا�سين

233- اأحمد راتب ال�سوا بن عبد الرحيم
234- �سامي محمد بن عبده
235- خالد �سرف بن عي�سى

236- نبيل قزح بن يو�سف
237- محمد عدنان عجاج بن �سليم

238- اأحمد �سالمة بن يا�سين
239- محي الدين حطيني بن �سالح

240- �سحر التال بنت اأحمد
241- محمد منال علي بن خالد

242- رجاء زيود بنت علي
243- محمد ماهر بكري بن ابراهيم

244- رغيد النفوري بن �سهيد
245- محمد ب�سير ال�سربجي بن م�سلم

246- فواز الخوجة بن بهاء الدين
247- اأن�س الزبيبي بن محمد

248- �سناء الكيالني بنت ح�سن
249- اأحمد عمارة بن محمد

250- محمد يا�سر ن�سري بن محمد �سعيد
251- محمد �سريف قلعه جي بن محمد رفعت

252- عبد اهلل عبد ال�سالم بن عبد الكريم
253- منير الخوري بن توفيق

254- جورجيت �سلوم بنت عي�سى
255- فاطمة عو�س بنت اأحمد منير

256- محمد زياد ال�سا�س بن نور الدين
257- مخائيل ا�سحق بن عبد اهلل

258- محمد غ�سان ال�سابوني بن اأحمد مظهر
259- كمال اأبو �سالح بن �سالح

260- فاتن اأ�سطون بنت رزق اهلل
261- ماجد خ�سرة بن ر�سيد

262- مازن عيد بن عبد اهلل
263- ب�سام �سرابي بن محمد �سبحي

264- بهجت �ساهين بن عزيز
265- هناء مخول بنت مو�سى
266- اأنطون مزاوي بن متري

267- جمال جولن بن محمود
268- نوال حبي بنت اأحمد

269- قمر م�سناتي بنت محمد خير
270- غالب ال�سيقلي بن توفيق

271- اأحمد راتب الفتال بن محمد
272- زياد وكاع بن محمود

273- ندا الجمل بنت محمد خير
274- اأحمد فايز الفرا بن م�سطفى

275- عائدة مح�سن بنت خالد
276- خالد �سالم بن �سالم

277- مو�سى الماهر بن محفو�س
278- محمد ح�سان مهرة بن �سالح الدين

279- يحيى متيني بن محمد �سوكت
280- محمد نعنو�س بن اأحمد

281- غ�سان الفريجات بن فا�سل
282- عدنان المجذوب بن عبد الروؤوف

283- عبد الغني جاوي�س بن محمد
284- محمد كمال البراهيم بن محمد ر�ساد

285- اإح�سان �سيخ ال�سباب بن اأحمد
286- عبد العظيم ر�سا بن ح�سين

287- اآرليت بريمو بنت مي�سيل
288- انت�سار اأطنه لي بنت ح�سين

289- ابراهيم جندلي بن محمد نادر
290- محمد زعرور بن محمود

291- ريم الأ�سطة الح�سيني بنت خلدون
292- غ�سان الحبال بن حمدي

293- محمد �سامر القبيطري بن ا�سماعيل
294- محمد فواز دروي�س بن محمد ه�سام

295- ابراهيم رعيدي بن محمد �سليمان
296- زاهر �سفور بن محمد

297- محمد عا�سوري بن محمد فهمي
298- محمود المحمود بن عبدو

299- ابراهيم ال�سو�س بن عبد الجليل
300- ابراهيم عز الدين بن محمد علي
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301- وليد وحود بن ب�سير
302- مازن بلوق بن �سافي

303- فرا�س ال�سطي بن محمود
304- غ�سان حمامي بن محمود

305- محمد با�سل النجار بن محمد عدنان
306- محمد الحكم جركو بن ع�سام

307- في�سل كلثوم بن اأحمد
308- زكريا الم�سوتي بن محمد اأديب

309- اأمل زيادة بنت اأحمد
310- محي الدين الميداني بن محمد زهير

311- ماجد الطرزي بن محمد �سامي
312- �سامر ال�سيباني النحالوي بن محمد نزار

313- مثقال اأبو معيلق بن توفيق
314- كمال الخطيب بن �سلمان

315- عبد العزيز �سقيفة بن بكري
316- ع�سام القباني بن فوزي

317- عماد الحايك بن م�سطفى
318- با�سمة عبد ربه بنت عزت

319- ندا البوز بنت جابر
320- محمد نبيل المطعم بن ابراهيم

321- محمد علي �سربجي بن عمر
322- عماد الحايك بن محمود

323- زياد �سعد الدين بن تي�سير
324- ع�سام �سالم بن �ساهر

325- لبوة مرجان بنت محمد
326- خالد الحمامي بن اإح�سان

327- اأكثم الطويل بن محمد
328- مهند الكردي الباراوي بن محمد تي�سير

329- محمد اأيمن اأبو ال�سامات بن علي
330- نبيل العزاوي بن ح�سن

331- محمد الهيبة بن علي
332- روعة المارديني بنت اأحمد

333- علي ا�سماعيل بن طه
334- محمد علي �سليفي بن اأ�سعد
335- علي ع�سكر بن عبد الرحمن

336- مرام وردة بنت عادل
337- م�سطفى الزوى بن كنهر

338- عليا هيكل بنت عبد الكريم
339- محمد ر�سيد الرفاعي بن عبد اهلل

340- دينا اليافي بنت عبد المنعم
341- م�سطفى العلي بن فواز

342- �سهام الع�سعو�س بنت محمد
343- محمد عامر الفرا بن �سامح

344- ح�سن ح�سمة بن عمر
345- نوح عمايري بن ابراهيم

346- ع�سام م�سطفى بن محمد
347- نبيل عبد الباقي بن عبد الروؤوف

348- فوؤاد ح�سن بن محمد ذيب
349- نادرة الدكاك بنت محمد

350- �سفاء زيود بنت محمد
351- محمد ر�سوان المارديني بن اإح�سان

352- محمد الحالق بن محمد خير
353- نور الدين النداف بن اأحمد

354- محمد العنيد بن �سالح
355- محمد نذير لبابيدي بن محمد

356- نبيل الغالييني بن تي�سير
357- اأحمد غياث برازي بن محمد دريعي

358- منى ك�سواني بنت حنا
359- علي كمال الدين بن ح�سن
360- عبد الكريم عمار بن محمد

361- محمد �سامر هبا بن محمد عدنان
362- �سعاد ابراهيم بنت جبرا

363- عبد النا�سر �سنان بن عبد الغني
364- ثناء �سعراوي بنت نادر

365- محمد البا�سط بن جادو
366- فريد رمزي بن محمد خالد

367- عماد الحالق بن يو�سف
368- فاتح المهايني بن محمود
369- كل�سن �سماك بنت ح�سن

370- فاطمة عنبر بنت اأحمد
371- محمد نبيل العمادي بن ح�سن

372- رحاب المالكي بنت محمد فوؤاد
373- محمد النبكي بن محمود ديب

374- �سناء اأبو حمدان بنت �سليمان
375- نجوى المالكي بنت اأحمد مختار

376- فاتنة حمودة بنت محمد �سعيد
377- اليا�س اأبو كالم بن خليل

378- نزيهة عبد القادر بنت عبد القادر
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379- جمال حم�سي بن خالد

380- محمد ه�سام دياب بن هالل
381- اأدهم الحليبي بن اأ�سعد

382- ماهر ورد بن تميم
383- خليل تعلوبة بن اأحمد

384- محمد نزار ال�سوفي بن عبد الرزاق
385- ظافر فانو�س بن توفيق
386- نهاد ديب بنت ح�سن

387- اأحمد �سالتي بن محمود
388- عبد القادر اليو�سفي بن نا�سح الدين

389- مطيعة الح�سن بنت اأحمد
390- عمر حالق بن محمد

391- حبيب عي�سى بن ابراهيم
392- �سيرين كم نق�س بنت محمد فايز

393- ريا�س حجازي بن زكي
394- توفيق الق�سار بن �سعيد

395- عبد المجيد العبار بن تي�سير
396- �سالح الدين ال�سادات بن حمدي

397- عزت الحوراني بن عبدو
398- علي الري�س بن محمد اأمين

399- �سامر الجابي بن محمد يو�سف
400- مي�سون �سمكة بنت عمر

401- محي الدين يو�سف بن يو�سف
402- وهيب الكفري بن فهد

403- منذر مردم بك بن محمد
404- محمد �سمير دعدو�س بن خيرو

405- ح�سام الدين ال�سباغ بن ريا�س
406- مالك �سويا بن علي

407- عيد حيدر بن ميخائيل
408- قا�سم المخلالتي بن محمود

409- محمود قي�س بن اأحمد
410- �سبر التمر بن تركي

411- اإيمان عبا�س بنت يو�سف
412- �سامر دياب بن اأحمد
413- تامر عبده بن محمود

414- محمود الدب�سي بن خ�سر
415- ر�سوان الخباز بن محمد

416- زياد بيطار بن اإليا�س
417- ح�سان �سادق بن عبد الرزاق

418- محمد اأن�س الغبرة بن بدر الدين
419- ماأمون العارف بن �سعد الدين

420- نزار ملحم بن جرج�س
421- حبيب �سطاحي بن �سحادة

422- ثناء اأبو الذهب بنت محمد علي
423- اإح�سان زعرور بن فائز

424- محمد ب�سام الرومي بن عبد الحميد
425- جانيت الخوري بنت �سحادة

426- ح�سن المو�سى بن تركي
427- محمد زاهر الطيان بن ح�سني

428- نجيب حوراني بن جرجي
429- في�سل �سرور بن زهير

430- نزهة جمعة بنت محمد �سوكت
431- عبد النا�سر الغفري بن عبد الرحمن

432- ابراهيم �سليمان بن كمال
433- اأحمد عربي البوابيجي بن ر�سيد
434- اأحمد با�سل الع�سيري بن �سعيد

435- محمد عامر الح�سن ال�سيخ تركاوي بن اأحمد
436- فايز توام بن فوزي

437- اأحمد راتب مطعم بن محمود
438- خلدون درخباني الحالق بن محمد تي�سير

439- منى الغ�سبان بنت عبد الغني
440- بثينة ب�سو بنت م�سطفى

441- رامي العكة بن خليل
442- روعة ال�سباغ بنت �سامي

443- محمد ه�سام ال�سويكي بن عبد المجيد
444- وفاء ميني بنت عادل

445- اإلهام طربو�س بنت نزيه
446- زبيدة الحايك بنت اأحمد

447- الفرا�س فار�س بن مظهر  - نقيب المحامين.
448- ح�سناء الطويل بنت اأحمد

449- �سريف مارديني بن حنا
450- فايز �سميط بن ح�سين

451- علي �سعد الدين بن �سعد الدين
452- محمد غ�سان ال�سعدي بن محمد ن�ساأت

453- مازن الزعيم بن تح�سين
454- محمد �سمير م�سعود بن ابراهيم

455- اأديب ح�سن بن ح�سن
456- محمد �سهير المتولي بن محمد فخري
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457- منير كريكر بن محمد توفيق

458- محمد عماد الحموي بن �سالح
459- محمد قي�س بن دروي�س

460- محمد ب�سام ال�ساطر بن اأحمد
461- اأيمن الأورفلي بن ح�سني

462- مع�ساد البكفاني بن حمود
463- تغريد الزربا بنت محمد راتب

464- محمود جحا بن خالد
465- فاتنة تللو بنت زهير

466- هدى قراقط بنت مو�سى
467- تريز نمور بنت يو�سف

468- ابراهيم حكيم بن اإليا�س
469- محمد عامر الزين الحموي بن فهمي

470- اأحمد ب�سار �سلهوب بن ح�سين
471- بهاء الدين درة العمري بن عادل

472- محمد حمدي وردة بن عادل
473- محمد لوؤي العاقل بن محمد

474- ب�سير القوادري بن محمد
475- ن�سرين الرفاعي بنت ن�سوح

476- موفق ال�سهاب بن اأحمد
477- �سالحة العلي بنت �سالح

478- مها فرحات بنت علي
479- محمد �سكري حبوباتي بن م�سطفى

480- مريم مير علي بنت محمد
481- واجد ديركي بن محمد �سعيد

482- ميمون بدر بن محمد نبيه
483- زهير مع�سراني بن علي

484- فريال عبا�س بنت �سليمان
485- �سحر ال�سلبي بنت محمود

486- �سهام ال�سربجي بنت �سهيل
487- �سميح ال�سفدي بن اأنور

488- محمد خير اآ�سيتي بن دياب
489- محمد �سعيد العلبي بن اأحمد

490- وجيه ال�سعد بن �سالم
491- محمد نواف حمادة بن محمد اأنور

492- موفق قرطومة بن اأحمد
493- اأحمد مدخنة بن نايف

494- عبد اللطيف دروي�س بن محمد خير
495- طه بوعلي بن علي

496- اأكرم ابراهيم بن طنو�س
497- محمد زياد محملجي بن عبد الكريم

498- محمد اأبو �ساهر بن عبد الكريم
499- اأمينة ال�سيخ علي بنت عبد الكريم

500- نذير الجمال بن محمد
501- هيثم عبد الوهاب بن اأ�سعد

502- محمد عدنان بالل بن محمد رم�سان
503- اأمل جالل الدين بنت تي�سير

504- عبد الحكيم ال�سعدي بن اإ�سماعيل )رئي�س الفرع(
505- عبد اهلل الركابي ال�سكري بن ربيح

506- فادي العي�سى بن �سلطان
507- راتب موخ بن نايف
508- ثناء مطر بنت اأحمد

509- يو�سف عدرا بن عي�سى
510- ندى دمر بنت اإليا�س

511- عبد الهادي عبد الرزاق بن اأ�سعد
512- انت�سار �سعدة بنت ابراهيم

513- اأحمد زيدان بن محمد
514- عبد النا�سر الجيو�س بن خمي�س

515- ب�سار المدني بن محمد تي�سير
516- عمر توفيق بن محمد �سبري

517- منذر اأني�س بن عبد القادر
518- علي ا�سماعيل بن اأحمد

519- فهد عازر بن �ساهين
520- عادل ح�سن بن ح�سني

521- عمر يا�سر بن محمد
522- بثينة عيد بنت كامل

523- ايلين نخلة بنت اليا�س
524- محمد اأيمن الخرده جي بن محمد منير

525- علي الجندي بن اأنور
526- محمود البا�سا بن كايد
527- ريما عو�س بنت كامل
528- محمود عزو بن اأحمد

529- هيثم النجار بن زهير
530- يو�سف كور بن جان

531- اإيمان عط�سان بنت يو�سف
532- هيثم نويالتي بن عبد الوهاب

533- محمد طارق الح�سيني بن علي الر�سا
534- ح�سين اأحمد بن محمد
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535- �سادق الخراط بن �سعيد
536- خليل الري�س بن محمد
537- جودت رزوق بن اأحمد

538- ماجد داوؤد بن بدر
539- محمد يا�سين الغ�سبان بن عبا�س

540- ابراهيم ال�سمارة بن ذبيان
541- زياد مارديني بن جميل

542- محمد النويالتي الم�سري بن ها�سم
543- مي�ساء الحافي بنت عبد اهلل
544- كريمان البا�سا بنت محمد

545- محمد ناهل الم�سري بن محمد اأنور
546- عمار يو�سف بن ها�سم

547- زينة �سركي�س بنت �سهيل
548- موفق عودة بن اأحمد

549- داني �سلهوب بنت عبد اهلل
550- محمد ر�سيد خزعة بن ح�سن

551- اأ�سامة عثمان بن م�سطفى
552- عبد القاهر اأبو جمعة بن كايد

553- تميم الكاطع بن عبد الرزاق
554- وفاء حديد بنت احمد

555- مازن الخ�سور بن نور الدين
556- فرحان خلف بن علي

557- �سراج الدين ابراهيم بن احمد
558- �سهيل اأبو را�س بن ديب

559- رغيد لطف بن عبده
560- رنا �سمعون بنت ابراهيم

561- عماد عبيد بن يحيى
562- �سالم بيطار بن ابراهيم

563- نجاح النا�سر بنت عبدو
564- محمود �سعيد بن نمر

565- �سيلفي ملكو بنت جوزيف
566- بهجات ال�سحاذة بن �سياح

567- عبده ال�سديق بن اأحمد
568- ريا�س الحاج وي�س ال�سباغ بن محمد منذر

569- محمد معتز ال�سعال بن �سالح
570- اأحمد �سرور بن جمال

571- ليلى التجار بنت توفيق ماجد
572- اأيمن زند الحديد بن محمد وهيب

573- واثق الدخيل النمير بن تركي

574- ح�سين عي�سى بن محمد
575- محمد نور حامدة بن محمد ح�سن

576- ريم �سرف بنت محمد راتب
577- محمد الق�سار بني المرجة بن ب�سير
578- محمد ح�سن الدم�سقي بن م�سطفى

579- �سالح الدين الخطيب بن محمد منذر
580- لمى الرفاعي بنت �سفيق
581- مريم �سالح بنت محمود
582- فادية ع�ساف بنت اأنطون

583- ه�سام الحم�سي بن محمد �سبحي
584- كرم ال�سمارة بن مر�سد

585- محمد ب�سام طبنج بن �سالح
586- محمد ماهر الحوا�سلي بن محي الدين
587- مازن الحنبلي المقد�سي بن محمد نور

588- عارف ال�سعال بن اأحمد
589- خلدون �سامية بن عبد القادر

590- رامي كو�سى بن بهجت
591- يو�سف �سباط بن فندي

592- ماهر المبي�س بن محمد ر�سمي
593- معن غنيم بن محمد عدنان

594- ن�سال النقري بن نزيه
595- اأحمد المن�سور بن قدور
596- وليد المحمود بن خالد

597- �سحر المو�سى بنت ميكائيل
598- �سامي حديد بن منعم

599- عادل ديوب بن �سليمان
600- ب�سام العلبي بن اأحمد

601- اأيمن زاهر بن اأحمد
602- مي�ساء ال�سباغ بنت همدان

603- فدوة الحالق بنت بدر الدين
604- مازن النهار بن محمد
605- يحيى بزرتو بن علي

606- محمد راجح بن يا�سين
607- اأيمن معتوق بن ر�سوان

608- ب�سام الغ�سبان بن محمد يا�سين
609- محمد طهماز العطيه الظفيري بن عبد الحميد

610- موفق البابا بن ه�سام
611- هاجر الطحان بنت �سيف الدين

612- محمد قره طحان بن محمد
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613- اأيمن الكعدي بن محمد

614- محمد نوار الدقر بن �سهيل
615- محمد خير اأوطه با�سي بن محمد يا�سين

616- �سفاء بيازيد بنت بدوي
617- محمد ح�سام اأوطه با�سي بن ح�سن

618- ثناء ال�سيد بنت محمد
619- و�ساح الحاج ح�سين بن م�سطفى

620- ح�سان ن�سري بن ثابت
621- ق�سي ال�سبلي بن �سبلي

622- هالة دبا بنت محمد زهير
623- وليد الزين بن يو�سف

624- ر�سا الحملي بنت محمد فاروق
625- مي�ساء الغزي بنت محمد فتحي

626- محمود �سب�سبي بن محمد �سعيد
627- و�سيم ب�سيمة بن عبد الحميد

628- في�سل قدورة بن عبد اهلل
629- رول الخلف بنت محمد مظهر

630- �سباح النويالتي بنت اأديب
631- مها العلي بنت �سالح

632- فيحاء جبالوي بنت محمد علي
633- زينة طاما بنت مخائيل

634- نور الدين �سلمان بن م�سطفى
635- اإح�سان الزعبية بنت محمد

636- �سمير ابراهيم عابدين بن محمد
637- حياة المعري بنت جرجي

638- محمد ح�سن وردة بن عبد الغني
639- محي الدين القوا�س بن محمد عدنان

640- فرات اأبو عقدة بنت ميخائيل
641- محمد علي تالج بن عبد اهلل

642- اأحمد بوظو بن عبد ال�سالم
643- زهير تعلوبة بن اأحمد

644- �سفا الزراعنة بن جري�س
645- محمد ح�سان ح�سنين بن محمد جمال

646- مروان الحريري بن محمد
647- محمد اأيمن الزين بن محمد خير

648- مجد خفاجي بن محمد
649- محمد �ساهر المهايني بن محمد لطفي

650- عبير حميدان بنت �سفوح
651- عبد الروؤوف مرعي بن نايف

652- �سباح الن�سواتي بنت زكي
653- ب�سام قولي بن فار�س

654- عبير الحم�سي بنت خ�سر
655- هيثم نوري بن محمد نوري

656- روؤوف حروق بن �سحادة
657- خالد الأيتوني بن محمد ه�سام

658- اأحمد خزعة بن ح�سن
659- ثابت بدوي بن محمد خير

660- ب�سار �سبقجي بن عبد الرحمن
661- ب�سير عز الدين بن هزيمة

662- اأحمد عبد الباري بن محمد عيد
663- محمد من�سور عناية بن محمد نعيم

664- نا�سر الجبان بن اإح�سان
665- محمد نذير ال�سويكي بن محمد بهجت

666- محمد الح�سين بن يو�سف
667- مي�سر جابرة بن عبد الوهاب

668- محمد جمعة بن عثمان
669- منذر البديوي بن جميل

670- با�سمة الجنيدي بنت �سيد
671- حياة الم�سالمة بنت عبد القادر
672- نبيل الحلبي بن محمد عدنان

673- تحية �سلوم بنت اإح�سان
674- محمد ريا�س الكردي بن محمد ممدوح

675- كا�سر دغالوي بن عدنان
676- م�سطفى �سفوت القباني بن محمد �سفوح

677- محمد خير العكام بن اأحمد
678- محمد خير حداد بن محمد عيد

679- محمد الح�سيني بن خالد
680- ح�سان عبد اهلل بن اأحمد

681- اأيمن ح�سري بن فوؤاد
682- محمود مرعي بن اأحمد

683- م�سطفى الم�سري بن خليل
684- وفاء عطفة بنت محمد عيد

685- با�سل مانع بن �سعيد
686- ه�سام قهوجي بن عارف

687- ح�سن الزحيلي بن اأحمد
688- احمد �سالم نابل�سي بن ابراهيم

689- عهد قوجة بنت محمد توفيق
690- حنان دلول بنت عبد اهلل
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691- ه�سام الرفاعي بن محمود

692- حمدي �سيخ الأر�س بن محمد بدر
693- يا�سر بوب�س بن محمد

694- محمد ب�سار الدغلي بن اأحمد نادر
695- نزار العكر بن عبد القادر
696- وهب محمد بن �سليمان

697- دلل الحاج بنت محمود
698- فايز الآغا بن علي

699- محمد ماهر هيلمية بن محمد
700- رامي الح�سن بن عدنان

701- اأحمد اأبو ع�ساف بن محمد
702- عبد الحليم حيدر بن عبد اهلل

703- عادل عبد الموؤمن الجزائرلي بن عدنان
704- وهيب فا�سل بن محمد

705- محمد ريا�س زكريا بن م�سطفى
706- م�سطفى اأبو غرة بن اأنور

707- مايا الدبا�س بنت عبد الروؤوف
708- محمد فواز �سالحية بن فاتح

709- ملك الحم�سي بنت محمد ح�سن
710- رائد القائد بن �ساكر

711- جواهر قي�سانية بنت عبد الكريم
712- رانية �سوقية بنت يو�سف
713- نزيه مارديني بن مف�سي

714- هيبا عكا�س بنت محمد ح�سين
715- ريتا فتوح بنت جوزيف

716- محمد عبد النا�سر اللحام بن محمد
717- �سو�سن ابراهيم بنت مي�سيل

718- نا�سر طه بن محمد
719- مريم العلي بنت زكي

720- علي مخلوف بن ماجد
721- نجوى التلي بنت عبد اهلل

722- ريم الأزهر بنت فواز
723- ح�سان نادر بن محمد رفعت

724- ماجدة الفحل بنت عبد الجليل
725- تي�سير عمر بن �سبحي
726- رامز يبرودي بن حنين

727- طاهر عبد بن ابراهيم
728- محمد راتب الغزولي بن �سليم

729- �سعاد برك�سية بنت عمر

730- بارعة القد�سي بنت ر�سمي
731- اأديب عا�سي بن �سليمان

732- فرا�س نوفل بن �سليمان
733- رانية النق�سبندي بنت عبد ال�سالم

734- غنوم الهواري بن اأحمد
735- ربحي �سلمى بن �سالح
736- اأميرة بركات بنت علي
737- �سميرة بيطار بنت حنا

738- معت�سم باهلل �سكيكر بن ب�سير
739- هيلين الجرف بنت تميم

740- فتون �سويكاني بنت عبد العزيز
741- ي�سرى �سليمان بنت محمد
742- �سمر اأبو الذهب بنت اأنور

743- محمود النق�سبندي بن عبد ال�سالم
744- مريم عودة بنت محمود

745- فادي مزهر بن نايف
746- يا�سر �سبقون بن مفيد

747- هدى علي بنت يو�سف
748- جمانا قزمة بنت اأديب

749- خلود الحوراني بنت عو�س
750- نور الدين كحل بن محمد

751- لمياء البغدادي بنت م�سطفى
752- ماجد م�سطفى بن ح�سين
753- محمد ال�سوي�س بن قا�سم

754- جورج حم�سي بن اأنطون
755- نور�س الناطور بن محمود

756- جمال جالل بن جالل
757- هناء ح�سن بنت محمد

758- �سمر القلعي بنت �سعيد
759- خلدون الم�سري بن عدنان

760- �سند�س �سرف بنت محمد عادل
761- وائل جبر بن موؤيد

762- اأحمد داني الأتا�سي بن نزار
763- عمر الخاني بن زهير

764- عبد المطلب ا�سليط بن محمد
765- ح�سين خلوف بن علي

766- هزاع �سابوني بن محمد
767- طارق وطفة بن جميل
768- ح�سن اأحمد بن اأحمد
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769- ح�سان ق�ساب بن محمد

770- محمود عزيمة بن عبد اهلل
771- توفيق حمدان بن محمد

772- مار�سلينو طربيه بن طرباه
773- هبة حامي�س اأحمد بنت اأحمد

774- فائز �سلهب بن علي
775- ه�سام برهان بن �سبحي
776- طهران �سعيد بنت علي

777- هيام الخوري بنت مو�سى
778- محمد جمال ال�سربجي بن محمد عدنان

779- �سفاء �سريفة بنت محمد مروان
780- اأحمد الم�سري بن محمد عيد

781- عمار كيكي بن خالد
782- ح�سان الحداد بن كامل

783- مهند القادري بن علي
784- �سامر ق�سي�س بن يو�سف

785- موفق ال�سداد بن يعقوب
786- ع�سام الدين عقيد بن عبد الوهاب

787- يو�سف �سل�س بن �سامخ
788- ه�سام ح�سن بن عبد اللطيف
789- محمد تي�سير مدنية بن عابد

790- فواز مغربية بن ب�سير
791- محمد ب�سار الخن بن عبد الروؤوف

792- نبيل ح�سين بن محمد �سفوح
793- فواز المالح بن محمد �ساكر

794- اأحمد عبد القادر �سلهوب بن محمد
795- محي الدين نور الدين بن محرو�س

796- مها عطية بنت مي�سال
797- يو�سف العلي بن محمد مكحول

798- هنا طبو�س بنت محمد وليد
799- عي�سى هيالنة بن دياب

800- قا�سم مريم بن ح�سين
801- اأمل عثمان بنت محمد

802- ابراهيم �سبرة بن محي الدين
803- مازن �سيروان بن محمد نادر

804- محمد با�سم غازي بن جودت
805- را�سد عبد الهادي بن محمد خير

806- لينا محرز بنت علي
807- محمد طالع بن �سهاب

808- محمد فايز العالف بن محمود
809- محمد من�سور الطير بن محمد ن�سوح

810- مجدولين من�سور بنت محمد
811- رنا المدني بنت محمد عوني

812- ب�سام زيفة بن �سليم
813- محمد �سمير تركماني بن عادل

814- وفاء الراعي بنت قا�سم
815- عماد الدين دبا بن محمد غالب

816- عبد المنعم عي�سى بن ح�سن
817- فواز �سالح بن عبد الرحمن

818- محمد ع�سام النائب بن م�سطفى
819- نبيل ال�سمان بن محمد خير

820- محمد خالد الجعفري بن محمد موفق
821- عبد اهلل العبد الرزاق بن رفيق

822- ب�سار خربوطلي بن عبد الوهاب
823- رفعت ديوب بن ديوب

824- مروان بني المرجة بن محمد ر�سا
825- ب�سام حمامي بن موفق

826- جوليا جرج�س بنت فريد
827- اأ�سامة ركاب بن محمد

828- هدى ال�سويداني بنت يو�سف
829- ريكان معمر بن هالل
830- لوزة �سقر بنت تركي

831- اأيمن عرابي بن محمود
832- غ�سان باللي بن حامد

833- ريم �سرور بنت زهير
834- فرحات عطايا بن علي

835- جمال دخل اهلل بن فريد
836- زياد الغازي بن مفلح

837- ماهر �سل�س بن �سامي
838- كمال �سنبل بن خالد

839- محمد يا�سر �سعد الدين بن اأحمد
840- لوؤي �سكران بن رامز
841- يا�سر علي بن يو�سف

842- غزوة البيتموني بنت اأمير
843- هدى اليماني بنت بهاء الدين

844- اأمين ماردنلي بن خ�سر
845- �سعيد الحو�س بن ميخائيل

846- محمد ماهر الداية بن في�سل
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847- ماهر مو�سى بن اأحمد

848- محمد الهندي بن راجح
849- �سامي الزراد بن عادل

850- اأحمد الحوري بن ريا�س
851- عبد اهلل حبو�س بن ا�سماعيل

852- علي اأبو �سنار بن محمد
853- عماد �سويدان بن محمد امان

854- م�سلم الحلبي بن محمد
855- عمار ح�سن بن محمد

856- �سعبان جعي�س بن محمد
857- اأحمد �سوان بن ديب

858- ناهدة العو�سي بنت ابراهيم
859- اأمل �سربا بنت م�سطفى رمزي

860- اأحمد يا�سر �سيبان بن محمد
861- محمد اأ�سامة الجراح بن محمد ن�ساأت

862- �سفوت عدي بن محمد
863- اأحمد �سوكت ال�سيوفي بن بديع

864- �سامر عليا بن �سحيدة
865- راأفت المالح بن عبد اللطيف

866- رنا غانم بنت غانم
867- محمد با�سل �سالمة بن محمود

868- عي�سى زهوة بن محمد
869- ح�سام ح�سن بن وليد

870- اأمجد حمود بن محمود
871- غالب عبد الحق بن محمد

872- اأيمن المرت�سى بن �سليم
873- ح�سام الدين النابل�سي بن بدر الدين

874- �سفاء ابراهيم بنت علي
875- اإياد التخين بن محمد ابراهيم

876- محمد ال�سمالي بن �سعيد
877- محمد مطاع اأجهر بن اأحمد

878- �سامر رجب بن اأحمد
879- نادر كنعان بن اأديب

880- �سامر �سليمان بن محمد
881- ب�سرى جديد بنت محمود

882- ماأمون النحا�س بن محمد نا�سر
883- محمود �سمكة بن فايز

884- م�سطفى نور بن ابراهيم
885- كندة ال�سقباني بنت يا�سر

886- محمد ن�سال النجار بن محمد علي
887- عبد الرحمن الزغلول بن عدنان

888- عبدو مللي بن عبدو
889- باهية فليون بنت محي الدين

890- ناريمان الكردي بنت محمد نبيل
891- ماجد الخالف بن �سوقي
892- اأحمد اأبو ح�سون بن فايز

893- وليد كنفاني بن ح�سين
894- محمد فواز �سعودي بن محمد هيثم

895- محمد عبد الإله ابراهيم عابدين بن محمد
896- علي درة بن محمد

897- مروان ال�سفدي بن محمد نذير
898- �سفاء جاوي�س بنت اأحمد

899- فوؤاد اأبو فراج بن �سعيد
900- ثناء الع�سلي بنت زياد
901- خالد البراك بن عادل

902- يو�سف رم�سان بن اأحمد
903- مها محمود بنت �سليمان
904- ناهد ن�سر اهلل بنت مروان

905- ح�سن رفاعة بن اأمين
906- فرا�س الكردي الباراوي بن محمد تي�سير

907- يو�سف اأبو حمود بن محمد حاتم
908- �سهير مالك بن م�سطفى
909- حمدان الديري بن �سند
910- ع�سام دريج بن محمود

911- موفق حمدان بن م�سطفى
912- ندى حم�سو بنت محمد �سعيد

913- لمي�س �سو�سان بنت نادر
914- محمد عماد ال�سو�س بن �سعيد

915- محمد �سميح القاوي بن جودت
916- �سمير الخوري بن فكتور

917- ابراهيم رزوق بن جمال
918- عبد الهادي �سكيف بن عبدو

919- خالد هاجر بن عبد الباقي
920- جمانة بدين بنت ناقول

921- �سلطان دروي�س بن �سليمان
922- محمود المرادني بن محمد

923- محمد اأمين الركابي ال�سكري بن ربيح
924- محمد مقبل بن اأحمد
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925- عالية ال�سنواني بنت م�سطفى

926- اأحمد �سالح بن �سالح
927- رفعت ال�سحادة بن �سعيد

928- فايز الفار�س بن اأحمد
929- نزار ديب بن كمال

930- ماأمون المدني بن محمد
931- محمد غياث ق�سومة بن فوزي

932- افتكار اأ�سد بنت محمد
933- ع�سام العرجاوي بن خالد

934- مها ال�سريف بنت محمد ه�سام
935- نبيل الفيومي بن عبد اهلل

936- محمد رزوق بن عزيز
937- مي�سر ق�سار بن يا�سين

938- ح�سن الحلبي بن لطفي
939- ا�سماعيل رنكو�سي بن اأحمد
940- با�سل البعلي بن محمد ب�سير

941- محمود ال�سباغ بن محمد علي
942- فوؤاد �سالمة بن جرج�س

943- محمد الرحال بن علي
944- اأ�سامة قرواني بن محمود

945- نوار رحمون بنت محمود
946- منى �ساكر بنت ميخائيل

947- ع�سام غريب بن محمد كمال
948- معتز بيرومي بن خليل

949- عزة الرعيدي بنت ابراهيم
950- ماهر الكنة بن منذر

951- محمد �سامر الخطيب بن اأبو الفرج
952- محمد فايز ال�سيخ خليل بن كامل

953- �سمير توتنجي بن ب�سير
954- ابراهيم عيد بن حامد

955- �سامح البني بن �سهيل
956- محمد اأ�سعد بن وهيب

957- ريا�س �سقر بن �سالح
958- ح�سام الدين الحب�س بن نذير
959- لينا الجبان بنت محمد ه�سام

960- وداد حبيب بنت يو�سف
961- علي خلف بن عبد اهلل

962- همام عرابي بن نزار
963- يو�سف الحكيم بن جاك

964- �سامر البيطار بن نور�س
965- رزق اهلل �سلوم بن عي�سى

966- خليل الجنيدي بن ابراهيم
967- اأحمد مازن عمر بن دياب

968- عمار المجاهد بن محمد علي
969- بارعة اليبرودي بنت محمد غالب

970- موفق عبد الهادي بن ابراهيم
971- نزيه عجوز بن ب�سير

972- اأحمد كرابيج بن ح�سن
973- ر�سا ال�سعيدي بنت عبد الرزاق

974- منذر العقباني بن غازي
975- لينا عثمان بنت حماد

976- مجد مجقان بنت محمد وليد
977- هاني البدين بن داود

978- اأحمد اأ�سعد بن محمد
979- فتون الركابي ال�سكري بنت ربيح

980- منذر النقري بن معال
981- يو�سف قا�سم بن كامل

982- محمد وا�سل بن محمد
983- جمانة جبور بنت جبرائيل

984- ب�سيم بوظو بن محمد
985- خولة بغدادي بنت ابراهيم

986- ميرفت جابر بنت اأ�سامة
987- �سائد خان بن �سعبان

988- محمد دياب متيني بن محمود
989- فوؤاد العمادي بن عمر

990- وليد الكردي بن محمد
991- ماأمون النحالوي بن عبد اللطيف

992- محمد خير الأغواني بن عزت
993- محمد اأ�سامة �سروجي بن محمد اأمين

994- ح�سين البودي بن م�سطفى
995- اأحمد مهند ن�ساوي بن محمد مروان

996- لما زقزاق بنت محمد نور
997- غيثاء داوؤد بنت اأحمد

998- مروان �سرف بن اأحمد
999- محمد نبيل �سبحة بن اأحمد

1000- �سامر الم�سري بن محمد ب�سير
1001- عدنان القنطار بن جميل

1002- نبيل خربوطلي بن علي كمال
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1003- رازي دياب بن اأنطون
1004- ن�سيم عواد بن اأحمد

1005- ب�سام المرادني بن �سفيق
1006- كمال غزال بن اأحمد

1007- محمد الم�سري بن محمود
1008- زكي ال�سيد ح�سن بن محمد خير

1009- برهان تميم بن محمد
1010- محمود الجيو�س بن عو�س
1011- اأيمن الريحاني بن محمود

1012- رحاب ابراهيم بنت ابراهيم
1013- غادة العطار بنت جودت

1014- يا�سر من�سور بن بدر الدين
1015- جان الحنون بن متعب

1016- رمزي ح�سونة بن ن�سيم
1017- �سفاء �سبيب بنت عبد الحميد

1018- فاتح هوين بن فهمي
1019- عادل عيد بن �سليمان

1020- فا�سل اأبو خير بن فايز
1021- ندى الخطيب بنت اأحمد نذير

1022- ريم خيو بنت نواف
1023- ورود حنا بنت فتح اهلل

1024- فرج الهبول بن محمد جابر
1025- نا�سر الأطر�س بن فوزي

1026- خديجة ح�سو بنت نع�سان
1027- محمد زهير بقلة بن عدنان

1028- ب�سار ال�سقا بن عمر
1029- �ساهناز التوخي بنت عبد القادر

1030- نجيب فرح بن �سليمان
1031- خالد قويدر بن عطية

1032- رغدا خ�سروم بنت يحيى
1033- عبد العزيز عو�س بن محمد

1034- نا�سر عنقة بن محمد علي
1035- غ�سان عرنو�س بن �سليم

1036- با�سمة القدورة بنت محمد
1037- نديم حاج علي بن عبد الهادي

1038- عالء الدين الميداني بن ممدوح
1039- محمد عدي بن موفق
1040- غ�سان غنوم بن محمد

1041- جهاد عبد الفتاح بن حلمي محمد

1042- فاتن قطيفاني بنت محمد
1043- �سايل النادر بن اأحمد

1044- محمد غادي فخري بن محمد طالل
1045- اأميرة الخلفة بنت فهمي

1046- بحرية �سلوم بنت �سليمان
1047- ب�سار حداد بن محمد �سعيد

1048- عماد عنقا بن ح�سن
1049- ندى عرابي بنت رفيق

1050- محمد مريم بن ح�سين
1051- عبد المنعم الأحدب بن عزت

1052- ناهد العبود بنت ح�سن
1053- هيام �سل�س بنت فايز

1054- ريما زريعة بنت محمد مظهر
1055- راغدة فطوط بنت يعقوب

1056- محمد عماد منال علي بن اأحمد �سالم
1057- �سامر الدهنة بن يا�سين

1058- نها حيدر بنت �سالم
1059- اأحمد ال�سيطري بن خالد

1060- مي�ساء جناد بنت اأحمد
1061- غفران الأ�سقر بنت محمد خليل

1062- محمد دياب بن محمد فاروق
1063- ب�سار القطان بن فريز

1064- الطارق الرفاعي بن محي الدين
1065- رنا يحيى بنت عبد اهلل

1066- معتز الزعيم بن تح�سين
1067- محمد الخاني بن محمد مراد
1068- اأكرم القد�سي بن محمد اأديب

1069- محمد خلدون الحوا�سلي بن محي الدين
1070- با�سم عزو بن ح�سام الدين
1071- محمد ا�سماعيل بن �سفيق

1072- محمد ح�سام اأحمد بن محمد
1073- ربى جديد بنت محمد

1074- �سبحي العادلي بن اأحمد زهير
1075- محمد عطفة بن �سدهان

1076- ح�سناء التخين بنت ح�سن
1077- لمي�س ن�سر بنت ح�سين

1078- اأ�سامة رزق بن جميل
1079- وليد درجزيني بن عدنان

1080- عبد الرزاق تقوى بن حمدي



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

20 - فــرع دم�ســـق

الأ�ساتذةالأ�ساتذة
1081- هدى �سالح بنت ماجد

1082- �سمر القدة بنت محمد علي
1083- عالء الدين علي بن كامل

1084- لينا عبود بنت محمد �سالح
1085- ب�سام فاعور بن محمد ديب

1086- �سامر ال�سمعة بن �سوكت
1087- عماد ال�سعدي بن يو�سف

1088- غ�سون الزيبق بنت م�سطفى
1089- محمد ماهر القباني بن محمد خير

1090- غادة مراد بنت عبد النبي
1091- اإلهام اأ�سعد بنت اأحمد

1092- �سمير حطيني بن �سالح
1093- معاذ الخطيب بن محمد م�سباح

1094- م�سر الأ�سد بن رفعت
1095- غطا�س بركيل بن �سليم

1096- لينا علي بنت ح�سن تح�سين
1097- عليا نظام الدين بنت محمد منيب

1098- خلود الحكيم بنت اأحمد مطاع
1099- جهينة رافع بنت هاني

1100- �سهاد ال�سكعة بنت داود
1101- عدنان غانم بن عبد الروؤوف

1102- كمال الطبل بن محمد توفيق
1103- فرا�س حالق بن عبد المعين

1104- �سيمون الحداد بن اأ�سعد
1105- عبد اهلل اآجي بن با�سيل

1106- �سميمة رجب بنت �سعدو
1107- با�سل خليل بن محمد
1108- محمد زهوة بن �سعيد

1109- عماد الدين حمدان بن محمد خير
1110- اأن�س ال�سالحاني بن اأحمد

1111- محمد وحيد الحكيم بن محمد ه�سام
1112- ماجدولين الحاطوم بنت محمد

1113- فرح ال�سلوم بنت ابراهيم
1114- غياث �سقر بن �سليم

1115- ميليه من�سور بنت جابر
1116- محمد ماجد الحموي بن تي�سير

1117- منى ال�سيخ بنت محمد
1118- ممدوح الحبال بن زهير

1119- رنا عالء الدين الجراح بنت اأحمد نامي

1120- ه�سام خ�سيفاتي بن اأحمد
1121- ي�سرى الأخر�س بنت �سليمان

1122- خلدون البو�سي الدباغ بن اأحمد
1123- محمد ن�سال الحافظ بن محمد محمود

1124- عبير الحالق بنت عبد الرزاق
1125- جمانة الكل�سلي بنت محمد

1126- ح�سام الدين �سرحان بن محمد عيد
1127- زبيدة العميري بنت ديب

1128- رزان الحالق بنت منذر
1129- اإيمان خلف بنت يحيى

1130- جميلة ال�سربجي بنت م�سلم
1131- ماهر �ساهين بن محمد

1132- ح�سن اأبو ر�سالن بن محمود
1133- فاتن عبا�س بنت اأحمد
1134- �سبا محمود بنت اأمين

1135- محمد المن�سور بن علي
1136- برد �سقر بن هالل

1137- اأحمد بلول بن جهاد
1138- عماد الدين الحريري بن عي�سى

1139- ابراهيم الغزاوي بن تي�سير
1140- عبير ال�سالح بنت اأكرم

1141- حمد الخطيب بن ح�سين
1142- ماجد الحموي بن يا�سين
1143- نا�سر الماغوط بن محمد

1144- و�سيم عي�سى بن مو�سى
1145- محمد خلدون �سقفة بن محمد فهر

1146- طالل �سربجي بن مظهر
1147- با�سم �سموط بن ح�سن

1148- بنان �سيخ اأوغلي بنت نذير
1149- هيام جيجاوي بنت محمد

1150- نور�س البيطار بن عي�سى
1151- �سرار حدة بن م�سطفى

1152- جنيت �سعيد بنت عي�سى
1153- نابغ زينو بن ن�سر

1154- ه�سام ال�سالتي بن فايز
1155- اإيمان الخولي بنت ب�سير

1156- رفيق عنقا بن عادل
1157- فادي نديم بن محمد مروان

1158- محمد اأيمن دركزلي بن محمد عدنان
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1159- محمد ماهر الرباط بن عدنان

1160- ناريمان الزير بنت عبد الكريم
1161- محمد يا�سر عطايا بن خالد

1162- محمد فرا�س ال�سلق بن محمد �سعيد
1163- لمي�س النابل�سي بنت عبد الرحمن

1164- ن�سال كردي بن ابراهيم
1165- فهد �سعد الدين بن حمزة
1166- حكمت بركات بن غ�سان

1167- جورج نخلة بن بديع
1168- غ�سان را�سي بن ح�سن

1169- عمران الخويلدي بن مروان
1170- عواد الكجو بن �ساحي

1171- هناء بدوي بنت عبد اللطيف
1172- راغب ال�ساكر الجا�سم بن عبد اهلل

1173- محمد مروان عبد الباقي ال�سربجي بن عبد العظيم
1174- نا�سر المقداد بن محمد عادل

1175- مي�سر نزها بنت عبد الهادي
1176- نا�سر �سالم بن محمد

1177- مو�سى متري بن خليل
1178- محمد ناع�سة بن محمد خير

1179- فادي كردو�س بن اأنطوان
1180- ح�سان �سيخة بن نذير

1181- محمد ال�سوا بن ابراهيم
1182- خالد زين بن محمد

1183- اليا�س �سحود بن جرج
1184- ر�سوان تقي بن محمد

1185- محمد خير الفوال بن اأحمد
1186- فرا�س الليموني بن وليد

1187- اأحمد الحمد بن عبد الرحيم
1188- هبة الحوا�سلي بنت فريد

1189- غفران ال�سبيني بنت محمد �ساكر
1190- محمد ر�سا �ساكر بن ر�سا
1191- با�سل ال�سبكي بن ن�سوح

1192- عبد الكريم �سيد اأحمد بن محمد
1193- عبد اهلل الح�سواني بن محمد
1194- ماهر حمامي بن محمد فوؤاد

1195- رانية الكردي بنت �سعيد
1196- عماد حمدي بن اأحمد
1197- يا�سر المطلق بن محمد

1198- اأحمد ابراهيم بن عثمان
1199- هال اأحمد بنت ح�سين

1200- مي�سيل اأيوب بن حبيب
1201- مروان الحجو بن محمد �سالم

1202- نهاد الحالق بنت منير
1203- جهاد عربي كاتبي بن فائق

1204- ديمة حمو �سند�س بنت محمد �سالح
1205- اأحمد جمال بك بن توفيق
1206- اأحمد ا�سماعيل بن محمد

1207- �سمر كوزلي بنت نعيم
1208- محمد �سمير حمود بن محمد

1209- غياث معروف بن مح�سن
1210- اأحمد الفريوان بن را�سد

1211- محمد هادي خربوطلي بن محمد �سريف
1212- فار�س زين بن خلدون

1213- ح�سام الب�سارة بن �سليمان
1214- محمد ب�سار ال�سمان بن يا�سين

1215- يحيى اأبو �سمير بن حمد
1216- فادي ال�سمان بن حنا

1217- رزان نهاوندي بنت نذير
1218- محمد العطار بن محمد اأديب

1219- �سالح ع�ساف بن جا�سم
1220- �سحاب عبا�سي بنت وليد

1221- جمال �سعود بن محمود
1222- و�سام الخليل بنت محمد عدنان
1223- غ�سان الجيو�س بن عبد اللطيف

1224- ب�سار البغدادي بن عدنان
1225- عبد القادر الطرابي�سي بن محمد علي

1226- رامز ابراهيم بن علي
1227- محمد �سامي المقداد بن يو�سف

1228- فهد عبد الأحد بن كبرو
1229- اإيمان الح�سن ال�سيخ تركاوي بنت اأحمد

1230- اإيمان ال�سيخة بنت موفق
1231- معتز ال�سواف بن عبد العزيز

1232- عبد الرحيم طلفاح بن عبد العزيز
1233- زياد عثمان بن موفق

1234- وفاء علوان بنت محمد خالد
1235- غ�سان ديوب بن ح�سن

1236- كامل زيدو بن محمد
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1237- محمد ال�سماد بن م�سطفى

1238- �سوزان الأ�ستاذ بنت اأحمد عدنان
1239- اأميرة النوري بنت حكمت
1240- اإيثار دغرور بنت ا�سماعيل

1241- هال البيطار بنت نزار
1242- فادية ال�سواح بنت �سياح

1243- اأن�س �سفور بن اأحمد �سهيل
1244- موفق العطار بن عبد النبي

1245- مهند الكناني بن اأحمد
1246- ح�سان الحاج م�سطفى بن م�سطفى

1247- عماد عكيد بن خليل
1248- اإيمان �سابر بنت عربي

1249- عبا�س قزويني بن محمد علي
1250- جودت خليفاوي بن ر�سيد

1251- ر�سوان الدار�س بن توفيق
1252- �سمر خ�سة بنت فهمي
1253- رنا ها�سم بنت وا�سف

1254- محمد تينة بن علي
1255- ح�سين القطلبي بن محمد

1256- محمود الح�سين بن ثلج
1257- ح�سين خ�سور بن علي
1258- يا�سر عي�سى بن عي�سى
1259- ها�سم الري�س بن ب�سير

1260- محمد ب�سام الحوراني بن ح�سن
1261- اأحمد م�سطفى بن جميل

1262- �سمير حداد بن توفيق
1263- محمود ر�سول بن اأنور
1264- نزار ميقري بن ح�سين
1265- محمد ال�سيخ بن علي

1266- عليا الخياط بنت محمود
1267- محمد موفق مطر بن محمد

1268- تي�سير عيد بن خالد
1269- محمد جمعة بن جمعة

1270- فرا�س ها�سم بن محمود يحيى
1271- ب�سام �سرف الدين بن �سامي

1272- محمد زكي نوري بن ابراهيم
1273- اأيمن عبد العزيز بن اأمين
1274- لما ال�سالك بنت مي�سيل

1275- محمود جيرودي بن �سليمان

1276- اأيمن اأبو العيال بن محمد
1277- رنا �سيخ الأر�س بنت محمود

1278- �سياء الدين المع�سراني بن محمود
1279- اأو�س �ساهين بن وجيه

1280- نزيه المعلوف بن طعمة
1281- ندا المغربي بنت وليد

1282- محمد عيد النخال بن مرزوق
1283- اإياد ر�سوان بن محمد

1284- هزار البزري بنت علي
1285- �سامر حداد بن اأحمد

1286- فادي المعري بن مخائيل
1287- محمد عالء الدين الن�سر بن مطاع

1288- يحيى رم�سان بن يو�سف
1289- عليم النقار بن م�سطفى جمعه

1290- رول معلوف بنت �سليم
1291- رانيا �سعده بنت محمود

1292- �سوزان الحالق بنت عبد الرزاق
1293- �سمير منقا�س بن اأحمد

1294- عبير البا�س بنت قا�سم
1295- عبير جنيدي بنت ابراهيم

1296- غزوان ال�سيروان بن وحيد اأبو ال�سعود
1297- ب�سرى حيدر بنت اأحمد

1298- محمد زركي بن �سالح الدين
1299- محمد ماهر ظاظا بن محمد ه�سام

1300- من�سور العدوي بن محمد علي
1301- اإيمان محايري بنت محمد عيد

1302- غو�ستافو عماد ح�سن بن خا�سينتو
1303- عمر خطاب بن موفق
1304- رامي الجنان بن ر�ساد

1305- م�سطفى �سليم بن محمود
1306- لينا الأعرج بنت محمد نعيم

1307- جمانة الجزائري بنت محمد عبد اهلل
1308- ن�سال كنعان بن محمد

1309- وائل الجيرودي بن ن�سوح
1310- محمد علي المال بن اأحمد

1311- قا�سم حنيفة بن محمد
1312- �سو�سن دربل بنت اأحمد

1313- مازن الخالدي بن عبد الوهاب
1314- دريد زينو بن ابراهيم
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1315- ريما خواجكية بنت عدنان

1316- �سيمون البدين بن يو�سف
1317- ح�سان المقداد بن نواف

1318- محي الدين طرحها بن محمد عزت
1319- محمد جالل ت�س بن محمد وليد

1320- األي�سار الأحمر بنت نقول
1321- محمد غ�سان برهاني بن محمد زكي

1322- �سهام محمد بنت ح�سن
1323- بالل م�سرابي بن عبد الكريم

1324- ماأمون الجعفري بن محمد جعفر
1325- لمي�س المنابري بنت محمد

1326- فداء البغدادي بنت عبد الهادي
1327- زياد الحلبوني بن محمد

1328- �سرار القزاز بن نبيل
1329- عدنان الدلل بن محمد نور

1330- هيثم بحرة بن زهير
1331- نائلة �سليمان بنت محمد

1332- �سالح الدين باكير بن باكير
1333- اإياد محمد بن يون�س

1334- ق�سي حمو�س بن محمد �سريف
1335- بارعة يون�س بنت محمد

1336- اأميرة الق�سماني بنت يو�سف
1337- نجيب نجيب بن ابراهيم

1338- محمد قهوجي بن فريد
1339- محمد معتز الحم�سي بن ممدوح

1340- اأحمد الب�سطاطي بن اأكرم
1341- مروان الماهر بن جميل

1342- نبيل ال�سمان بن �سليمان
1343- اأنور الحلبي بن محمد خير

1344- فاديا الم�سري بنت تي�سير
1345- علي �سيف بن عبد الرحيم

1346- محمد بدر الدين الرفاعي بن محمد
1347- محمد اأيمن مح�سن بن بدر الدين

1348- ن�سال �سالح بن ح�سين
1349- محمد حبيب بن م�سطفى

1350- يو�سف حيدر بن اأحمد
1351- ليالي معروف بنت اأمين

1352- محمد بكور بن علي
1353- نبيل ع�ساف بن اإليا�س

1354- �سيمون ج�سعون بن مق�سود
1355- وهيب �ساكر بن محمد �سعيد

1356- محمد ربيع نظام بن محمد ع�سام
1357- محمد عماد النوري بن اأديب

1358- �سعدة عبا�س بنت محمد
1359- عماد ال�سويداني بن محمد

1360- منيب رم�سان بن مروان
1361- منذر العي�سى بن �سكيب

1362- زكي �سعار معلولي بن اإليا�س
1363- اليا�س عبود بن جرجي

1364- اأحمد تغلبي بن محمد �سيباني
1365- مرعي الجمعات بن محمد ها�سم

1366- فواز ال�سمادي بن ر�سيد
1367- ميادة جوهر بنت عبد الكريم

1368- رول ال�سواح بنت مظهر
1369- رزان مطر بنت ه�سام

1370- جيني العطا بنت اأحمد
1371- عبد المعز عو�س بن محي الدين

1372- محمود الحراكي بن عبد الوهاب
1373- منيرة عبد الباقي ال�سربجي بنت محمد

1374- نذير الخجا بن نبيل
1375- وليد مرعي بن عمر

1376- ماجد اللحام بن عبد اهلل
1377- اأحمد خالد حيمون بن م�سطفى

1378- �سمير �سنار بن ماأمون
1379- محمد فرا�س مجاهد بن محمد ب�سير

1380- هالة المحمد بنت خ�سر
1381- محمد عماد �سعد بن عبد الرزاق

1382- عمر الفي�سل بن ح�سن
1383- اأمينة اأبو حمود بنت وجيه

1384- �سمر �سكر بنت ه�سام
1385- مي�ساء �سرتوح بنت محمود

1386- ريا�س طاوز بن علي
1387- خلدون قد�سي بن اأحمد

1388- محمود ا�سكيفي بن اأحمد
1389- زهير الأ�سعد بن مو�سى

1390- محمود �سراقبي بن ابراهيم
1391- اأحمد حبيب بن �سهيل
1392- منى �سو�سق بنت اأحمد
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1393- يا�سين الخباز بن �سالح

1394- فريال جوهرة بنت ابراهيم
1395- جميل نعنع بن اليا�س

1396- با�سمة خ�سور بنت محمود
1397- محمد غياث قبالن بن اأحمد

1398- عبد اهلل تالج بن محمد
1399- ب�سام الحمود بن ر�سيد

1400- فرا�س الموحد بن محمد
1401- محمد فرا�س عبد الوهاب بن محمود

1402- عبد الرحيم الحاج ابراهيم بن حامد
1403- ح�سن العلي بن محمود

1404- محمد زاهر المهدي بن محمد تي�سير
1405- وائل المحيثاوي بن ن�سيب

1406- اأحمد كزبري بن نبيل
1407- ح�سام الدين اأنناره بن عدنان

1408- محمد حلوم بن مزعل
1409- عبد الرحمن الخطيب بن اأ�سعد

1410- كندا ح�سون بنت اليا�س
1411- يا�سر الحم�سي بن بديع
1412- فادي الخوري بن مفيد
1413- منى خياط بنت محمد

1414- �سفاء الجابي بنت محمد عادل
1415- غازي ال�ساكو�س بن خالد

1416- محمد �سامر الجنان بن وجيه
1417- محمد ر�سيد عواد بن �سريف

1418- تبارك دواه بنت قا�سم
1419- غ�سان الحالج بن �سحادة

1420- نعمان الح�سان بن عبد الرحمن
1421- ناديا ال�سلوم بنت محي الدين

1422- مازن منال كيالي بن محمد �سمير
1423- فيروز نا�سر بنت عز الدين

1424- �سمر �سيخ الب�ساتنة بنت محمود
1425- عمار كمون بن اأحمد

1426- ن�سال اللحام بن جوزيف
1427- حنا عبيد بن طلعت

1428- محمود حليمة بن ديب
1429- فرا�س الأ�سعد بن بهجت

1430- محمود الذهبي بن عبد القادر
1431- ب�سار قره ي�سوع بن اإيلي

1432- موفق ابراهيم بن جودت
1433- عمر العبد اهلل بن �سالح

1434- فوزي العلو�س بن محمود
1435- زياد محمد بن توفيق
1436- عاكف فلوح بن فريد

1437- �سميرة عو�سات بنت عزت
1438- �سمير قا�سي اأمين بن عزت

1439- فادي �سركي�س بن �سهيل
1440- كمال القزحلي بن تي�سير

1441- ديب ال�سعيد بن �سليم
1442- هيفاء رجوب بنت محمود

1443- عا�سم عبيد بن فار�س
1444- لورا ال�سناعة بنت جرجي
1445- ميادة الخياط بنت ح�سن

1446- محمد ح�سان علبي بن عادل
1447- جمال الجامو�س بن يو�سف

1448- ح�سام الدين ال�سمان بن رفعت
1449- �سامر فتح اهلل بن عدنان

1450- �سذى ال�سراج بنت محمد مدرك
1451- محمد الح�سن بن ح�سن

1452- عبد الرحمن المقداد بن فار�س
1453- محمود �سعيد بن محمد

1454- معن �سالم بن اأحمد
1455- اعتدال الأيتوني بنت عمر

1456- �سامر الر�ستم بن �سهيل
1457- محمد اأيمن عثمان بن عبد الرحيم

1458- ثائر غندور بن مرهج
1459- مروان عيد دلل بن عمر

1460- اأحمد �سالح بن محمد
1461- اآني ديب بنت جوزيف

1462- با�سمة عارفة بنت ممدوح
1463- �سريف الطيار بن اأحمد

1464- �سماح عرابي نادر بنت محمد ح�سين
1465- هيثم ال�سيخ بن ح�سيب

1466- ممتاز �ساعاتي بن محمد زياد
1467- فاتن جمران بنت محمد وليد

1468- عماد الح�سري بن عز الدين
1469- ثناء مكنا بنت اأحمد

1470- عا�سم عثمان بن عثمان
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1471- خالد بدران بن احمد

1472- محمد عماد يا�سر بن �سهيل
1473- اأيمن مطاوع بن بو�سياح
1474- عدنان رفاعي بن ح�سين

1475- ثائر قرعوني بن جميل
1476- ب�سار اليو�سف بن �سبحي

1477- فادي الخطيب بن ب�سار
1478- رائدة محفو�س بنت جرج�س

1479- ر�سوان مرزوق بن نوري
1480- اأماني عقيل بنت محمد يا�سين

1481- محمد ح�سام البيطار بن محمد ح�سان
1482- ح�سام الورع بن اأحمد

1483- محمد مح�سن �سيخ ال�سوق بن محمود
1484- مو�سى ا�سكندر بن جرج�س

1485- مريم الطبرة بنت �سليمان
1486- دياب يو�سف بن اأحمد

1487- عالء الدين البغدادي بن محمد منيب
1488- محمد الحاج علي بن اأحمد

1489- رانيا الحاجي بنت محمد
1490- �سمير بكور بن �سلطان

1491- �سو�سن العطري بنت ممدوح
1492- محمد اأيمن البريجاوي بن ماجد

1493- اإح�سان ا�سماعيل بنت طاهر
1494- محمد جمعة عمورة بن ح�سين

1495- هال العلي بنت مو�سى
1496- يو�سف البيطار بن �سليمان

1497- وائل اأبو فخر بن جاد الكريم
1498- ب�سار برغلة بن علي
1499- نبيل بقلة بن حمزة

1500- يحيى خليل بن م�سطفى
1501- اأنمار منعم بن تميم

1502- فاتن الجعفري بنت ع�سام وليد
1503- عاطف اأر�سالن بن علي

1504- محمد العلي بن فواز
1505- ابت�سام الدروي�س بنت محمود

1506- محمود الخطيب بن اأحمد
1507- بدر الدين �سالتي م�سري بن محمد

1508- فاتنة البارودي بنت اأكرم
1509- اأيمن من�سور بن ح�سن

1510- با�سل دعبو�س بن يو�سف
1511- محمد عمران ال�سباعي بن محمد نبيل
1512- اأحالم حاج ح�سون بنت محمد في�سل

1513- ثائر �سويلح بن نايف
1514- مي�سون العقاد بنت محمد وليد

1515- يو�سف بركات بن ابراهيم
1516- �سفاء الم�سري بنت محمد ب�سير

1517- انت�سار يو�سف بنت ابراهيم
1518- ملحم طالب بن ح�سن

1519- �سوريا محمد بنت ابراهيم
1520- محمد ح�سان بريغلة بن ب�سير

1521- من�سور عبد العزيز بن محمد خير
1522- عبد الفتاح زينية بن اأحمد

1523- خليل نخلة بن عي�سى
1524- اأحمد النع�سان بن ا�سماعيل

1525- منال الفا�سل بنت ح�سن
1526- زينة الجعفري بنت جودت
1527- رندة فرحات بنت �سبحي

1528- دلل ها�سم بنت ماجد
1529- محمد عمر العابد بن كاظم

1530- رنا �سربا بنت م�سطفى
1531- �سعدو مطيط بن محمد

1532- محمد ح�سان ن�سري بن محمد غ�سان
1533- عادل عري�سة بن خالد

1534- اأميمة حداد بنت اأنطون
1535- محمد ب�سام ال�سيخ بن محمد عثمان

1536- مفيد محفو�س بن اأنور
1537- قحطان �سقور بن محمد
1538- �سميرة عياد بنت يا�سين

1539- مي�سون مغربي بنت فاروق
1540- فتحي العمارين بن اأحمد

1541- محمد ن�سال التاجي بن ب�سير
1542- محمد اأن�س �سكاف بن جالل

1543- محمد ب�سار �سيخ الب�ساتنة بن محمد
1544- فادي كو�سى بن من�سور

1545- وائل �سالح بن محمد اأبو الهدى
1546- اأحمد ماهر الداك�سلي بن محمد نجاتي

1547- اإينا�س حمور بنت يا�سين
1548- مازن �سالح بن محمد



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

26 - فــرع دم�ســـق

الأ�ساتذةالأ�ساتذة
1549- معتز بدور بن نظير

1550- ب�سيرة قالع بنت يو�سف
1551- عي�سى ال�سب�سبي بن محمود

1552- نجوى بندقجي بنت اأديب
1553- �سبا مدني بنت فاروق

1554- �سامي مرتكو�س بن بدر
1555- روعة قنواتي بنت محمد اأكرم

1556- غادة الهنداوي بنت عبد المجيد
1557- مازن خ�سرة بن ر�سيد

1558- مهند بالل بن محمد ح�سن
1559- محمد ح�سام الحموي بن نزيه

1560- كندة فريح بنت غنام
1561- محمد يون�س قاري بن ح�سن

1562- خالد كربوج بن محمود
1563- محمد اأمين الن�سار بن اأحمد

1564- حازم العابد بن كاظم
1565- محمد نزار خانكان بن محمد ه�سام

1566- محمد علي بن قنبر
1567- اإياد محمد بن ح�سن

1568- �سلوى �سمعون بنت نجيب
1569- هيثم بكري بن خليل
1570- ح�سام نقول بن فريد

1571- عهد بوظو بنت ابراهيم عادل
1572- قا�سم حمادة بن محمد

1573- اأحمد ب�سير بن م�سطفى
1574- با�سم ميداني بن خالد

1575- يا�سر المحمد بن نجم الدين
1576- غفران مكان�سي بنت عمر

1577- يا�سر الجوابرة بن في�سل
1578- عامر الطيار بن عبد الحليم

1579- محمد ح�سام الم�سطفى بن محمد عدنان
1580- ح�سان قويدر بن محمد

1581- محمد غ�سان حافظ بن محمد خير
1582- فادي عبد الكريم بن غانم

1583- مازن المبارك بن يو�سف
1584- فادي فطايري بن نور الدين

1585- ركنية ال�سحادة بنت بركات
1586- محمد ب�سام حافظ بن محمد خير

1587- هايل �سعبان بن كايد

1588- عماد عبدان بن عبد القادر
1589- خالد الحفار بن عبد الرزاق

1590- محمد تباب بن محمد ديب
1591- عبد الكريم �سا�سيط بن محمد رفيق

1592- نورا الجفان بنت اأكرم
1593- �سامي دياب بن �سعد الدين

1594- محمد جالل المغربي بن اأنور
1595- �سمر الفرا بنت اأحمد
1596- �سامر زين بن يو�سف

1597- �سميرة بازربا�سي بنت علي
1598- مي�ساء جمعة بنت ابراهيم

1599- عامر عرابي بن عبد الوهاب
1600- محمد ق�سار بن يا�سين
1601- عمار يعقوب بن ح�سن

1602- يا�سر الحم�سي بن محمد فايز
1603- ماأمون حناوي بن محمد اأديب

1604- علي الجزايرلي بن �سديق
1605- جورج ابراهيم بن جبرا

1606- فادي اأبو ن�سار بن مرهج
1607- علي عي�سى بن توفيق

1608- محمد ها�سم ال�سائق بن محمد فائز
1609- نهال ال�سمان بنت عاطف

1610- فوؤاد مخلالتي بن محمود
1611- �سهام بركات بنت محمد خير

1612- فاتن ديركي بنت محمد �سعيد
1613- محمد ممدوح الحكيم بن عبدو

1614- اأ�سامة معراوي بن موري�س
1615- �سحر عزام بنت علي

1616- اإقبال الجابي بنت اأحمد حمدي
1617- عبد اهلل الراجح بن م�سطفى

1618- نبال �سموعة بنت علي
1619- محمد عالء الدين عناية بن محمد م�سباح

1620- غ�سون غنيم بنت عدنان
1621- محمد منذر الخطيب بن محمد نعيم

1622- اأيمن عليوي بن عبد الرزاق
1623- علياء الطيار بنت اأدهم

1624- محمد عبد ال�سالم بن يو�سف
1625- نبيل بيطار بن عدنان

1626- فواز داوودي بن اأحمد �سمير
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1627- جورج راجي بن عودة

1628- محمد البندقجي بن محي الدين
1629- همام معال بن ها�سم

1630- يزن �سدقني بن جرج�س
1631- فادي �ساهين بن �ساهين

1632- لل عبدو بنت محمد
1633- وائل عامر بن فوؤاد

1634- ح�سن �سنوبر بن محمد اأديب
1635- خ�سر الخليل بن ابراهيم

1636- اأحمد ب�سار بايزيد بن محمد اأنور
1637- ابراهيم ال�سيخة بن محمد ديب

1638- عبد الفتاح �سرف بن محمد راتب
1639- اأمجد دخل اهلل بن ق�سام

1640- يو�سف الجردي بن اأحمد
1641- زياد ديوب بن ديوب

1642- ديمة �سعالن بنت ابراهيم
1643- بالل �سلوم بن عبد الكريم

1644- حال بربارة بنت �سالح
1645- منارة يو�سف بنت �سليمان

1646- وائل �سعادة بن عو�س
1647- �سعيد العي�سى بن محمد

1648- ابراهيم اأبو رومية بن يو�سف
1649- عزت �سرف بن محمد
1650- رنا الكاتب بنت مروان
1651- خالد ح�سو بن محمد

1652- محمد �سالح غيبة بن وليد
1653- عمار البغدادي بن عدنان

1654- ليلى ملحم بنت علي
1655- محمد بالل البو�سي بن محمد علي

1656- لمى حمودة بنت عدنان
1657- كمال حمدو�س بن باكير

1658- غالب عنيز بن اأحمد
1659- اأحمد �سراج بن حمدو

1660- فرا�س ماأمون �سنوفي بن محمد مروان
1661- عفاف �سيخ بنت �سعبان

1662- خلود ح�سواني بنت اأحمد
1663- رجاء ترياكي بنت م�سطفى

1664- محمد نذير كيال بن محمود
1665- محمد فادي الزعبي بن طالل

1666- محمد اأيمن ال�سماع بن اأكرم
1667- عبد الرحيم غنيمة بن يو�سف

1668- محمد بالل الخطيب بن محمد بهاء الدين
1669- اأحمد قدور بن م�سطفى

1670- �سبحي الطويل بن محمد تي�سير
1671- يو�سف طقطق بن محمد

1672- �سهام عجاوي بنت اأحمد
1673- غازي الرجولة بن �سامي

1674- كوثر القزحة بنت اأحمد �ساهر
1675- مجدي الأ�سدي بن محمود

1676- عبير الب�سال بنت محمد ديب
1677- �سماح الهبج بنت يو�سف

1678- اإح�سان حريب بن �سفي الدين
1679- جهينة الفاعور بني العبا�س بنت عبد الرزاق

1680- محمد عماد غزال بن علي
1681- محمد اأبو ليل بن علي

1682- ماأمون الق�سماني بن في�سل
1683- �سادي الغزي بن فوؤاد

1684- هبة مو�سلي بنت محمد توفيق
1685- اأحمد با�سا بن ابراهيم

1686- حمدي بارة بن م�سطفى
1687- لينا �سمادي بنت عبد الرحمن

1688- و�سام ال�سويد بن محمد
1689- حنان اأحمد بنت عبد اهلل
1690- اأحمد عجمية بن محمد

1691- ابت�سام عبد ال�سالم بنت محمود
1692- محمد ماهر الأكرمي بن �سالح الدين

1693- مروان الن�سوقاتي بن اأحمد
1694- علي عجمي بن محمد

1695- عادل كو�سى بن جرج�س
1696- جورج �سحادة بن و�سفي

1697- هدى علي بنت محمود
1698- موفق المعلم بن �سليمان

1699- اإيمان اللحام بنت محمد �ساكر
1700- هاني النداف بن جورجي

1701- مريم القداح بنت نوري
1702- ب�سار غريب بن ا�سكندر

1703- موؤيد زيدان بن زيدان
1704- هيثم الطحان الزعيم بن محمد �سليمان
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1705- عي�سى المخول بن مد اهلل

1706- جمانة الجودي الح�سني بنت محمد عبد البا�سط
1707- ا�سماعيل �سرحان بن محمد محي الدين

1708- �سادي عليا بن حاتم
1709- محمد ب�سار ق�سيباتي بن محمد ر�سيد

1710- منار �سالي�س بنت بديع
1711- اأميمة ادري�س بنت محمود

1712- ر�سا حيدر بنت محمد هاني
1713- محمد �سليم حمادة بن عبا�س

1714- ب�سمة الفاعور بني العبا�س بنت عبد الرزاق
1715- مظهر اأحمد بن محمد

1716- عبد ال�سالم الغزالي بن مفلح
1717- علياء البيات بنت عبد الكريم

1718- اأحمد �سامي المملوك بن محمد فائز
1719- معمر بكر بن بدر الدين

1720- �سامل �سقر بن اأني�س
1721- جهان اأمين بنت اأحمد

1722- وحيد بركات بن اأحمد
1723- ظافر �سعيد بن عبد الهادي

1724- محمد ممتاز الفواخيري بن عبد الوهاب
1725- فرا�س الم�سلماني بن محمد ر�سيد
1726- محي الدين نجيبة بن عبد الوهاب

1727- ح�سن �سقفة بن في�سل
1728- محمد الن�سار بن علي

1729- محمد الأغواني بن محي الدين
1730- نبيل علي نور بن محمد

1731- معتز الزيات بن محمد �سفيق
1732- علي المعت�سم علي بن عبد الحميد

1733- ريعان كحيالن بنت ح�سن
1734- محمد جمال البو�سي بن ح�سن

1735- ناهد يون�س بنت مو�سى
1736- خالد التال بن محمود

1737- ثامر �سيف بن �سالم
1738- طارق نجيبة بن عبد اللطيف
1739- اأحمد بخا�س بن عبد الكريم

1740- �سامر الخليل بن محمد عدنان
1741- �سفوان �سعالن بن ع�سام
1742- �سارة البيطار بنت عدنان
1743- دارين ف�سل بنت محمد

1744- ماجدة الحريري بنت ماأمون
1745- هادي العادلي بن اأحمد زهير
1746- هاني العادلي بن اأحمد زهير

1747- جورج حم�سي بن يو�سف
1748- فرا�س علم الدين بن تركي

1749- طلحة �سبحة بن وا�سف
1750- محمد نبيل الرجولة بن محمد �سعد الدين

1751- ح�سان رم�سان بن محمد
1752- مالك مرهج بن ابراهيم

1753- اأن�س الزيبق بن علي
1754- اأحمد �سليمان بن م�سلم

1755- �سامر اأ�سما بن محمد
1756- ميرفت الزعبي بنت ن�سوح

1757- مخل�س المهنا بن هالل
1758- اأحمد راجح بن عبد اهلل

1759- طارق كنعان بن اأديب
1760- اأني�س عبد المجيد بن فوزي

1761- ريما الدهان بنت محمد ماأمون
1762- هيلدا بيروتي بنت ممدوح

1763- عبير الحفار بنت محمد ح�سن
1764- اأحمد غزاوي بن فايز

1765- ن�سال اأحمد بن اأحمد
1766- محمد �سري قنوت بن محمد نبيل

1767- �سباح المعلم بنت عبا�س
1768- ماهر �سالمة بن اأحمد

1769- رندة خربوطلي بنت ح�سين اأديب
1770- محمد �سامر ال�سمادي بن محمد خير

1771- بهاء البدوي بن �سياح
1772- عدنان كناكري بن عبده

1773- هبة مر�سو بنت هرانت
1774- عا�سف المن�سور بن اأيوب
1775- ن�سال البكفاني بن حمود

1776- مازن عجيب بن حبيب
1777- ماجد دياب بن نوري

1778- �سامر اأبو ال�سعر بن محمود
1779- جهاد برهوم بن عبد العزيز

1780- عزت الرملي بن بهجت
1781- عفاف ر�سيد بنت محمد علي

1782- محمد عامر فريحة بن عبد الفتاح
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1783- محمد نا�سر الكيال بن محمد

1784- اأنور الحايك بن محمود
1785- محمد وائل �سيفو بن عبد الوهاب

1786- مازن ال�سمير بن ح�سين
1787- منار ال�سواف بنت ب�سير

1788- محمد كمال الري�س بن زكي
1789- محمود مارديني بن اأحمد

1790- �سادي ن�سري بن محمد
1791- محمد مهند البيطار بن محمد

1792- محمد مهند الرغا بن عز الدين
1793- كنده عبيد بنت اإليا�س

1794- محمد نادر دللول بن خ�سر
1795- زوهات ميقري بنت ح�سين

1796- ليلى ال�سلح بنت محمد �سافي
1797- وليد ال�سيد اأحمد بن وي�س

1798- اإيهاب حجة بن محمد ح�سن
1799- رول القاق بنت هيثم م�سعود

1800- محمد �ساهين بن قا�سم
1801- علي حمادة بن محمد

1802- اإن�ساف نا�سر بنت نا�سر
1803- �سالح الم�سري بن محمد �سعيد

1804- مي�ساء عالء الدين بنت عالء الدين
1805- هيام الجرد بنت نذير

1806- هنادي الحموي بنت محمد
1807- ع�سام التكروري بن ريا�س

1808- محمد الكيال بن تي�سير
1809- عماد علو�س بن مو�سى

1810- منال كروما بنت محمد موفق
1811- جميل الأمين بن م�سطفى

1812- خالد الزعين بن عادل
1813- اأحمد �سليمة بن خليل
1814- حنان مليكة بنت بادي

1815- اأ�سيل النفوري بنت محمود
1816- محمد ابراهيم بن ابراهيم
1817- هيفاء اأبو عراج بنت اأ�سد

1818- محمد راتب �سريف بن اأحمد
1819- مازن الزحيلي بن محمد

1820- نبيل حمد بن يو�سف
1821- فايز عبد الواحد بن �سالح الدين

1822- هزار اأبو جيب بنت ح�سني
1823- عماد عبد ال�سالم بن محمد جميل
1824- اإيمان مجدلني بنت م�سطفى وليد

1825- فاتنة حالق جايزة بنت محمد تي�سير
1826- �سوزان الخبير بنت محمد ر�ساد

1827- محمد عمار مزيان بن محمد من�سور
1828- �سادي عم علي بن ابراهيم

1829- جهان العطار الح�سيني بنت محمد �سعيد
1830- هالة عي�سى بنت عي�سى

1831- اأحمد طارق قلعه جي بن م�سطفى
1832- م�سطفى �سباغ بن عز الدين
1833- �سوزانا نحالوي بنت �سمير

1834- لمى الأ�سرفي بنت عمر عادل
1835- في�سل النقري بن محمود

1836- ب�سار ح�سين بن محمد
1837- فاتن محمد بنت محمد

1838- علي يون�س بن ح�سن
1839- منيرة م�سعود بنت عبد المعين
1840- �سادي �سبحة بن �سالح الدين

1841- م�سباح حلبي بن محمد
1842- ماريا �سالومي بنت عي�سى

1843- لينا الحكيم بنت جاك
1844- اإلهام تركماني بنت �سبحي

1845- هدى الزعيم بنت ماجد
1846- با�سم الحاج معال بن محي الدين

1847- محمد عدنان �سعار بن �سليمان
1848- معن كلكو�س بن منذر

1849- كنده دللول بنت ممدوح
1850- رزان بيرقدار بنت محمد طالل

1851- محمد ر�سوان مجاهد بن ابراهيم
1852- محمد فرا�س �سبابيبي بن محمد عدنان

1853- با�سم �سمعان بن بديع
1854- اأيهم دغا بن عبد الهادي

1855- محمد وليد بديوي بن �سبري فريد
1856- عماد الدين كيالني بن م�سعود

1857- فرا�س ديب بن جميل
1858- جمال برهان بن خليل

1859- لينا الم�سري بنت اأحمد
1860- حمزي العي�سمي بن فريد
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1861- ثائر من�سور ال�سيروان بن اأحمد �سفوة

1862- ابراهيم القناطرة بن محمد نذير
1863- با�سم الحموي بن محمد موفق
1864- مازن �سنوبر بن م�سطفى عا�سم

1865- لوريان مكارم بن �سعيد
1866- مروان فتح اهلل بن محمود
1867- لمى المالكي بنت خالد
1868- اأيهم اأبو �ساهر بن اأحمد

1869- عمر قباني بن اأحمد مطاع
1870- جهاد الآغا بن ا�سماعيل

1871- اإخال�س اأبو فخر بنت عبدو
1872- ب�سام ريحان بن ر�سالن

1873- مهند عطفة بن رفعت
1874- هال زحلوط بنت محمد

1875- �سو�سن الرقوقي بنت رجب
1876- كلي بكندي بنت �سكري

1877- محمد و�سيم �سماقية بن غ�سان
1878- مرح عبد العال بنت محمد وليد

1879- ب�سام اأبو جمعة بن كايد
1880- �سوقي الحو�س بن فار�س

1881- لمي�س ال�سيني بنت اأحمد
1882- مالك ابراهيم بن محمد

1883- اأحمد علو بن محمد
1884- هيثم حاج محمد بن اأحمد

1885- نزير ال�سليمان بن مح�سن
1886- لجين الطيب بنت محمد نذير

1887- محمد المغربي بن اأنور
1888- �سيلين حم�سي بنت محمد

1889- ن�سال �سقر بن يون�س
1890- محمد فايز �سالخ بن ح�سني
1891- ديانا الخاني بنت محمد زياد

1892- ربى قلعه جي بنت عبد اهلل
1893- مازن ديبة بن محمد

1894- هاني الأحمر بن جرجي
1895- ب�سام خريبة بن علي

1896- محمد عماد الخاني بن محمد عادل
1897- مازن علي بن يو�سف

1898- با�سل قره با�س بن محمد
1899- �سونيا خ�سرة بنت عمر

1900- مجدي المحمد بن �سفيق
1901- قا�سم العمار بن جندي

1902- رائد العقاد بن �سمير
1903- �سامر العلي الرغيب بن زكريا

1904- اأحمد الحم�سي بن �سليمان
1905- �سذى زينب ال�سيوفي بنت بديع

1906- عمار دند�س بن ر�سيم
1907- محمد ح�سام مجاهد بن ابراهيم

1908- مي�ساء �سردار بنت �سمير
1909- غيثاء من�سور بنت مالك

1910- اإخال�س لفي بنت ح�سن
1911- فرا�س ريحاوي بن محمد

1912- ريم عبد اللطيف البا�سا بنت عبد الحليم
1913- اأن�س وطفا بن يو�سف

1914- خليل خير اهلل بن ابراهيم
1915- محمد معتز نابل�سي بن ر�سدي

1916- طارق مرة بن اأحمد
1917- ح�سان ع�سماوي بن محمد

1918- رافع ال�سالمة بن �سعبان
1919- جالل الحموي بن محمد خير

1920- فوزي ب�سو بن محمد
1921- خالد المرا�سحي بن جنيد

1922- محمد راتب الفاكهاني بن ح�سن
1923- ناريمان الأ�ستاذ بنت اأحمد عدنان

1924- �سومر �سعود بن حكمت
1925- اأحمد الق�ساب بن محمد خير

1926- محمد مازن موزة بن ديب
1927- ح�سام القادري بن عكا�سة

1928- ح�سام الدين عمار بن يحيى
1929- اإيمان مارديني بنت محمد اأديب

1930- اأحمد الق�سيباتي بن بكري
1931- وليد رعد بن م�سطفى

1932- رنا المدفعي بنت محمد نهاد
1933- ح�سين الحكيم بن محمد �سادق

1934- ديما الأ�سود بنت اأحمد
1935- في�سل المطلق بن محمد
1936- فداء الأ�سيل بنت ماأمون

1937- ح�سن اأ�سعد بن توفيق
1938- مازن لبنية بن محمد عادل
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1939- �سعيد نحيلي بن عبد الواحد

1940- �سيمون �سعادة بن اإليا�س
1941- �سمير عبد الموؤمن الجزائرلي بن عدنان

1942- غ�سان المعلم بن تي�سير
1943- ا�سماعيل نابل�سي بن محمد زين

1944- محمد عرفة بن اأحمد
1945- مها قزويني بنت محمد علي
1946- ماهر ال�سيخ يا�سين بن تي�سير

1947- عبد الرحمن �سيخو بن م�سطفى
1948- مها كريط بنت ابراهيم

1949- مي�سون بارافي بنت محمد خير
1950- محمد يا�سين القلم بن حاتم

1951- جمعة القا�سي بن محمد
1952- اأحمد خ�سرة بن عبد الروؤوف

1953- �سفاء �سالمة بنت م�سطفى
1954- غيث داغر بن ابراهيم

1955- خلود اأديب بنت بهيج
1956- محمد ح�سام الحافظ بن محمد عادل

1957- دنيا الخوري بنت ميخائيل
1958- ب�سار ت�س بن اأحمد

1959- فايزة ال�سقال بنت محمد وليد
1960- محمد اأمين النبهان بن يحيى

1961- مالك المقداد بن يو�سف
1962- نافذ اأبو علي مهنا بن نايف

1963- ب�سام نويالتي بن اأحمد يو�سف
1964- فرح هده البرازي بنت محي الدين

1965- معاذ الميداني بن محمد زهير
1966- ديما نعمة بنت جورج
1967- اأ�سامة محمود بن منير

1968- يحيى عبد الوهاب بن محمد رجب
1969- تمام المو�سللي بن محمد نادر

1970- اأديبة الحايك بنت ح�سين
1971- خلود الم�سري بنت محمد �سعيد

1972- قمرة نعيم بنت اأحمد
1973- اأبو فرا�س �ساحي بن �سامي

1974- محمد دردر بن اأحمد
1975- محمد ماهر عربي كاتبي بن مظهر

1976- �سذى الإدلبي بنت ماأمون
1977- عهد وي�س بنت اإح�سان

1978- طريف زند الحديد بن زياد
1979- ناجي وهبي بن اإليان

1980- خالد دياب بن ر�سوان
1981- رانيا خ�سروم بنت يحيى

1982- فادي ع�سي بن �سعد
1983- جوزيف نجيب بن عطية

1984- فوؤاد الفا�سل بن عطا
1985- ح�سين عواد بن دمر

1986- رنده �سائغ بنت موري�س
1987- محمد ق�سة بن �سعبان

1988- منى طاطي�س بنت محمد
1989- لمي�س يا�سمينة بنت نواف

1990- يو�سف الكيال بن محمد
1991- محمد اإياد �سخا�سيرو بن محمد

1992- هدى حداد بنت جميل
1993- محمد ابراهيم بن �سليمان
1994- هنادة �سربجي بنت اأحمد

1995- �سوزان حافظ بنت محمد خير
1996- فدوى الق�سير بنت ح�سن

1997- فادي قدورة بن عبد اهلل
1998- يو�سف ح�سين بن علي
1999- ريا�س غزالي بن �سالح

2000- اأحمد معن العطري بن ممدوح
2001- ح�سام الع�س بن عي�سى
2002- محمد عرنو�س بن فايز

2003- ماجد ابراهيم اآغا بن عدنان
2004- عا�سم ادري�س بن ح�سن
2005- محمود قاروط بن علي

2006- زياد عيد بن عدنان
2007- وجدي الكفيري بن �سليم

2008- محمد ح�سن ال�سيد ح�سين بن علي
2009- رول ليلى بنت اأحمد

2010- ميادة طرحو بنت محمد زهير
2011- وفاء الهام�س بنت متري

2012- ابراهيم الحوراني بن ح�سني
2013- �سمر جميل بنت ه�سام

2014- وفاء نخلة بنت اليا�س
2015- ايلزا قا�سه بنت زهير

2016- نور عيد كاترينا بنت ميخائيل
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2017- مهند عقيل بن محمد

2018- معاذ �سيبان بن عبد الغني
2019- �سيلين جاوي�س بنت ناظم
2020- م�سطفى �سالح بن حماد

2021- محمد يا�سر الدقاق بن علي
2022- مالك ال�سحادة بنت خ�سر

2023- محمد �ساكر رومية بن اأحمد
2024- ندى �ساهين بنت علي
2025- لول �سالم بنت �سحادة
2026- مروان بيطار بن هارون

2027- هنادي ال�سو�س بنت نور الدين
2028- رامي الع�سافين بن فالح

2029- حياة ال�سرايري بنت محمد �سليم
2030- ا�سماعيل القطريب بن جمال الدين

2031- نجم الدين �سمدين بن غ�سان
2032- اإياد حمود بن محي الدين

2033- حف�سة حمدان بنت محمد
2034- جمال ن�سير بن محمد

2035- مهى ال�سهوي بنت �سليم
2036- رندة ج�سي بنت فوزات

2037- �سبلي �سيخ علي بن اأحمد
2038- �سيف عي�سى بن ابراهيم

2039- ح�سام اآلل بن ح�سن
2040- رفاه داوودي بنت اأحمد �سمير

2041- رول اأوبر بنت اأنطون
2042- اأيهم مخلوف بن مخلوف

2043- رزان القوا�س بنت موفق
2044- اأدهم العماطوري بن فوزي

2045- يو�سف اأبو الهوى بن خير الدين
2046- محمد جمعة الحالق بن يو�سف

2047- اأيمن العمري بن محمود
2048- ع�سام النقري بن من�سور

2049- محمود بعيو فلي�س بن محمد خير
2050- روعة فواز بنت اأحمد

2051- ريم الخطيب بنت وليد
2052- اأحمد معروف بن حيدر

2053- نعيمة �سبع الدير بنت كامل
2054- فادي حداد بن اأحمد

2055- محمد معتز �سكرية بن عبد اهلل

2056- عبد اهلل العرفي بن محمد �سعيد
2057- علي الجا�سم بن ابراهيم

2058- عي�سى كنج بن ح�سن
2059- اأ�سامة عون بن ابراهيم

2060- محمد هيثم اآغا بن محمد فوؤاد
2061- لينا النجار بنت فايز

2062- جواد خرزم بن محمد كامل
2063- ح�سين علي بن ابراهيم

2064- محمد حاتم البيات بن محمود
2065- عمار الأبري بن عدنان

2066- مجدي بن خ�سراء بن ظافر
2067- فطيم �ساكر بنت ابراهيم

2068- ماجد قلفة بن محمود
2069- عبير طيفور بنت محمد ه�سام

2070- محمد فوؤاد ن�سري بن نبيل
2071- ح�سام �سعد الدين بن محمد م�سلم

2072- محمد عيد ونو�سة بن �سالح
2073- ح�سام الدين النفوري بن محمد
2074- ريما ح�سري بنت عبد الحميد

2075- ريا�س خرنوب بن يو�سف
2076- لورين عبد الحي بنت اإح�سان
2077- محمد منير ال�سلبي بن اأ�سعد

2078- عبد المنعم الزهنان بن عبد الرزاق
2079- عبد الرزاق الري�س بن ممدوح

2080- محمد با�سل المال بن محمد خالد
2081- اإياد البريدي بن محمد

2082- ليلى عبد اهلل بنت جهاد
2083- �سناء طيب بنت م�سطفى

2084- ديمة نور الدين بنت محمد فاروق
2085- فادي �ساهين بن مو�سى

2086- جورج ابراهيم بن مروان
2087- نور ال�سهابي بنت �سبحي
2088- فاروق �سلغين بن �سكيب

2089- نور�س اأبو حال بن حمد
2090- فواز بركات بن محمد

2091- لمى الحلو بنت اأنور
2092- محمد و�سيم �ساكر بن م�سطفى كمال

2093- ندى عقيل بنت محمد يا�سين
2094- عبد القادر جار اهلل الآلو�سي بن علي
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2095- نزهان عي�سى بن محمد

2096- نجاح عنقود بنت عبد الرحمن
2097- محمد محمد بن عبد الرحمن
2098- �سناء �سيخ ال�ساغة بنت يا�سين

2099- ماأمون الن�سوقاتي بن اأحمد
2100- اأحمد مازن الحكيم بن �سمير

2101- محمد اأن�س �سقير بن محمد �ساكر
2102- محمد جمال الحم�سي بن �سيف الدين

2103- �سهيب اآله ر�سي بن محمد عدنان
2104- �سو�سن الحم�سي بنت مروان

2105- �سراب عموري بنت عبا�س
2106- �سو�سن �سمارة بنت اأحمد

2107- و�سيم حافظ بن محمد غ�سان
2108- معاذ �سعد الدين بن محمد ح�سن

2109- اأ�سامة البدوي بن اأكرم
2110- منذر الخطيب بن محمود

2111- لوؤي جبان بن محمد
2112- اأحمد الح�سن بن ح�سام الدين

2113- �سادي الذرعاوي بن �سامي
2114- �سيمون �سمعان بن نزيه

2115- مازن عبد اهلل بن محمود
2116- يا�سر الأ�سعد بن ابراهيم

2117- مي�سون ر�سالن بنت ح�سن
2118- محمود ح�سون بن نبيه
2119- دارين �سبح بنت عادل
2120- عدنان محمد بن اأحمد

2121- اإح�سان اأبو فرح بن �سليم
2122- �سهام محفو�س بنت رئيف

2123- محمود ال�سهاب بن علي
2124- رانيا طاهر بنت م�سطفى زياد

2125- غا�سب حنا بن �سبحي
2126- منال برناوي بنت كريم

2127- حنان اآ�سيتي بنت �سالح
2128- عامر القزاز بن زهير

2129- �سمر الترجمان بنت محمد
2130- خليل التمر بن عي�سى

2131- عماد اليا�س بن انطونيو�س
2132- دولة ال�سويكي بنت علي

2133- ثناء ال�سابق بنت كامل

2134- �سمير ال�سيخ بن محمد
2135- خالد الحلو بن عادل

2136- زوزان ده دو بنت ع�سمة
2137- اأميل الكعدي بن محمد

2138- محمد علي اأبو خ�سور بن ر�سوان
2139- اأحمد غنيم بن �سحادة
2140- اأغيد كركورة بن اأكرم

2141- محمد مهند الخطيب بن محمد اأبو الن�سر
2142- لنا عرباني بنت دروي�س

2143- منى العي�سى بنت زياد
2144- اإيهاب ال�سيناوي بن �سليم

2145- ك�سرى محمد بن عبد الوهاب
2146- هم�سة المحايري بنت اأحمد

2147- �سو�سن غنام بنت اأحمد
2148- علي اأحمد بن اأحمد

2149- محمد محمد بن ح�سين
2150- راأفت ماهر بن منور

2151- محمد فرا�س حميدو بن محمد �سالم
2152- لينا الحاج زين بنت اأحمد عدنان

2153- غزوان الملك بن محمد ب�سام
2154- ريما �سيخ الأر�س بنت محمد بدر

2155- محمد علي اإمام بن محمد �سليم
2156- محمد ح�سام المتولي بن محمد �سليم

2157- دلل غاوي بنت محمود
2158- اأحمد القادري بن محمد ماجد

2159- منار الزعبي بنت ابراهيم
2160- �سارة حرب بنت ريا�س

2161- غالية الحلبي بنت محمد عمر
2162- هيثم من�سور الم�سري بن محمود

2163- �سامر ال�سيرفي النجار بن محمد ب�سام
2164- �سميرة حاحي بنت اأحمد

2165- محمد فايز المغربي بن ريا�س
2166- با�سل الجباعي بن �سابر

2167- محي الدين طالب بن محمد
2168- عامر عثمان بن اأحمد
2169- ريم �سبيح بنت ح�سن

2170- لما �سعد الدين نفاخ بنت محمد زهير
2171- ليلى ال�سطي بنت محمد ماجد

2172- منذر دالتي بن محي الدين
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2173- نجوى اأبو زيدان بنت اإيليا

2174- خالد الحلبوني بن �سليمان
2175- ثائر مراد بن يو�سف

2176- ح�سن حميدو�س بن ديب
2177- محمد �سامر دبورة بن محمد نذير

2178- محمد بركات اأحمد بن يو�سف
2179- اإيهاب ال�سافتلي بن علي

2180- مالك �سنبو بن محمد
2181- محمد يا�سمينة بن �سعد الدين

2182- فرا�س الذيب بن نجيب
2183- محمد با�سل الكردي بن عبد الفتاح
2184- محمد فاتح الجندي بن محمد بديع

2185- و�سيم عنان بن محمد
2186- و�سيم ك�سيك بن هزاع

2187- طارق بيرقدار بن محمد فايز
2188- اإياد مرع�سلي بن اأمين

2189- فاطمة �سميا بنت عادل
2190- حنان العلي بنت عدنان
2191- تامر مطاوع بن م�سطفى

2192- محمد كنان الم�سري بن مروان
2193- عمر الجراح بن خالد

2194- عمار القهوجي بن نذير
2195- البراء �سودان بن تي�سير

2196- �سمير مهنا بن عي�سى
2197- فادي �سعبان بن ابراهيم
2198- محمد عرابي بن عثمان

2199- كناز كالل بنت قا�سم
2200- �سفوان �ساهر بن اأحمد

2201- غيداء خلوف بنت محمد زهير
2202- مازن معتوق بن عبد الرحمن

2203- محمد منيب اليو�سفي بن هائل
2204- مزيد اأ�سعد البكري بن مازن

2205- جهاد الح�سري بن محمد ن�سر الدين
2206- خالد تركماني بن عدنان

2207- منيب الواو بن ح�سن
2208- اأحمد حمامة بن عبد اللطيف

2209- عبد الهادي الجوخدار بن محمد تي�سير
2210- منال ريحان بنت يحيى

2211- هدى الخطيب بنت محمد

2212- يزن حم�سو بن محمد �سعيد
2213- اإياد �سليمان بن جميل

2214- يو�سف حزوري بن جرج�س
2215- اأحمد ال�سعدي بن عبد الرحمن

2216- خلدون الحليبي بن عبد اللطيف
2217- غ�سان الخيمي بن محمد �سفيق

2218- �سنابل نا�سيف بنت مي�سيل
2219- نجم الأحمد بن حمد

2220- عماد الحاج ح�سن بن محمد وحيد
2221- رجاء النواقيل بن ماجد

2222- فرا�س العمر بن ح�سن
2223- روله امانو بنت ابراهيم

2224- جميل الكردي بن اأحمد نذير
2225- ديمة فرح بنت جورج

2226- با�سل عقل بن معين
2227- دلل الم�سري بنت محي الدين

2228- اأديب م�سعل بن ثاني
2229- حنان �سعبان بنت رجب

2230- محمد يو�سف الطباع بن محمد
2231- ريم بيطار بنت اإليا�س

2232- ريما �سيخ الب�ساتنة بنت اأحمد
2233- علي عاتكة بن �ساهر

2234- محمد و�سيم ها�سم بن هاني
2235- هال حميدان بنت �سفوح

2236- روان محمد بنت عثمان
2237- لطفية ال�سكوتي بنت اأحمد منذر

2238- رفعت الجندي بن عدنان
2239- فادي الحاج خالد بن عبد الموؤمن
2240- منال العر�سالي بنت اأحمد يا�سين

2241- با�سمة عرابي بنت محمد خلو�سي
2242- منهل معماري بن ابراهيم

2243- محمد عبده حرفي بن �سليم
2244- اأيهم ر�ستم بن ع�سام

2245- ب�سار برازي بن محمود
2246- رانيا الطباع بنت محمد نذير

2247- رنا الع�ساف بنت غازي
2248- ريمان دياب بنت توفيق

2249- محمد با�سل اأمونة بن محمد
2250- يو�سف يو�سف بن محمود
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2251- �سعد عودة بن محمد
2252- عمار دللول بن خ�سر
2253- مها حاب�س بنت علي

2254- ميرفت الحافظ بنت محمد نذير
2255- طارق جندل الرفاعي بن ريا�س

2256- ر�سا تقي الدين بنت رفيق
2257- عمر علي بن عبد العزيز

2258- طارق اأنطاكي بن اأكرم
2259- �سامي مو�سلي بن اأحمد ن�سيم

2260- جودت هندي بن علي
2261- ثائر ابراهيم بن اأحمد

2262- غيداء ابراهيم بنت ابراهيم
2263- رانيا البني بنت محمد ن�سير

2264- با�سم نحات بن اإميل
2265- ح�سان عبود بن نزيه

2266- �سكرية المحاميد بنت محمد اأمين
2267- فايز ال�سمان بن اأنور

2268- مي�ساء �سحلول بنت �ساكر
2269- محمد �سامر عثمان بن رفيق

2270- محمد نور الدلل بن اأحمد نزار
2271- ع�سام المرت�سى بن نعيم

2272- با�سل الخالد بن محمد ح�سن
2273- ب�سار �سلمان بن وحيد

2274- ح�سان غزال بن علي
2275- زينب النع�سان بنت محمود

2276- محمد البو�سي بن خليل
2277- ن�سير حجازي بن اأحمد بدوي

2278- محمد الن�سواتي بن عدنان
2279- اأحمد التيناوي بن علي

2280- محمد ممتاز العوا بن عبد الكريم
2281- اأمل �سلهوم بنت محمد

2282- عبد ال�سالم حمزة بن م�سطفى
2283- اأحمد الزعبي بن يو�سف
2284- عالء الأطر�س بن محمد

2285- اأيمن المراد بن قا�سم
2286- رول م�سوكر بنت عبد الواحد

2287- نا�سر العلي بن منير
2288- محمد نادر قريعية بن محمد وليد

2289- خالد ابراهيم بن عبد الحميد

2290- ح�سن �سديد بن اأحمد
2291- مازن طعمة بن فار�س

2292- ماجد محمد بن محمد
2293- محمود الكورة بن محمد

2294- محمود بدوي بن اأحمد
2295- علي ياغي بن فايز

2296- جمانة الخطيب بنت ح�سن
2297- عا�سم �سعد بن اأ�سعد

2298- �سالح البغدادي بن محمد هيثم
2299- ب�سير المقداد بن قا�سم
2300- زيدون الحاج بن هاني

2301- ن�سرين كوك�س بنت �سهيل
2302- عامر بكور بن علي

2303- محمد العكلة بن اأحمد
2304- محمد الزين بن موفق

2305- محمد مرهف ال�سباغ بن عز الدين
2306- عطا اهلل البيطار بن ديب

2307- محمد طحاوي بن قا�سم
2308- ماهر اأبو را�سد بن م�سعد

2309- محمد الق�سار بن نادر
2310- ع�سام ابراهيم بن كامل
2311- اليا�س �سكيف بن اإ�سبر

2312- زهير اأديب بن حنا
2313- هيام قو�سحة بنت خير الدين

2314- الفريد زكو بن ملك
2315- ماهر عرمو�س بن عبد الغني

2316- منى اليون�س بنت عبد الرزاق
2317- محمد دروي�س بن ديب

2318- رجاء ح�سين بنت محمد
2319- جاد عرنو�س بن ح�سن

2320- محمد رنجو�س بن ابراهيم
2321- �سوكت بدر الدين بن علي

2322- ندى الحلبي بنت محمد غ�سان
2323- لنا زباد بنت محمود

2324- مي�سلين حالوت بنت رفعت
2325- فرا�س �سقر بن حكمت

2326- طارق �سليمان بن �سليمان
2327- اأكرم المحمود بن يو�سف

2328- محمد مازن الخياط اأفدار بن محمد الفاروق
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2329- فهد الغ�سبان بن جرج�س

2330- فوؤاد الهادي بن حمد
2331- معتز الحم�سي بن منيب

2332- ريما ق�سماني بنت عبد اهلل
2333- اأمية فاروق بنت محمد

2334- اإيمان عمايري بنت �سريف
2335- رغد �سموط بنت ن�سوح
2336- مازن العمري بن محمد

2337- خلود حمزات بنت ر�سيد
2338- خالد القوتلي بن م�سلم

2339- نهاد �سوا بن عزيز
2340- مركريت �سابو بنت جرج�س

2341- محمد اأنور دومي بن محمد خليل
2342- محمد ح�سن بن محمود
2343- زياد الحمودي بن فار�س

2344- محمد وليد النجار بن منير
2345- محمد باكير بن باكير

2346- رانيا المالكي بنت خالد
2347- �سامي رعد بن ديب

2348- م�سطفى عزام بن محمد علي
2349- هيثم كرو بن محمد

2350- مفيدة عرنو�س بنت �سليم
2351- احمد ال�سماعيل بن محمد

2352- عماد الدين الديري بن اأحمد
2353- قا�سم اأبو قا�سم بن ح�سين

2354- ماهر ديب بن علي
2355- محمود حمدان بن محمد

2356- اأحمد بلبل بن نادر
2357- كندة حاتم بنت �سليمان

2358- حياة اأ�سبر بنت غ�سان
2359- �سامر حمور بن محمد ظافر

2360- مختار العوف بن حمدي
2361- محمد عمار الغزي بن حمزة

2362- رويده القبالن بنت جميل
2363- جمال عبد النا�سر الم�سالمه بن محمد خير

2364- محمد يا�سر عجان الحديد بن محمد خير
2365- نماء القبة بنت �سليمان
2366- �سادي عرب بن محمد

2367- �سهيال حمود بنت ابراهيم

2368- �سها العظمة بنت محمد
2369- محمد �سعيد معتوق بن ريا�س

2370- رائد قرواني بن محمود
2371- اأ�سرف �سرف بن محمد راتب

2372- ن�سرين طعمة بنت محمد ه�سام
2373- عبد النا�سر الزحيلي بن محمد ديب

2374- مازن عبد ال�سمد بن عبد الدائم
2375- اإياد باظ بن اأحمد

2376- �سمر القطب بنت محمد �سادق
2377- فادي جديد بن محمد
2378- علي رو�سن بن عزمي

2379- اأروى الحاج علي بنت موفق
2380- ر�سا الع�سي بنت مانو

2381- عبد الجواد خ�سير بن محمد
2382- محمد مو�سى بن اأحمد
2383- و�سيم النفوري بن زياد

2384- محمد اأن�س جودة بن محمد غالب
2385- ن�سال عودة بن محمد

2386- محمد عيد القوا�س بن �سعد الدين
2387- خالد عري�سة بن عدنان

2388- عبد الحميد دولة بن محمود
2389- غيفار دنيا بن توفيق

2390- عمر عبد اهلل بن مروان
2391- ح�سان العي�سى بن عبد اهلل

2392- فوؤاد المعروف بن علي
2393- منار كنيفد بن نور�س

2394- زينة فرزات بنت عدنان
2395- ديالى دمر بنت عي�سى

2396- اأمل علي بنت علي
2397- محمد با�سل حافظ بن محمد اأكرم

2398- محمد عمار عموري بن عبا�س
2399- لوؤي كل�س بن فاروق

2400- حازم ال�سبيب بن محمد
2401- محمد فرا�س الخياط بن زهير

2402- خالد ال�ساعور بن عمر
2403- زينة عبد النور بنت نبيل

2404- معاوية اأبو جيب بن ريا�س
2405- ب�سام رابعة بن زكريا

2406- محمد خالد دروي�سة بن محمد جمال
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2407- ريما العبد بنت محمد جميل

2408- مي�ساء مراد بنت محمد �سبحي
2409- اإدوار الخوري بن عبد اهلل

2410- محمد مروان المغربي بن فاروق
2411- �سفيق فرن�سي�س بن مطانيو�س

2412- مرعي ريا بن ح�سن
2413- اأديب كرابيج بن جميل

2414- اآية محمد بنت �سعيد
2415- ريم ماأمون �سنوفي بنت محمد مروان

2416- ريا�س الأزرعي بن جري�س
2417- با�سم �سقور بن في�سل

2418- غادة ال�سبلي بنت ح�سن
2419- �سو�سن الرفاعي بنت محمد

2420- عدنان الدبو�سي بن محمد عماد الدين
2421- ريم ابراهيم بنت عدنان
2422- ديما الزين بنت محمد

2423- عرفان وانلي بن محمد ديب
2424- ريمة ق�سي�س بنت حنا

2425- محمد راتب الدبا�س قبالن بن خليل
2426- �سرار ال�سالح بن فوؤاد

2427- دلل م�سطفى بنت رفعت
2428- رنا الحلبي بنت جميل

2429- اأحمد الكردي بن ف�سيل
2430- حكيم محفو�س بن نا�سر
2431- عا�سم لبابيدي بن محمود

2432- ديما طلبة بنت عبد اهلل
2433- �سائر العبيد بن محمد غازي

2434- محمد بالل م�سم�س بن عدنان
2435- محمد العكاري بن اأحمد

2436- غزوان المالكي بن اأحمد غياث
2437- نزيه المن�سور بن علي

2438- اإيمان اآق بيق بنت �سعدو
2439- و�سيم ق�سار بن محمد روحي

2440- �سامر ناعمة بن نادر
2441- عبير ملحم بنت اأحمد

2442- طارق ال�سعيد بن محمد اإح�سان
2443- مي�سون قولي بنت محمد ب�سير

2444- محمود م�سيلح بن مر�سد
2445- اإياد اأبو خير بن معروف

2446- اأحمد عبد النبي بن م�سطفى
2447- رغداء كزبري بنت نبيل

2448- عثمان دعبول بن اأمين
2449- يو�سف ع�ساف بن نادر

2450- ع�سام كحلو�س بن خليل
2451- فرا�س الحوا�سلي بن محمد ه�سام

2452- محمد عا�سم غرة بن اأحمد
2453- محمد عثمان الخاني بن محمد عادل

2454- ثراء ريا بنت ا�سكندر
2455- نجالء محمد علي بنت محمود

2456- و�سيم عمايري بن خليل
2457- زينب ميا بنت محمود
2458- عالم عثمان بن اأحمد

2459- محمد كيالرجي بن ماجد
2460- ديما تامر بنت �سائب

2461- روعة عمر اآغا بنت ح�سن
2462- وجيه اأبو را�سد بن م�سعد

2463- لين العطار بنت محمد من�سور
2464- �سوزان �سليق بنت ع�سام
2465- اآلء الحلبي بنت ابراهيم

2466- نور الأ�سدي بنت زياد
2467- ابراهيم جبر بن �سميح

2468- ع�سام تقي بن محمد ديب
2469- يمان ال�سمان بن �سليم

2470- فاديا ال�ساغوري بنت اأنطون
2471- فاطمة عابدين بنت محمد

2472- قمر كزبري بنت �سمير
2473- رفاف عودة بنت منير

2474- مي�ساء اأبو زيدان بنت عبد اهلل
2475- زياد الغزولي بن محمد زهير

2476- اأنطون بارة بن �سفيق
2477- اإيهاب عليا بن عبد الرزاق
2478- خالد عبد العزيز بن اأحمد

2479- رويد الفوط بن منير
2480- خالد اأبو �سرور بن محمود
2481- مي�سون ال�سباغ بنت عبدو

2482- يمام �سوفان بنت محي الدين
2483- غ�سان ال�سلبي بن اأحمد ع�سام

2484- رول محمد بنت محمد
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2485- ريم �سعيد بنت ح�سين

2486- اإنعام الزرعي بنت مروان
2487- عمر ها�سم بن عالء الدين

2488- هدى الخطيب بنت م�سطفى
2489- ح�سين اأحمد بن نايف

2490- عامر كريم بن محمد زكي
2491- �سماح اأحمد بنت يو�سف

2492- محمد فرا�س حمدان بن نظير
2493- اأ�سامة قنبر بن محمد

2494- رول الغميان بنت محمد توفيق
2495- مريم �سهاب بنت مجبل
2496- هال الح�سن بنت ح�سين
2497- نهى ال�سرع بنت ا�سحادة
2498- جوني يو�سف بن مي�سيل
2499- ح�سن خليفة بن برج�س

2500- لوليا عودة بنت محمد يا�سر
2501- عبد المعين خلوف بن عبد النبي

2502- يو�سف عودة بن خليل
2503- محمد ع�سام خانكان بن محمد مروان

2504- اأيمن �سطرة بن روؤوف
2505- كري�ستين نخلة بنت فريز

2506- محمد وائل حيدر بن محمد ريا�س
2507- هنادي القدومي بنت بركات

2508- ماأمون �سيخو بن اأحمد
2509- كري�ستين �ساروخان بنت جورج
2510- محمد ح�سام حمدي بن ابراهيم

2511- اأن�س الخالدي بن محمد غ�سان
2512- ريم الفتال بنت اأحمد راتب
2513- تمام ال�سيخ اأوغلي بن ع�سام

2514- جالل عنقة بن عبد ال�سالم
2515- عبير حلواني بنت خليل

2516- لوؤي الحلو بن محمد �سالم
2517- محمد خالد الحم�سي بن محمد ر�سوان

2518- منال �سافي بنت ابراهيم
2519- اأيهم �سبوح بن اأحمد

2520- رندة الح�سيني بنت اأحمد وليد
2521- ر�سا الحنبلي المقد�سي بنت محمد نور

2522- ردينة �سلطانه بنت جميل
2523- وفاء ال�سحادة بنت فرزة

2524- محمد جهاد قنوت بن عبد اللطيف
2525- حنان فار�س بنت �سليمان

2526- عمر الغبا�س بن محمد
2527- �سامر ال�سلبي بن اأحمد

2528- �سادي محرز بن ن�سر
2529- ر�سا ال�سامي بنت محمد �سمير

2530- فاديا ال�سقا بنت محمد ح�سن
2531- عمر الحفار بن اأيمن

2532- عبد اهلل طبجي بن اليا�س
2533- غيث متري بن جورج

2534- مالك الجيو�س بن محمود
2535- خالد الحموي بن تميم

2536- �سليمان اأبو �سا�س بن علي
2537- علي م�سطفى بن محمد
2538- ح�سن عبد اهلل بن محمد
2539- ديما رمي�س بنت ح�سين

2540- طارق ال�سنيوي بن محمد
2541- ا�ستياق �سلوم بنت اأني�س

2542- محمد مجد ال�سمان بن غ�سان
2543- و�سيم �سلمان بن وحيد

2544- فائق حويجة بن علي
2545- مرفت عمورة بنت محمود

2546- اأحمد األو�سي بن بديع الزمان
2547- يحيى الأنقر بن رفعت

2548- عبد اهلل العظم بن م�سطفى
2549- قومات محفو�س بن تركي

2550- منى عبد اهلل بنت يو�سف
2551- ميخائيل هيالنة بن عبد اهلل
2552- محمد اأن�س دروزة بن �ساكر
2553- خلود ندة بنت عبد الحميد

2554- �سمير اأحمد بن محمد
2555- نيفين �ستوت بنت ع�سام

2556- رول با�س اإمام بنت محمد اأ�سامة
2557- ماهر بالل بن محمود

2558- محمد �سيفو بن م�سطفى كمال
2559- ب�سير الجمعة بن عويد

2560- اإيمان المكاري بنت اأحمد
2561- ثائر بالل بن محمد عفيف

2562- فرا�س حمد بن �سالح
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2563- �سامر طنو�س بن جرج�س

2564- بنان ابراهيم بنت اأنور
2565- لورا �سليمان بنت عادل

2566- فرا�س عبده بن م�سطفى
2567- يو�سف عمايري بن عايد

2568- عبد الحميد داري بن �سليمان
2569- فاطمة ال�سيخ بنت محمود

2570- حمزة ال�سو�س بن محمد قا�سم
2571- محمود التون�سي بن طريف

2572- فتحية ال�سياد بنت ا�سماعيل
2573- مهند بكري بن اأحمد زاهر

2574- عبد الوهاب البج بن �سادق
2575- عبد الحي �سيد بن م�سطفى

2576- منير ف�ستق بن عبد الرزاق
2577- فادي العمر بن زياد

2578- محمد نادر من�سور بن علي
2579- حازم ال�سباغ الحجلي بن فار�س

2580- �سمر �سقيرة بنت محمد خير
2581- اآنجي دهمان بنت فايز

2582- محمد ب�سر قولي بن محمد ب�سير
2583- محمد عارف خزعة بن محمد ر�سيد

2584- لين دركل بنت عرفان
2585- مجد عين ملك بنت عبد اهلل

2586- ريم �ساكر بنت عبد اهلل
2587- جميلة دندن بنت نديم

2588- عبد ال�سالم مرعي بن ح�سن
2589- محمد فريجة بن علي

2590- �سامر �سلطان بن عبد الحميد
2591- عطاف ال�سهلي بنت محمد

2592- نيروز المعروف بنت محمد
2593- وائل النمير بن فوؤاد

2594- عالية اليا�س بنت نعيم
2595- نبهان العابد بن نزال

2596- هيفاء حميدي بنت ابراهيم
2597- ديال عبيد بنت اإليا�س

2598- نوال ال�سنواني بنت محمد عادل
2599- كوكب الح�سين بنت حمود

2600- نهيلة فرفور بنت علي
2601- تمام جرعتلي بن خالد

2602- هدى القزاز بنت توفيق
2603- لمي�س الخطيب بنت يحيى

2604- محمد فداء �سلو بن محمد �سياء الدين
2605- عي�سى جبور بن ابراهيم

2606- �سو�سن �سحتوت بنت ح�سن
2607- محمد البيك الحم�سي بن محمد مجاب

2608- هال نويالتي بنت عبد الغني
2609- محمد �سامر رم�سان بن يا�سين

2610- فادي اأبو طارة بن فيليب
2611- هال الرجولة بنت محمد �سعد الدين

2612- هويدة طبيعة بنت موفق
2613- بتول الري�س بنت محمد فرا�س

2614- �سفاء اأوتاني بنت محمد
2615- نادر الحالق بن يحيى
2616- عزام الماغوط بن نزار

2617- مالك النعيمي بن كمال
2618- و�سيم حمد بن طالل

2619- محمد طالل اأبو اأر�سيد بن زهير
2620- اأ�سما رحال بنت عي�سى

2621- وائل المبي�س بن عمر
2622- فتوح القادري بنت عبد الغفور

2623- زهير خير بك بن اأني�س
2624- اأيهم �ساهين بن علي

2625- وليد �سميرية بن جمعة
2626- مو�سى الأوتاني بن �سعيد

2627- اأيمن حمزة بن اأحمد
2628- اأ�سامة عبود بن علي

2629- �سميحة عبد الرحمن بنت محمد
2630- رامز القا�سم بن قا�سم

2631- منار اليو�سفي بن هائل
2632- �سند�س الكال�س بنت �سليم
2633- �سيرين من�سور بنت عبا�س

2634- ريعان ال�سواح بنت محمد �سعيد
2635- فهمية م�سكة بنت عدنان

2636- عبير بوب�س بنت نور الدين
2637- �سادن جاوي�س بنت ناظم

2638- تمام الجيجكلي بن ا�سماعيل
2639- دعد داوؤد بنت جمال الدين

2640- محمد فواز اأبو داود بن محمد بدر الدين
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2641- معاذ النقري بن نزيه

2642- ح�سام محمد بن �سعيد
2643- �سامر الأحمد بن علي

2644- اأحمد حاج ح�سن بن يو�سف
2645- با�سم ابراهيم بن اأكرم

2646- محمود الأبح بن محمد خير
2647- منى تيناوي بنت محمد علي

2648- �سو�سن البيطار بنت عبد الرزاق
2649- طارق خلوف بن نايف

2650- يو�سف �سباغ بن مروان
2651- وائل الموعد بن محمود
2652- عماد دحدوح بن محمد
2653- �سمير بركات بن جميل

2654- لرا الخطيب بنت ح�سن
2655- �سمية �سخنيني بنت يا�سر

2656- ثناء كعدان بنت محمد عدنان
2657- محمد فواز الكيالني بن ه�سام

2658- محمد كنعان بن عبد الحميد
2659- لينا بوغوفة بنت علي

2660- ندى البرازي بنت محمد دريعي
2661- قطف ال�سيخة بنت اأحمد

2662- ميرنا اأيوب بنت األبير
2663- رامي ال�سفدي بن وفا

2664- لينة الن�سواتي بنت محمد فائز
2665- محمد ح�سان القادري بن محمد عبد العال

2666- محمود ال�ساهر بن محي الدين
2667- نايف رزوق بن فرج

2668- لبنى بوري بنت محمد �سريف
2669- عادل �سلمان بن ا�سماعيل

2670- مك�سيم �سليمان بن نمر
2671- محمد ال�سعدي بن �سعدو

2672- ريم محمد بنت هارون
2673- مها فتوح بنت محي الدين

2674- فوؤاد حمدون بن حمدي
2675- اأحمد معاذ ق�سار بن محمد عيد

2676- ماهر �سعبو بن عبد الرزاق
2677- فرا�س �سل�س بن �سمعان

2678- محمد نادر المارديني بن طه
2679- �سادي مدري بن �سليم

2680- خالد قدور العينية بن وليد
2681- م�سر طلفاح بن عبد الرحيم

2682- اعتدال مح�سن بنت هايل
2683- اأحمد نمير ال�سواف بن محمد فائز

2684- نهله بالل بنت محمود
2685- عزت الرجال بن �سياح
2686- و�سام ال�سلي بنت غ�سان

2687- مزين ال�سماع بنت محمد
2688- رونة الرجولة بنت محمد �سعد الدين

2689- محمد ال�سعدي بن نظمي
2690- منيب الحالق بن منذر
2691- اأن�س اأبو �سعر بن �سياح
2692- محمد العثمان بن اأيمن
2693- ب�سار الم�سعل بن اأديب
2694- رنى ديب بنت يو�سف

2695- ثريا عا�سي بنت فائز
2696- محمد المالكي بن خالد

2697- اأماني البراهيم بنت حمود
2698- ريم حمدون بنت راتب

2699- و�سيم م�سطفى بن عبد الكريم
2700- زكائي دءدء بن عبد القادر

2701- محمد �ساكر ال�سوادي بن محمد مفيد
2702- عمرو بغدادي بن �سالح

2703- �سامي الحالق بن محمد �سفوح
2704- محمد عادل الحفار بن عمر

2705- عامر ق�سطنطيني بن م�سطفى
2706- اأحمد مال نع�سان بن محمد

2707- مازن الكر�س بن عبد المعين
2708- م�سطفى مو�سى ح�سن بن يو�سف

2709- لما اللحام بنت محمد ريا�س
2710- اأمل قراب بنت مفيد

2711- محمد خير دربل بن اأحمد
2712- نداء اأبو عجيب بنت ع�سام

2713- �سعاد عبيد بنت محمد
2714- محمد ال�سيد بن اأحمد
2715- �سامي بركات بن فوؤاد

2716- زين العابدين معروف بن علي
2717- مهند الن�سراهلل بن محمد ذيب

2718- اإيمان الحلبي بنت محمد
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2719- نزار اللمع بن ع�سام

2720- علياء النجار بنت م�ستعين
2721- �سمير جاوي�س بن محمد نذير

2722- ودود قا�سم بن محمد
2723- ريا�س برغلة بن موفق

2724- ح�سام الدين جاوي�س بن عبد الغني
2725- ترتيل الدروي�س بنت تركي

2726- �سالح المطعم بن محمد ن�سري
2727- محمود �سادي الم�سري بن عبد القادر

2728- محمد فرا�س الجرك�س بن علي
2729- دانيه الحكيم بنت محمد اأديب

2730- عبد المجيد رم�سان بن محمد بديع
2731- نائل يو�سف بن غ�سان

2732- جورج ال�سعوب بن معذه
2733- ح�سن �سعبان بن علي

2734- عالء الدين ف�سلون بن محمد اأمين
2735- عامر ال�سليبي بن عبدو

2736- محمد جواد بطرني بن محمد عادل
2737- فرح ابراهيم بن عبدو

2738- محي الدين المحمد بن فيا�س
2739- محمد ماهر �سمادي بن محمد عدنان

2740- محمد النائلي بن عبد القادر
2741- منى باكير بنت محمد طلحة

2742- عمار راجح بن عدنان
2743- �سادي اأ�سعد بن وفيق
2744- عنان الرز بنت محمد

2745- ديما ديوب بنت في�سل
2746- اأ�سامة م�سكة بن ر�سوان

2747- مازن اأبو الن�سر بن محمد علي
2748- محمد في�سل كاليكو بن محمد فاروق

2749- زهير عبا�س بن عبد الخالق
2750- محمد اإياد منعم بن ح�سين

2751- محمد الموؤذن بن محمد جهاد
2752- �سامر اللو بن ع�سام الدين

2753- ن�سرين اليو�سف بنت �سفير
2754- �سهام غية بنت اأحمد

2755- عبد اهلل كوك�س بن م�سطفى
2756- اإيمان حمدان بنت ب�سير

2757- محمد عامر الإمام بن محمد وليد

2758- ر�سا بدير بنت محمد
2759- اإياد ق�سوم بن عبد الرحمن

2760- روؤى جابر بنت خليل
2761- �سامر العاقل بن ابراهيم

2762- محمد معت�سم باهلل اأرزنجاني بن اأحمد نديم
2763- هائل ليقه بن �سليم

2764- اأحمد عبد اهلل جاوي�س بن محمد يا�سين
2765- لينا زرزور بنت ب�سير

2766- محمود الطباع بن محمد مراد
2767- �سماح دربولي بنت حكمات

2768- مي�ساء جديد بنت عثمان
2769- ناظم علي بن محمود

2770- محمد اأن�س المتولي بن محمد �سليم
2771- ح�سام الق�سار بن محمد راتب

2772- �سماهر العجوز بنت عبدو
2773- ثناء المواز بنت محمد يو�سف

2774- محمد عامر ال�سواف بن محمد عادل
2775- �سلوان نازك بنت ح�سين

2776- اأيمن �سما بن محمد جميل
2777- عمار حردان بن م�سطفى

2778- رامي جلبوط بن وليد
2779- ذو الفقار م�سوكر بن عبد الواحد

2780- ح�سين قا�سم بن علي
2781- حبيب غليل بن اإليا�س

2782- محمد بربر بن زهير
2783- محمد خطاب بن محي الدين

2784- يزن ديروان بن زهير
2785- رو�سن خنجر بنت م�سطفى

2786- فادي �سدياق بن عبد اهلل
2787- ريم علي بنت كا�سر

2788- غادة �سالم بنت يا�سين
2789- لمى �سقفة بنت في�سل
2790- برهان الخلف بن علي

2791- ريمة زكريا بنت عبد العزيز
2792- �سيركو كوجك بن مروان

2793- داني �ساكبازوف بن بطر�س
2794- فرحان الحمورة بن ح�سني

2795- محمد مناف يا�سمينة بن مظهر
2796- محمد علي قطان بن محمد ح�سين
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2797- نورا حجوز بنت نواف

2798- فاتنة المجرك�س بنت محمد ب�سام
2799- رانية حمدان بنت منير

2800- ريا�س �سم�س بن محمود
2801- مايا �سالح بنت محمود
2802- ح�سن �سعبان بن ب�سير

2803- فخري الجمعات بن محمد ح�سن
2804- ردين جنود بن ح�سن

2805- �سليمان الدالتي بن داود
2806- لنا كوبا بنت يا�سر

2807- محمد قرواني بن محمود
2808- نبيل حجيج بن غ�سان

2809- هدايا اأبو �سا�س بنت �سلمان
2810- روبير �سمعان بن مي�سيل

2811- مارلون �سليمان بن نمر
2812- لمي�س خولني بنت عزت

2813- نور الدين القيم بن غ�سان
2814- اإيليا نجمة بن نقول

2815- محمد �سحادة بن م�سعود
2816- من�سور القادري بن ا�سماعيل

2817- �سائب بركات بن عمر
2818- اأن�س خطاب بن محمد

2819- محمد خالد ال�سيروان بن هيثم
2820- عماد النعيمي بن ح�سين

2821- مجد حداد بن ريا�س
2822- محمد و�سام �سهاب بن نزار

2823- عز الدين �سمدين بن محمد ب�سام
2824- يارا جاوي�س بنت ناظم

2825- فوؤاد ال�سلي بن ح�سن
2826- عدنان كو�سى بن حنا

2827- محمد الكيال بن محمد علي
2828- وفاء عبد الحفيظ بنت ه�سام

2829- فواز �سنو بن �سنو
2830- ابراهيم خلوف بن محمد

2831- اأن�س من�سور بن عبد المنعم
2832- مهند النا�سر العلي بن محي�سن

2833- محمد الترا�س بن اأ�سامة
2834- عبد اهلل الحمورة بن ح�سني

2835- زمردة كمخلي بنت احمد

2836- غ�سن علي بنت عبد الرحمن
2837- محمود العبود بن محمد

2838- محمد حمزة بن عبد القادر هيمنة
2839- اآية ال�سامي بنت غ�سان

2840- غانم المهنا بن عارف
2841- محمد ن�سال المليجي بن علي

2842- مي�ساء ال�سديد بنت عر�سان
2843- رول تغلبي بنت فاروق

2844- ح�سام كردي بن محمد �سدقي
2845- محمد اأبر�س بن محمد وليد

2846- محمد رائد الأبر�س بن محمد ريا�س
2847- غادة مخلوطة بنت حنا

2848- منير عو�س بن محمد
2849- ا�سماعيل العمر بن مو�سى

2850- و�سام حامد بن معين
2851- مرام الأحمد بن حبيب

2852- عمار نور الدين بن محمود
2853- غالية ال�ساحب بنت اأ�سعد زهير

2854- دانية �سبيب بنت هيثم
2855- �سهى فكري بنت محمد ديب

2856- محمد عمار اأبو حرب بن محمد يو�سف
2857- رول رزق بنت ن�سيب
2858- رغد فقير بنت محمد

2859- م�سعب الحلبي بن لطفي
2860- لبانة قدور بنت نزيه

2861- غزوان حده بن �سرار
2862- عزة مكية بنت عبد الرحمن
2863- ربى ح�سين بنت عبد الباقي

2864- رباب ا�سماعيل بنت قا�سم
2865- محمد الكبرا بن عبد الهادي

2866- مناف العواد بن زيد
2867- زبيدة الدروي�س بنت محي الدين

2868- طالل حمدان بن نظير
2869- خالد ر�سواني بن محمد

2870- محمد با�سل رنة بن محمد فوزي
2871- دانية القباني بنت زهير

2872- رنا الداغ�ستاني بنت اأحمد زهير
2873- محمد عدنان فار�س بن قا�سم

2874- ح�سام الزاقوت بن يو�سف
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2875- زهير قهوه جي بن عمر

2876- مايا الحبال بنت اأحمد نبيل
2877- خالد ال�سريف بن رفيق

2878- يا�سر الحوي�س بن خ�سر
2879- فتون ن�سري بنت نبيل

2880- محمد اأديب الفرخ بن محمد �سعيد
2881- رندة �سائغ بنت اإدمون

2882- مهند ال�سنجقدار بن محمود روحي
2883- فوؤاد �سرف بن محمد راتب
2884- نواف الذرعاوي بن ابراهيم

2885- نوار علي بن ا�سماعيل
2886- نوار حيدر بنت �سلمان
2887- اأحمد راعي بن عدنان
2888- معتز الطحان بن �سالح

2889- فرا�س تاج بن ح�سن
2890- فوؤاد الحاج بن طه

2891- جون نحا�س بن �سحادة
2892- رفا ال�سقا بنت عبد الرزاق

2893- رانية الزربا بنت يو�سف
2894- دانية ال�سواف بنت محمد زهير

2895- �سميرة تقوى بنت حمدي
2896- اأمين �سالح بن �سعيد

2897- مي محرزي بنت عبد المطلب
2898- عمر ال�سابوني بن محمد زهير
2899- فرا�س اأباظلي بن محمد فوزي

2900- ن�سرين ر�سوان بنت ح�سن
2901- هناء جناد بنت اأحمد
2902- ندى تيرو بنت جميل

2903- هال نا�سر بنت نا�سر
2904- ح�سان المو�سللي بن محي الدين

2905- ميادة العلي بنت منير
2906- رنا فرحات بنت عدنان

2907- محمد �سادي ال�سا�س بن �سباح الدين
2908- منال خ�سيفاتي بنت محمد منير

2909- �ساجر الخابور بن حميد
2910- محمد عاطف جاوي�س بن محمد عربي

2911- دارين حبي بنت مروان
2912- محمد و�سيم نطفجي بن ريا�س

2913- ربا الع�ساف بنت �سلمان

2914- يا�سر خليفة بن عزيز
2915- ح�سام فار�س بن فار�س

2916- طالل حقي بن محمد فاروق
2917- محمد طاطين بن محمود

2918- هانا الغجري بنت اأحمد
2919- محمد عمار الحو بن عدنان

2920- علي اأ�سد بن محمد
2921- اأحمد الرفاعي بن ح�سين

2922- مهند ال�سواح بن مظهر
2923- اأحمد من�سور بن محمد وليد

2924- اأحمد رمانة بن محمد
2925- اأحمد ن�سر اهلل بن ح�سن
2926- هويدا ابراهيم بنت علي

2927- هاني الدويري بن عدنان
2928- �سمر بعلبكي بنت موفق

2929- لمى عبد العال بنت ابراهيم
2930- اأحمد ر�سين الأتا�سي بن عبد الرحمن

2931- منال اأفلي�س بنت علي
2932- ع�سام قبطي بن �سليمان

2933- لمى �سعد بنت محمد نادر
2934- ردينة تميم بنت خالد
2935- اأ�سامة ميني بن عادل

2936- رامي اأيوب بن عزات
2937- روؤى الحم�سي بنت ب�سام

2938- عالء عرمان بن محمد اأيمن
2939- يمان فخري بن محمد ح�سن

2940- نادين بايزيد بنت محمد معتز
2941- �سحر الحفار بنت محمد وحيد الدين

2942- رزان �سفر بنت عبد ال�سالم
2943- فادي الخوري بن نا�سر

2944- فادي لطفي بن لطفي
2945- هبة قنوت بنت محمد يا�سين

2946- يامن ديب بن فوؤاد
2947- فهد داود بن نايف

2948- لوؤي �سكر بن زهير
2949- عليا الن�سواتي بنت ح�سان

2950- في�سل �سراباتي بن ق�سي
2951- عال �سمام بنت محمد عبيد

2952- فرا�س الوراد بن منير
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2953- توفيق الفيومي ال�سهير بالخطيب بن �سيف الدين

2954- تمام رغي�س بنت يو�سف
2955- �سعيد فروخ بن اأحمد

2956- نائلة نهاوندي بنت نذير
2957- اأحمد قطون بن طالب

2958- خالد بالل بن محمد
2959- ماجدة ن�سر الدين بنت �سالح

2960- محمد اأ�سامة الخطيب بن عبد الرزاق
2961- �سمر الفرا بنت عبد الفتاح

2962- عبير ال�سواح بنت ريا�س
2963- محمد مجير �سن�سو بن ح�سين

2964- يامن اأيوب بن علي
2965- �سهام علي بنت اأحمد

2966- اإنا�س قدور بنت محمد
2967- اأحمد الزين بن اأبو العالء

2968- محمد مر�سد الأيوبي بن محمد جابر
2969- محمد عماد الجزيري بن عمر

2970- محمد عماد �سيودة بن اأديب
2971- بيان ديري بنت غ�سان

2972- هدى الحلبي بنت محمد في�سل
2973- مازن العرق�سو�سي بن �سعيد

2974- ابراهيم غ�سن بن دياب
2975- وديع �سامية بن فهد

2976- محمد وائل العد�س بن عرفان
2977- محمد نائل الأيتوني بن خالد �سفيق

2978- معمر عبا�س بن محمد
2979- منير �سافي بن احمد

2980- عمر تقي الدين بن محمد عدنان
2981- محمد معتز قولي بن محمد ب�سير

2982- عروة اأ�سد بن عبد العزيز
2983- عمار العمراني بن محمد علي

2984- محمد اأ�سعد بن عبد الكريم
2985- لينا ملحم بنت علي

2986- رامي البا�س بن ه�سام
2987- �سياء بيطار بن �سالح
2988- عادل كريز بن اأحمد

2989- عبير �سيخ الب�ساتنة بنت يا�سين
2990- غياث الب�سالوي بن ابراهيم

2991- م�سر �سليمان بن علي

2992- �سلمى كبي�سي بنت �سليم
2993- روي جورجياد�س بن كميل فالدمير

2994- نور ال�سابق بنت محمد في�سل
2995- هناء الحموي بنت فداء الدين

2996- غ�سون الكابري بنت وليد
2997- ديمة ا�سكندراني بنت مو�سى

2998- عبير عر�سالي بنت اأحمد
2999- لين الدقر بنت �سمير

3000- فداء محفو�س بنت محمد
3001- اإياد ما�سفج بن محمد خير

3002- اأحمد عليا بن محمد
3003- عبير عري�سة بنت طاهر
3004- عالء الخجا بن عاطف

3005- �سامر خازم �سليمان بن عبدو
3006- طارق الخطيب بن محمد زياد

3007- محمد عماد بني المرجة بن عدنان
3008- فاديا ال�سيخ بنت عبد العزيز

3009- �سومر قدور بن عدنان
3010- يمان الحم�سي بن يو�سف

3011- نداء �سر�سر بن محمد
3012- ربيع بقلة بن محي الدين

3013- اأن�س العدوي بن عبد الحكيم
3014- همام الجفان بن محمد ماأمون
3015- محمد الب�سر مراياتي بن ب�سام

3016- هبة الخير بنت هاني
3017- عز الدين الحميري بن �سبحي

3018- ن�سال كورية بن داوود
3019- جورج الخوري بن عبد اهلل
3020- عمرو ابراهيم بن م�سطفى

3021- ع�سام الأ�سعد بن متى
3022- مها روا�س بنت ر�سالن

3023- محمد فلو بن ابراهيم
3024- مي عبا�س بنت �سميع

3025- رولن م�سوح بنت ريا�س
3026- فريد هارون بن �سديق
3027- مالين العطا بن اأحمد

3028- مازن الحكيم بن غ�سان
3029- اآلء الزبيبي بنت عبد العزيز

3030- ي�سرى المالح بنت عبد ال�ستار
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3031- غ�سان تميم بن ا�سماعيل
3032- ح�سام زعبوط بن محمد
3033- زينة الميداني بنت هيثم

3034- نفن بار�سيك بنت �سم�س الدين
3035- مفيد عي�سى بن �سالح

3036- ريمون محفو�س بن جرج�س
3037- خالد الح�سواني بن اأحمد

3038- يا�سر عبد الواحد بن اأحمد
3039- مروى عتمة بنت محمد

3040- منار رديني بنت اأحمد
3041- اأريج قا�سم اآغا بنت وليد

3042- ناهد الهندي بنت محمد زهير
3043- ب�سر رزق بن مو�سى

3044- اأ�سامة مكارم بن ب�سير
3045- مهند �سم�س بن محمود

3046- عمر ا�سبير بن عبد الرحمن
3047- كمال لطيفة بن جرج�س

3048- وفاء �سليمان بنت علي
3049- رانيا اإدلبي بنت محمد رائد
3050- فادي �سديق بن محمد زهير

3051- خالد �سلحة بن جمال
3052- نور ال�سيروان بنت محمد ب�سام

3053- مي�س علي بنت �سهيل
3054- رهف مقدم بنت محمد

3055- راغدة الهنو بنت �سليمان
3056- منار بوري بنت محمد �سريف

3057- كفاح الح�سن بنت محمد
3058- ريم ال�سالحاني بنت م�سطفى

3059- موؤيد زقالم المغربي بن حمزة
3060- محمد �سامر الحالق بن موفق

3061- فريال ح�سن بنت علي
3062- �سامي الب�سير بن توفيق

3063- ب�سار ميالة بن ق�سام
3064- اأن�س رباح بن محمد نذير

3065- ميخائيل غيث بن حنا
3066- �سرى �سربا بنت ريا�س

3067- فاطمة قناة بنت علي
3068- ربى اآق بيق بنت فاروق

3069- محمد �سبحي جنيد بن محمد

3070- خزامى الخولي بنت �سليم
3071- وليم علو�س بن اأحمد

3072- هزار اأندورة بنت محمد فواز
3073- منى م�سلم بنت ح�سين

3074- محمد الأبلوج بن محمود
3075- و�سيم ال�سباغ بن اأحمد
3076- داليا قادو�س بنت عنان

3077- هادية خزاعي بنت حاتم
3078- ن�سرين خلوف بنت عبد الكريم

3079- راما الحالق بنت محمد
3080- جورج هالل بن جوزيف

3081- ح�سين عي�سى بن علي
3082- �سوزان الجارودي بنت ا�سماعيل

3083- محمد قي�س رم�سان بن عبد الرحمن
3084- اأ�سماء ال�سهابي بنت �سليمان

3085- نور الهدى جحه بنت وليد
3086- رامي الدكنجي بن عدنان

3087- محمد فرا�س حباب بن اأحمد
3088- حازم ع�سي بن ف�سيح

3089- منى ال�سعدي بنت ماجد
3090- مهى �ساهر بنت �سمير

3091- �سوزان الأفندي بنت محمد �سعيد
3092- اأحمد خلوف بن عبد الكريم

3093- فرا�س �سعود بن اليا�س
3094- قتيبة الحاج علي بن عبد الغفار

3095- غياث البرغ�س بن جواد
3096- فاتنة نحا�س بنت راتب

3097- مروة طيفور بنت محمد مروان
3098- لوؤي �سيخ عثمان بن يا�سين

3099- عبد اهلل حماد بن محمود
3100- رغداء �سالمة بنت محمد

3101- مريم اأمين بنت محمد
3102- محمد خالد عو�س بن محمود

3103- رنا حداد بنت اليا�س
3104- نادين عرابي بنت محمد خير

3105- جواد م�سهديه بن زكريا
3106- نجوى مو�سلي بنت �سليم

3107- اأحمد محمد بن محمود
3108- �سادي ال�سوفي بن م�سطفى
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3109- ب�سر النا�سر بن �سوقي

3110- زينب اأبو اأذان بنت محمد �سمير
3111- تمام النقري بن فار�س

3112- لباب دللول بنت ممدوح
3113- محمد فادي الغريب بن محمد مروان

3114- اأدلين �سامية بنت رجاء
3115- فاتن القاق بنت �سليم

3116- محمود �سباط بن ح�سين
3117- رول فليون بنت م�سطفى

3118- معاذ البيك الحم�سي بن محمد مجاب
3119- بانا المجد بنت ه�سام

3120- هال مجذوب بنت محمود
3121- ب�سام محمد بن علي

3122- غيداء حلنك القباني بنت محمد جميل
3123- يا�سر كيوان بن �سامن
3124- غيفار فرح بن ابراهيم
3125- نور طيب بنت ح�سن

3126- محمد رائد نفاخ بن محمد ب�سير
3127- زياد بيطار بن نديم

3128- فرا�س نامق بن في�سل حقي
3129- غنى عزيزية بنت يا�سين
3130- محمد الباخوخ بن علي

3131- ملداء بغدادي بنت �سوقي
3132- ميرفت بخيل بنت اليا�س

3133- رنيم ديب بنت محمد
3134- لينا بادي بنت جوزيف

3135- ريتا خوام بنت �سارل
3136- محمد �سم�سو بن علي

3137- ح�سنين مغربي بن نديم
3138- مي الخطيب بنت يحيى

3139- هند المملوك بنت فواز
3140- �سري كحيل بن حاتم
3141- جورج بركيل بن عازر

3142- دانا ذو الفقار بنت محمد ر�سيد
3143- رنه محمود بنت نزيه

3144- رول �سيخ فار�س بنت فار�س
3145- خالد يا�سمينة بن عماد

3146- هال الن�سواتي بنت محمد فايز
3147- محمد الزعبي بن �سالح

3148- محمد خادم ال�سروجي بن محمد �سياح
3149- رول دروي�س بنت مروان

3150- زياد جرج�س بن اإليا�س
3151- ح�سين بالن بن محمد

3152- رزان جلنبو بنت فهمي
3153- اأحمد نجار بن ح�سين

3154- نوار نويدر بن محمد
3155- اإيلين الح�سني بنت اأحمد
3156- مرهف الحم�سي بن وليد

3157- �سرار دياب بن اأحمد
3158- مي�ساء خانم بنت م�سلم
3159- غنوة قا�سم بنت عي�سى

3160- جمانة العا�سمي بنت حامد
3161- محمد نبيل �سكوتي بن محمد عزمي

3162- عزمي عبد العزيز بن عبد اهلل
3163- ابراهيم الحو�س بن فهمي

3164- ح�سام الزغت بن جورج
3165- عالء الدين ميا بن عدنان

3166- ب�سار خلوف بن يون�س
3167- محمد خير اأنوا بن عبد الوهاب

3168- �سحر اأبو الن�سر بنت بطر�س
3169- خالد ا�سماعيل بن وليد
3170- رندة �سعبان بنت �سالح

3171- نبيل الخطيب بن �سبحي
3172- هاني العي�سى بن مطان�س

3173- �سركي�س بليان بن اأردف�ست
3174- علي دلول بن محمد

3175- عبد المجيد عمر بن محمد
3176- رانيا جبولي بنت غياث
3177- كنان الن�ساف بنت بديع
3178- كابي عو�س بن جميل

3179- كنان عبد اهلل بن مح�سن
3180- منى ال�سيد بنت ح�سين

3181- اأن�س الكر�س بن عبد المعين
3182- مرفت بكدا�س بنت محمد يا�سر

3183- محمد فادي هواري بن عبد الرحمن
3184- نهى ميا بنت محمود

3185- عمار �سرقطلي بن اأ�سامة
3186- محمود العلي بن عي�سى
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3187- نادر الجوراني بن حميد

3188- �سهناز ال�سليمان بنت ا�سماعيل
3189- �سحر الخطاب بنت عر�سان

3190- محمد مناف الدرعزيني بن عبد العزيز
3191- محمد �سادي الخيمي بن حكمت

3192- محمد اأبو جي�س بن �سكري
3193- نادية قراواني بنت محمود

3194- ديمه جوخدار بنت مفيد
3195- يو�سف ريا�س بن �سبلي
3196- محمد ال�سالم بن ذياب
3197- اأميرة عبيد بنت يو�سف
3198- ابراهيم دهبية بن ملحم
3199- كريم الجاجة بن اأ�سامة

3200- رزان ال�سناعة بنت �سعدو
3201- مازن قناية بن �سليمان

3202- مازن �سنطيحة ال�سهير بالتيناوي بن محمود
3203- عبد الهادي ن�ساوي بن ن�سوح
3204- محمد عماد ال�سفرة بن �سمير

3205- محمد عبد الرحمن �سحادة بن عمر
3206- طارق �سرور بن عز الدين

3207- �سامي ال�سمعة بن محمد خالد
3208- ع�سام ابراهيم بن نبيل

3209- رائد القيم بن اأحمد
3210- اأوي�س عودة بن منير

3211- ماهر البطاح الح�سني بن الحكم
3212- محمد داود حافظ بن محمد ح�سن

3213- محمد و�سام كريم الدين بن محمد اأيمن
3214- فرا�س عدي بن محمد وليد

3215- ليلى �سمدين بنت ابراهيم
3216- محمد اأن�س �سيخ �سالم بن محمد غ�سان

3217- با�سل عبود بن �سليمان
3218- بانه ال�سقا بنت محمد زهير

3219- محمد اأمير الداية بن محمد وليد
3220- ن�سرين علي بنت محمد
3221- منى محمد بنت محمود

3222- خليل دالي اأحمد بن �سليم
3223- غ�سان الحلبوني بن محمد

3224- اأ�سامة طه بن علي
3225- اأحمد الجراح بن محمد نعمان

3226- �سوزان نجار بنت محمد خير
3227- ديالة فار�س بنت مظهر

3228- و�سيم ال�سمعة بن محمد
3229- كنان الرز بن عبدو

3230- �سهام �سبورة بنت توفيق
3231- محمد بيروتي بن محمد �سعيد

3232- عبد الرزاق دولة بن ب�سام
3233- ماهر ا�سماعيل بن عبد الكريم

3234- دارين �ساكر بنت �سريف
3235- محمد فوؤاد خادم ال�سروجي بن اأحمد

3236- ريما اأبو ال�سامات بنت ابراهيم
3237- محمود ونو�س بن �سعيد

3238- اهاب ح�سي�س �سالمه بن خالد
3239- ناديا اأبو لبدة بنت محمد نادر

3240- هال الكيالي بنت فوؤاد
3241- ن�سرين مل�س بنت عماد

3242- �سناء مو�سللي بنت جورج
3243- محمد مرعي غنيمة بن منير

3244- فرا�س �سربجي بن محمد فائز
3245- ر�سا نق�سبندي بن محمد نبيل

3246- اآلء المطعم بنت محمد ن�سري
3247- مي�سم محمود بنت محمود

3248- ليلى �سيخ ح�سن عواد بنت محمد
3249- محمد اأيمن دحبور بن محمد

3250- �سيرين ب�سارة بنت وليم
3251- فداء دانية بنت محمد هزاع

3252- رجاء الخجة بنت محمد ب�سار
3253- با�سل المنجد بن محمد نا�سر

3254- و�سيم بابيل بن وليد
3255- زكريا الن�سار بن غازي

3256- �سامر ق�سوم بن عبد المجيد
3257- ر�سا حمودة بنت م�سطفى

3258- ب�سام الم�سري بن عادل
3259- مها الحوراني بنت محمد نذير

3260- ريما اأبو الح�سن بنت م�سلم
3261- ن�سرين علي بنت �سالح
3262- وائل الم�سري بن موفق

3263- اأحمد المحمد بن محمد
3264- مازن زيد بن حمد
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3265- مظهر الحالق بن بديع

3266- ح�سام خزمة بن محمود
3267- عال خطاب بنت محمد

3268- محمد خير العدوي بن اأكرم
3269- رانية غويني بنت غازي

3270- ب�سار ديب بن اأحمد
3271- نجالء برغوث بنت عبد الكريم

3272- محمد هاني نويالتي بن عبد الوهاب
3273- هوفيك بري�سيان بن ني�سان خاجيك

3274- وليد ح�سين بن خالد
3275- اإيهاب الكفري بن وهيب

3276- محمد �سعيد عجوب بن محمد علي
3277- محمد نبرا�س رحمة بن ع�سام

3278- عبد اهلل الأحمر بن جهاد
3279- حازم العمري بن فاروق

3280- محمد ماهر دبورة بن محمد ح�سن
3281- حنان ديار بكرلي بنت محمد تي�سير

3282- �سها عبود بنت رفعت
3283- اإياد �سدود بن محمد

3284- محمد �سالم بن ح�سن
3285- عدنان يو�سف بن محمد

3286- نا�سر خلوف بن محمد زكريا
3287- نادر خ�سرو بن محمد

3288- محمد �سريف مارديني بن محمد فوزي
3289- اأيمن البهلول بن عبد الحميد

3290- ب�سام الترك بن تي�سير
3291- مهند العبود بن رجب
3292- رامي علي بن يعقوب

3293- رامي حمدان بن نواف
3294- لما وراق بنت اأحمد

3295- نور غيبة بنت محمد غ�سان
3296- م�سطفى قرا بن عبد القادر

3297- لما �سموط بنت فواز
3298- غرام قلفة بنت م�سطفى

3299- محمود الملحم بن يو�سف
3300- ه�سام �سليمان بن علي

3301- ه�سام عبد الواحد بن غازي
3302- اأن�س اأفغاني بن اأحمد

3303- غدير حاج ح�سن بنت ح�سين

3304- �ساهر غيا بن كامل
3305- رزان ابراهيم بنت محمد
3306- رويدا الغنيم بنت جمال

3307- يا�سر ح�سن بن يو�سف
3308- اأماني باهي عكام بنت ر�سوان

3309- مرح الرمال بنت اأحمد
3310- اأكرم ميا�سة بن نبيل

3311- رغد عنتر بنت ع�سام
3312- محمد ح�سان مخلالتي بن يحيى

3313- �سومر من�سور بن يون�س
3314- نور عرمان بنت محمد اأيمن

3315- اأريج البعلي بنت اأحمد
3316- غفران قدور كمو بنت �سليمان

3317- �سيراز عي�سى بنت عبد الرحمن
3318- اأزهار ميرخان بنت محمد

3319- �سالم اليعقوبي الجزائرلي بنت محمد
3320- محمد فادي اأبو ال�سامات بن محمد فاروق

3321- اأحمد منت�سر الكيالني بن مظهر
3322- هيثم الجرد بن عبد اهلل

3323- رول �ساغوري بنت نديم
3324- �سلمى الخطيب بنت ماأمون

3325- محمد الخ�سر بن خالد
3326- �سوزان قوا�س بنت موفق

3327- محمد ه�سام يون�س بن محمد ممدوح
3328- اأ�سماء عيد بنت عبد اهلل
3329- مجد الحالق بن محمد

3330- راما عزام بنت محمد �سعيد
3331- رجاء الأطر�س بنت متروك

3332- لطفية المرزوك بنت عبد الباقي
3333- محمد �سفيق قطنا بن مظهر

3334- مي�سون جناد بنت ها�سم
3335- عبير البني بنت �سلمان

3336- محمد يا�سر ال�سمان بن محمد غالب
3337- هال ادري�س بنت عبد العزيز

3338- هال النحا�س بنت محمد علي
3339- عماد �سهاب الدين بن يو�سف

3340- رنا ال�سباغ الحجلي بنت حمود
3341- زاهي عيد بن توفيق

3342- خلدون الحراكي بن عبد النا�سر
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3343- مهند اأبو فخر بن م�سعود
3344- اأيمن اأبو ذراع بن اأحمد

3345- هيثم معروف بن علي
3346- فادي جلبوط بن محمد

3347- �سهرزاد ال�سيرفي بنت عبد الرزاق
3348- كرم عثمان بن ابراهيم

3349- رنا �سالمة بنت ابراهيم
3350- اأبي الجميلي بن عقيل

3351- وليد �سياح بن اأكرم
3352- همام البغجاتي بن بهجت

3353- ر�سا دحبور بنت ريا�س
3354- فرا�س العالف بن علوان

3355- اإليانة ثابت بنت اإليان
3356- �سامر القا�سي بن محمد

3357- مها طعمة بنت عدنان
3358- با�سمة زمزم بنت ابراهيم

3359- عا�سم التقي بن محمد معن
3360- عروة وردة بن اأ�سعد

3361- محمد ماجد كو�سا بن م�سطفى
3362- اأيمن �سيخة بن عربي

3363- اأن�س ب�سير بن ب�سام
3364- عمار قطرية بن محمد �سعيد

3365- روؤى جبالوي بنت كمال
3366- محمد قا�سم بن نبيل
3367- رنا نبيعة بنت �سلوم

3368- ابراهيم ابراهيم بن محمد
3369- تميم فار�س بن نوري

3370- تغريد الفرا بنت �سياح
3371- اأميمة خ�سور بنت علي
3372- محمد الزعيم بن عدنان

3373- �سو�سن البقاعي بنت ب�سير
3374- �سراع �سعود بن �سالح

3375- وليم نادر بن مديح
3376- ريما كبول بنت محمد
3377- داود الحميد بن �سالح

3378- نبيل �ساهر بن اأحمد
3379- اأ�سامة عبد الواحد بن محمد المختار

3380- يزن �سلمان بن علي
3381- اأن�س ترا�س بن بدر الدين

3382- ريم ال�سلطي بنت ابراهيم
3383- حيان حدة بن قحطان

3384- ناجي الذرعاوي بن �سامي
3385- عائ�سة بطحي�س بنت عدنان

3386- عمار عمار بن عبد الكريم
3387- محمد تي�سير زند الحديد بن محمد ه�سام

3388- مرح الدب�سي بنت ح�سام
3389- ي�سرى غندور بنت �سحادة

3390- اأحمد الدعدع بن مطيع
3391- اأحمد �سباط بن كمال

3392- �ساميا اأورفه لي بنت محمد
3393- �سامر منجد بن محمد مح�سن

3394- �سبلي هناوي بن يحيى
3395- محمد مازن الغنم بن عمر

3396- علياء وردة بنت عدنان
3397- عمار بولد بن اأحمد يا�سر

3398- فاديا المجاهد بنت عبد الحميد
3399- ر�سا اأبو حدبة بنت مروان

3400- علي عبا�س بن غ�سان
3401- ريم �سيخ علي نا�سر بنت يا�سين

3402- عائ�سة البر�سة بنت محمود
3403- اأيهم �سلطان بن عبد الحميد

3404- رول الحناوي بنت ع�سام
3405- و�سيم حمادة الخياط بن نزار
3406- محمد اأيهم رحمة بن ع�سام

3407- �سامر ال�سالك بن زاهي
3408- فوؤاد العما�س بن عبد اهلل

3409- محمد ديب بن عبد ال�سالم
3410- بديع محفو�س بن جرج�س

3411- ربا عزاوي بنت قي�س
3412- محمد العالول بن �سري

3413- منال العرمي بنت محمد
3414- �سماهر فار�س بنت �سليمان
3415- خالد دخان بن عبد النا�سر

3416- �سالف �سلهب بنت علي
3417- ح�سان ر�سالن بن محمد و�ساح

3418- �سحر حويجة بنت عبا�س
3419- ب�سام ال�سفدي بن ح�سن

3420- كنده علي بنت ا�سماعيل
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3421- �سفاء الربيعي بنت محمد

3422- كريم القوا�س بن فواز
3423- رهف عربي كاتبي بنت محمد ريا�س

3424- محمد براء �سقفة بن محمد فهر
3425- ليفاز الغازي بن هيال

3426- زهير ابراهيم بن ابراهيم
3427- عمر الحاج محمد بن ا�سماعيل

3428- محمد �سالح بن اأ�سعد
3429- طارق النحا�س بن محمد علي

3430- هيثم حوارنة بن علي
3431- بثينة جحا بنت عبد الحكيم

3432- �سادي بطر�س بن فوؤاد
3433- ماهر القبالن بن تركي

3434- محمد يمان الحلبي بن فايز
3435- حمدي داود بن وليد

3436- محمد جمال عتابا بن ابراهيم
3437- رنه اأجنيد بنت عدنان
3438- عدنان الربيع بن عنتر

3439- اأ�سامة عثمان بن محمود
3440- زاهر عطري بن محمد

3441- راغدة معتوق بنت قا�سم
3442- لمية محو بنت نبي

3443- هيثم خريبة بن ا�سماعيل
3444- اأيهم ال�سمعة بن محمد

3445- فداء غبرة بن عامر
3446- عبد الرحمن العالول بن م�سطفى
3447- فادي الحم�سي بن محمد فتحي

3448- نور ال�سخني بنت مروان
3449- و�سام يو�سف بن برهان

3450- با�سل الرفاعي بن ن�سوح
3451- مروان عمقي بن وليد
3452- هزار تميم بنت ها�سم

3453- محمد يا�سر الزنبركجي بن ب�سير
3454- محمد فرا�س دروي�س بن خالد
3455- فادي عربي درقاوي بن عدنان

3456- اأحمد حن�س بن ابراهيم
3457- فريدة قويدر بنت عبد الوهاب
3458- اأحالم دانية بنت محمد هزاع

3459- ديانا الكيال بنت عمر

3460- اأريج ال�ساقي بنت نذير
3461- يحيى الح�سين بن علي

3462- ب�سر نفوج بن حنا
3463- رانية اأنوا بنت عبد الوهاب
3464- محمد علي حمد بن عبا�س
3465- �سيرين ح�سن بنت م�سطفى

3466- زاهرة الم�سري بنت نادر
3467- مي�ساء الأحمد بنت اأحمد

3468- علي بو حمود بن غانم
3469- مي�ساء فانو�س بنت نزيه

3470- �سوزان العوام بنت فار�س
3471- �سام �سالمة بن ا�سماعيل

3472- نبيل �سليمان بن اأحمد
3473- محمد وهبي بن اأحمد

3474- لما حمدان بنت محمد فايز
3475- فادي جمعة بن ح�سين
3476- ب�سام الحمدان بن فوؤاد

3477- اأحمد حقي بن محمد نبيل
3478- وائل طويلة بن محمد علي

3479- غدير خلوف بن �سلمان
3480- رنا الخلف الغبن بنت ابراهيم

3481- ب�سار الجبرائيل بن كمال
3482- اأمل جديد بنت محمد

3483- خالد زيدان بن زيدان
3484- عامر نايفة بن يو�سف

3485- عبادة الخطيب بن محمود
3486- ن�سال �سعيدان بن �سهيل

3487- مجدي الجندي بن ا�سماعيل
3488- مي�سلين هاللة بنت �سحادة

3489- محمد التون�سي بن م�سطفى
3490- �سفوان العلواني بن عدنان

3491- فرا�س زغموت بن فواز
3492- اإلهام العدي بنت حماد

3493- اأيمن يو�سف بن محمود
3494- زينة ابراهيم بنت علي

3495- اإيمان زعزع بنت اأحمد زكائي
3496- �سو�سن المنجد بنت ح�سن

3497- محمود القاري بن محمد ديب
3498- ريام نا�سر بنت محمد ماجد
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3499- عارم الطويل بن ظهير

3500- محمد حكمت الرجولة بن محمد يون�س
3501- ابراهيم �سيالن بن محمد

3502- لينة �سرور بنت محمد اأديب
3503- ذو الفقار جنيكة بن محمود

3504- �سامر ال�سكيف بن عبد اهلل
3505- �سوزان محا�سن بنت با�سم
3506- اأمين خير بيك بن ر�سوان

3507- كاترينا لطف اهلل بنت موفق
3508- محمد �سياء خاروف بن ح�سين

3509- �سالم م�سطفى بن وليد
3510- �سياء الحداد بن محمد راتب

3511- جواد مهنا بن حمد
3512- محمد ان�س حم�سو بن عثمان

3513- مو�سى خليل بن �سامي
3514- زياد قره بن محمد �سهيل
3515- عمار التركاوي بن خليل

3516- ب�سار رنكو بن ب�سام
3517- اأحمد و�سيم عيون النابل�سي بن اأحمد �سميح

3518- ن�سر الكنج بن �سعيد
3519- نهاد العبد اهلل بن ريا�س

3520- مراد الريابي بن محمود
3521- لوؤي تقي بن الوليد

3522- ح�سن كمال الدين ال�سماط بن محمد �سكيب
3523- اأميرة يا�سين بنت ابراهيم

3524- هالة دياب بنت ح�سني
3525- عبير ال�سيروان بنت عدنان

3526- با�سل العكة بن �سريف
3527- محمد با�س بن نبيل

3528- فرا�س حمدان بن محمود
3529- هبة حمور بنت زياد

3530- رينة ديوب بنت جودت
3531- �سليمان الن�سر بن توفيق

3532- �سامر �ساهين بن ا�سماعيل
3533- رجاء عمر بنت محمد

3534- محمد ر�سا الخطيب بن يحيى
3535- ماجد العي�سى بن ر�سوان

3536- اأحمد ب�سيكي بن محمد فوزي
3537- علي بركات بن ح�سن

3538- نوران الحلبي بنت محمد نذير
3539- محمد ابراهيم بن محمود

3540- للوه الحم�سي بنت محمد عبدو
3541- عمر خ�سرة بن محمد ب�سار

3542- و�سيم الع�سل بن موفق
3543- اأحمد مهند ال�سمعة بن محمد ب�سام

3544- محمود ال�سميري بن ديب
3545- اأحمد واوي بن تح�سين

3546- فرا�س العبيد العواد بن ح�سان
3547- عا�سم عثمان بن نا�سيف

3548- عال الغجري بنت ناهد
3549- عالء الم�سحرة بن يونان
3550- عالء ا�سماعيل بن هاني

3551- هبة عبيد بنت �سكيب
3552- مروة الجبة بنت عبد الرزاق

3553- يحيى محمد بن فائق
3554- محمد تامر الروماني بن م�سلم
3555- ابراهيم طويل بن محمد وليد

3556- مجدي عون بن عبد الكريم
3557- غالية العكري بنت مال ح�سن

3558- اآلء الح�سين بنت يو�سف
3559- مازن فروخ بن محمد خير

3560- فرا�س ال�سمندي بن حكمت
3561- علي �سوا بن ح�سن

3562- مالذ ر�سائي بن نادر
3563- م�سر الكنج بن عزت
3564- رول غيبة بنت قا�سم

3565- فرا�س اليو�سف بن فواز
3566- رهادة عبدو�س بنت عبد اهلل

3567- �ساميا النويالتي الم�سري بنت محمد نادر
3568- فطمة البلطه جي بنت ممدوح

3569- رهام رفاعي بنت اأمير
3570- محمد فايز ال�سمان بن بكري
3571- علي الموؤيد �سالح بن محمد

3572- يحيى ال�سحادة بن عدنان
3573- ب�سار الحفار بن عرفان

3574- �سهل ا�سبير بن بركات
3575- ن�ساأت ال�سدي بن عي�سى
3576- ريما الجردي بنت منيب
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3577- مها �سالح بنت غازي

3578- مروة مندو بنت اأحمد
3579- محمد معتز ورد بن ن�سر

3580- ح�سام الدين �سريباتي بن ديب
3581- ح�سين �سالح بن محمود

3582- ب�سام اأيوب بن محمد
3583- ريم اأفه موغات بنت فوؤاد

3584- ربى غنام بنت محمد فوؤاد
3585- محمد ح�سام قاووق بن طه
3586- ن�سرين البر�سة بنت ح�سن

3587- اأن�س زغلول بن محمد علي
3588- عزات محرز بن مخيبر
3589- رامي الزغت بن نايف

3590- األحان عمايري بنت �سريف
3591- لينا زاهد بنت لوؤي

3592- عالء الخطيب بن جاد اهلل
3593- طالل الغ�سين بن يحيى
3594- اأحمد �سيودة بن عبد اهلل

3595- عز الدين جحجاح بن �سليمان
3596- �سامر خنورة بن عفيف

3597- زيد الق�سار بن محمد زياد
3598- عدنان م�سا بن عبد المنعم

3599- عالء الزعبي بن اأني�س
3600- هبة دروي�س بنت محمد عاطف

3601- فداء �سعيد بنت عي�سى
3602- يزن اأحمد رفعت بن بهاء الدين

3603- محمد بالل الخيمي بن موفق
3604- تمارا الحو�س بنت �سامي

3605- فتاح مو�سى بن عثمان
3606- نهى المير بنت محمد وليد
3607- عبيدة العبد اهلل بن محمود

3608- لوؤي �سنودي بن جورج
3609- يو�سف مهاو�س بن عو�س
3610- وفاء يو�سف بنت مح�سن

3611- معن العقلة بن مفلح
3612- عبد الرزاق بن�سي بن اأحمد غ�سان

3613- محمد نعيم خالد بن فوزي
3614- رزان بازربا�سي بنت محمد عماد الدين

3615- كيندا �سرد�ست بنت محمد عمر

3616- الأيهم دروي�س بن فوزي
3617- رائد الليو�س بن ر�سوان

3618- با�سل عنجريني بن عبد القادر
3619- محمد تركماني بن محمود

3620- اإلهام �سعب هنيدي بنت ر�سرا�س
3621- محمد و�سيم مردم بك بن زهير

3622- عالء ال�سحيد بن رفعت
3623- الح�سن بركات بن محمد

3624- ديانا عيد كاترينا بنت نيقول
3625- فاطر ابراهيم بن اأحمد

3626- خلدون ال�سبيني بن يحيى
3627- محمد فادي قزيز بن �سمير

3628- نور رم�سان بنت جالل
3629- محمد الرفاعي بن عبد الغفار

3630- نيفين حوا�سلي بنت زياد
3631- ابراهيم الربيع بن تي�سير

3632- لوؤي اأجرودي بن محمد نذير
3633- زينة �ساكبازوف بنت األبير

3634- هدى �سقر بنت ماجد
3635- اإيمان العيطة بنت محمد �سعيد
3636- مروى حالوة بنت محي الدين
3637- محمد خالد مريري بن �سحادة

3638- ليال�س اللوجي بنت محمد هيثم
3639- حنان قبالن بنت اأحمد

3640- اإيمان القطيفاني بنت يو�سف
3641- دارين عبدو بنت مهيد

3642- زكريا ال�ساطي بن محمد ر�سوان
3643- مرح فيومي بنت هيثم

3644- ديما القحف بنت محمد �سعيد
3645- دانية المو�سى بنت محمد زياد

3646- لينا فرعون بنت �سليمان
3647- �سو�سن اللبابيدي بنت محمد اأمين
3648- محمد معن دركل بن عبد الوهاب

3649- ح�سام ال�سر�سر الق�سماني بن يو�سف
3650- غ�سون الحموي بنت نبيل

3651- اأحمد ال�سامي بن محمد ماهر
3652- عالء المرعي بن �سالح

3653- محمد ناهد الحم�سي بن فريد
3654- �سو�سن اللحام بنت محمود
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3655- رامي �سيبون بن اأني�س

3656- اأمل العالول بنت مح�سن
3657- اأ�سامة �سياح بن محمد عدنان
3658- عبد اهلل هيلم بن محمد عادل
3659- يامن ال�سالح بن عبد الحميد

3660- ثروة كركة بنت عبد العزيز
3661- محمد بالل جمعة بن ع�سام

3662- راما عبود بنت يو�سف
3663- معتز باهلل البيك الحم�سي بن محمد مجاب

3664- محمد حبي بن اأيمن
3665- ر�سا الفتال بنت في�سل
3666- اأيمن نقول بن جرجي

3667- حكمت �سباهي �سعيب بن محمد
3668- قي�س محفو�س بن ح�سن

3669- ح�سان علي بن فجر
3670- غياث عمارة بن محمود

3671- نجوى عزاوي بنت فاخر
3672- محمد اإياد الن�سواتي بن برهان

3673- هالة ال�سعدوني بنت زياد
3674- اأحمد مرعي بن عبد الكريم

3675- محمد دند�سلي بن محمد وليد
3676- جهاد الم�سري بن محمد زياد

3677- محمد ب�سار بقدون�س بن محمد ب�سام
3678- �سهير الجندي بنت نزار

3679- فرا�س خالد بن في�سل
3680- عبير ن�سري بنت �سم�س الدين

3681- فادي �سلطان بن اأحمد
3682- عليا ال�سيروان بنت محي الدين

3683- ح�سام الدين مرعي بن ح�سان
3684- ب�سر المقطرن بن محمد ديب
3685- عبد الكريم �سالمي بن نا�سر

3686- هوازن علي بنت عز الدين
3687- جمال الغزالي بن محمد
3688- ابراهيم الأ�سقر بن عثمان

3689- محمد عمر قباقيبي بن وليد
3690- رعد العيدان بن عبا�س

3691- محمد اإياد حورانية بن محمد هاني
3692- ناريمان �سبلي بنت محمد

3693- اأن�س مزيان بن محمد من�سور

3694- هبة �سحادة بنت زعل
3695- محمد �سقير بن محمد عادل

3696- عادل عمر بن مع�سوم
3697- رزان المير علي بنت عبد الكريم

3698- ح�سن الجمل بن زياد
3699- عالء م�سطفى بن محمد خير

3700- عامر �سلهوب بن مي�سيل
3701- �سامر كنيفد بن رغيد

3702- هال الكفري بنت عبد الهادي
3703- هزار المرع�سلي بنت محمد �سمير

3704- راني ديروان بن نظمي
3705- يو�سف �سعد بن تي�سير

3706- اأحمد حم�سي بن محمد مازن
3707- با�سل العوف بن محمد تح�سين

3708- نور م�سالمة بنت اأحمد راتب
3709- محمد العموري بن ر�سول

3710- مروان قاووق بن ب�سام
3711- فرا�س خ�سير بن ماهر

3712- وائل حمدان بن محمد
3713- طارق كحيل بن اأحمد

3714- فاروق كو�س بن �سريف
3715- با�سل علي بن علي

3716- دانية ال�سيروان بنت هيثم
3717- عالء الدين عثمان بن محمد نواف

3718- ابراهيم عزو بن ا�سماعيل
3719- رحاب ح�سن بنت حبيب

3720- كامل محمد بن ح�سين
3721- محمد البزرة بن محمد وليد

3722- رندة م�سارقة بنت محمد زهير
3723- محمد و�سام الدين المدني بن محمد زهير

3724- طارق المحمد بن فيا�س
3725- اأحمد عبد المجيد بن عبد الرزاق

3726- يا�سر حالق بن وليد
3727- ر�سا دروبي بنت علي

3728- اآلء عفان بنت �سيف الدين
3729- ربا غريب بنت مروان

3730- محمد را�سد كريكر بن محمد عدنان
3731- غياث ابراهيم بن امطانيو�س

3732- ابراهيم �ساهين بن يحيى
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3733- هند الم�سرف بنت مهند يو�سف

3734- ريم ال�سطة بنت محمد خير
3735- يا�سر نادر بن �سال�س

3736- رانية البخاري بنت محمد مطاع
3737- زينه النعمه بنت عادل

3738- محمد ر�سيد �سالح بن عاطف
3739- زينة �سكوتي بنت محمد نبيل

3740- فاتن الدغلي ال�سهير بالدغري بنت غ�سان
3741- اأيمن �سليمان بن جميل

3742- �سادي من�سور بن ابراهيم
3743- هديل نويالتي بنت عبد الوهاب

3744- مراد الدين كل�س بن معت�سم
3745- مرام الزركلي بنت محمد خلدون

3746- �سميرة الوتار بنت اأيمن
3747- طارق الغزالي بن ا�سماعيل

3748- محمد �سياح عبي�سي بن محمد �سعيد
3749- هديل محمد الح�سن بنت محمود

3750- محمد البغا بن عدنان
3751- كريم المنير بن نبيل

3752- عبادة البيرقدار بن محمد معتز
3753- جالل الم�سعل بن جميل

3754- �سذا �سوفان بنت محمد خير
3755- اأحمد القادري بن �سالح

3756- جينا اأفه موغات بنت فوؤاد
3757- ليندا المعلوف بنت جون

3758- مي عبا�سي بنت مروان
3759- نور نابوتي بنت فاروق

3760- نبيل خاروف بن عي�سى
3761- موؤيد لحام بن محمود

3762- عقبة الحاج علي بن عبد الغفار
3763- يارا عز الدين بنت اح�سان

3764- معاذ �سعبان بن محمود
3765- ماريا لبابيدي بنت عدنان

3766- يو�سف ال�ستيوي بن �سهاب
3767- محي الدين ميقري بن زيد
3768- راغب جقميرة بن �سليمان

3769- في�سل كفتارو بن محمود
3770- لبنى بكر بنت عناد

3771- حياة دياب بنت محمد اأمين

3772- ميا�س عثمان بن اأحمد
3773- بوران الحموي بنت �سفوح

3774- نبيل جزعة بن بديع
3775- بيان العري�سي بن جميل

3776- مهند زلزلة بن ر�سيد
3777- عالء مفلح بن يو�سف
3778- مايا كالوي بنت مازن

3779- نور �سالح بنت محمد اأبو الهدى
3780- هبة القلعي بنت �سليم

3781- هبة الملقي بنت محمد
3782- اأحمد اأن�س مراد بن محمد عبد المح�سن

3783- رامي ا�سمندر بن يو�سف
3784- يو�سف �سليمان بن غانم

3785- اآ�سيا الهبول بن زهير
3786- نور المغربي بنت اأحمد

3787- عالء الدين بغدادي بن ابراهيم
3788- اأحالم ال�سع�ساع بنت داود

3789- اأحمد ظاظا بن ه�سام
3790- نور جبري بنت محمد خير

3791- وائل وا�سل بن ن�سري
3792- هادية ال�سمان بنت محمد نهاد
3793- محمود �سالح العبدة بن اأحمد

3794- علي عثمان بن نديم
3795- ر�سا �سالح بنت اأمين

3796- محمد طارق الحموي بن عبد الرزاق
3797- رزان غازي بنت ح�سام الدين

3798- عامر عمار بن ح�سن
3799- وفاء علو بنت خالد

3800- عال عثمان بنت اأحمد
3801- محمد المو�سلي بن نبيل

3802- محمد الم�س بن محمد ديب
3803- جوليا محمد بنت عطا اهلل

3804- عز الدين اأمين بن ب�سير
3805- محمد طالل عبد العال بن محمد وليد

3806- رنا الأ�سود بنت محمد �سالم
3807- ينال ا�سبر بن اأديب

3808- عالء الحلبي بن اأحمد ر�سا
3809- هنا القابوني بنت محمد

3810- مها جوهر بنت عبد الكريم
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3811- ح�سن داود بن اأحمد

3812- جهان هده البرازي بنت اأحمد
3813- م�سطفى ال�سحار بن قا�سم

3814- طارق ال�سمان بن منذر
3815- حمزة الغزالي بن عبده

3816- نظيرة زهراوي بنت عمر
3817- عدي الخياط بن محمد ب�سير

3818- ر�سوان المغربي بن اأحمد
3819- لينا محمد بنت محفو�س

3820- �سارية الحوري الحم�سي بنت عبدو
3821- محمد يون�س بن فاروق
3822- علي الجعفري بن منذر

3823- هيفاء نور الدين بنت مروان
3824- ب�سمة بني بنت ح�سن

3825- هبه �سلمان بنت مح�سن
3826- با�سمة الأ�سقر بنت محمود

3827- طاهر �سليمان بن يحي
3828- ر�سا مرت�سى بنت محمد فايز
3829- رفاه بركات بنت محمد نذير

3830- مهند كرباج بن موؤيد
3831- رنا اأبو حمد بنت مي�سيل

3832- با�سل بركات بن خالد
3833- اأحمد �ساوي بن �سليمان

3834- محمد عادل العوف بن محمد تح�سين
3835- تمام �سقر بن معين

3836- خديجة اأبو تركي بنت اأحمد
3837- مهند ال�سعدي جباوي بن عاطف

3838- محمد مهايني بن ح�سام الدين
3839- هديل حم�سو بنت فايز

3840- حيدر رحمة بن عمر
3841- فاطمة محمد بنت اأحمد

3842- اأحمد ال�سباغ بن محمد �سعيد
3843- دانية ال�سريباتي بنت نبيل
3844- ع�سام الق�سيباتي بن موفق
3845- محمد اأبو بكر بن عبد اهلل

3846- ديما اأ�سعد بنت جودت
3847- عمر الزعيم بن اأحمد

3848- حليمة زغلول بنت محمد
3849- ابراهيم اأبو حنا بن �سمير

3850- با�سمه �سالمه بنت غازي مكرم
3851- نجود عي�سى بنت �ساهين

3852- محمد مروان قويدر بن اأ�سامة
3853- هديل الحلواني بنت علي

3854- مي�سيل نقرور بن البير
3855- نور�س نهار بن جهاد

3856- غ�سان حاج ها�سم بن محمد زياد
3857- بيير رهوان بن نبيل

3858- عالء اللحام بن محمد جهاد
3859- عبير اأبو �سمرة بنت محمد عيد

3860- ديما جبور بنت محمد
3861- جورج داود بن نايف

3862- نور حميدي بنت محمد ركاد
3863- دانا �سمية بنت �سميح

3864- زينة خليفة بنت ريا�س
3865- ربا رقية بنت محمد

3866- نا�سر عبد اهلل بن علي
3867- محمد لوؤي ن�ساوي بن عبد الرزاق

3868- اأكرم الناقول بن كرم
3869- عامر اأبو فراج بن �سعيد

3870- طارق منى بن نديم
3871- ر�سا الحداد بنت �سلمان

3872- جان اأ�سعد بن حكمت
3873- مروة العقاد بنت موفق

3874- ريم الدفا�س بنت جميل
3875- دلل الكيال بنت محمد

3876- �سذى المرعي بنت ناجي
3877- �سنان العي�سى بن محمود
3878- هديل الخ�سة بنت عزت

3879- حنا المهنا بن قبالن
3880- مي�ساء ليال بنت ب�سام

3881- محمد خير عرابي بن وليد
3882- �سيمافة حاج خليل بنت محمد فار�س

3883- نهيل تميم بنت اأحمد
3884- رهف �سرف بنت محمد راتب

3885- هيثم نع�ساني بن عبد القادر
3886- ن�سال �سعد اهلل بن �سعد اهلل

3887- �سادي طريبو�س بن جابر
3888- زهير عجوب بن علي
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3889- معت�سم �سرتوح بن تركي

3890- �سليمان عقل بن وهبي
3891- زبيدة الدعا�س بنت اأحمد

3892- �سفاء عتمة بنت محي الدين
3893- لينا الخطيب بنت محمد اأديب

3894- عبد الرحيم �سيد علي بن اأحمد
3895- لبابة الملقي بنت محمد زياد

3896- اإياد يا�سمينة بن موؤيد
3897- معتز الطحان بن وليد

3898- فيحاء بلول بنت �سليمان
3899- حنان الق�سطي بنت عبد الإله

3900- زينة العابد بنت يمنى م�سطفى
3901- علي �سراج بن محمد

3902- محمد فوؤاد �سموط بن عادل
3903- دانية دريدي بنت محمد
3904- اأمجد القا�سي بن بهجت

3905- محمود الأرو�سلي بن محمد اأمين
3906- محمد غ�سان نابل�سي بن علي

3907- قتيبة عطفة بن اأنور
3908- محمد الغالييني بن في�سل

3909- مهند ق�سماني بن جميل
3910- غنى التاجي بنت نور�س

3911- ماأمون كالوت بن محمود
3912- كرمل �سعد الدين بنت م�سطفى

3913- �سو�سن بوادقجي بنت محمد نادر
3914- بهاء حجو بن خالد

3915- اأيمن �سلوم بن اأ�سامة
3916- اإيمان بزرتو بنت محمد كمال

3917- هاني قا�سم بن محمد
3918- رنا اأيوب بنت فتحي

3919- عليا اأبو �سمرة بنت محمد عيد
3920- محمد القطان بن اأنور

3921- ن�سرين الحموي بنت ماأمون
3922- حيان �سومط بن نايف
3923- هاني رومية بن ابراهيم

3924- ر�سا خادم ال�سروجي بنت محمد
3925- ب�سرى فلوح بنت وائل

3926- لين العرقاوي بنت ب�سار
3927- مروة حيبا بنت خليل

3928- هبة دروي�س بنت عبد اللطيف
3929- راما البرج�س بنت عبد البا�سط

3930- نداء عناية بنت محمود
3931- منير جمعة بن خالد

3932- معاوية القره بي بن عبد الرزاق
3933- �سمية المحملجي بنت محمد مازن

3934- بالل الحموي بن محمد
3935- من�سور خليفة بن ذيب

3936- ناهد ال�سيروان بنت اأحمد �سفوت
3937- ندا مارديني بنت محمد نعيم

3938- �سالح الدين المعد بن اأنور
3939- دارين عبد الحي بنت اأكرم

3940- محمد همام ن�ساوي بن ن�سوح
3941- اأحمد عي�سى بن عي�سى

3942- اأن�س بطرني بن محمد تي�سير
3943- اأبي الحكيم بن �سمير

3944- عثمان عبد الهادي بن عبد الحميد
3945- �سامر بدوي بن محمد ماجد

3946- جميل �سابوني بن عبد الرحمن
3947- نور�س ال�سم�سيني بنت اأحمد

3948- فرا�س ا�سريفة بن محمد
3949- خلدون خليل بن علي

3950- حازم الحيدر بن لوؤي
3951- وائل الديراني بن عبد ال�سالم

3952- اأمنية العلبي بنت محمد �سعيد
3953- ربى الدقاق بنت نذير

3954- اآلء ال�سيخ بنت محمد زهير
3955- دعد النق�سة بنت زهير

3956- �سعبان خليل بن يو�سف
3957- يو�سف الرفاعي بن محمد

3958- علي اأبو فرح بن فواز
3959- عبدالمح�سن عمايري بن يحيى

3960- محمد علي تقي الدين بن اأحمد معتز
3961- ن�سر غيه بن محمد

3962- عمر الفا�سل بن فا�سل
3963- وردة �سعود بنت محمود

3964- فرح عليا بنت علي
3965- الهادي �سعيد بن عمر

3966- محمد ح�سن بن ناجي
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3967- اأيهم عزام بن �سلمان

3968- اأحمد �سروف بن محمد
3969- مها المخلالتي بنت اأكرم
3970- عامر الغريواتي بن راتب

3971- رائد النا�سوري بن جميل
3972- عبد الهادي جنيد بن اأحمد

3973- رزان مل�س بنت جمال عبد النا�سر
3974- عبد الكريم ال�سعود بن حنا
3975- محمد يا�سر عمار بن ريا�س

3976- وليد غنام بن خالد
3977- اأحمد اأبو قمر بن عامر

3978- الح�سن دوابي بن محمد �سعيد
3979- يا�سين الزحيلي بن �سفيق

3980- اأمل مكية بنت �سمير
3981- عبير عزقول بنت ح�سان

3982- ح�سام حباب بن محمد عماد
3983- عبد القادر مارديني بن ب�سام

3984- احمد غزال بن ا�سماعيل
3985- يحيى جبر بن اأحمد

3986- هالل عودة بنت محمد نذير
3987- و�سيم فاخرة بن �سحادة
3988- غدير فتح اهلل بنت عمر
3989- محمد �سليمان بن فوؤاد

3990- نور�س الدمق�سي بن فهد
3991- ن�سال عامود بن م�سطفى

3992- فادي ر�ستم بن �سفيق
3993- محمد ن�سوح بابيل بن غ�سان

3994- �سياء الدين داود بن محمد �سالم
3995- نور �سيخ الأر�س بنت اإح�سان

3996- وفاء مزهر بنت لطف اهلل
3997- غ�سان �سموط بن م�سطفى

3998- �سناء بالن بنت اأحمد
3999- �سنا الحفار بنت محمد جمال

4000- محمد اأمين قره جولي بن ح�سن
4001- نور العال بي�سكي بنت ممدوح

4002- عالم حداد بن �سليمان
4003- نجاة حبيب بنت علي

4004- با�سم المن�سور بن ن�سر
4005- اأ�سماء الخالدي بنت زياد

4006- عماد ال�سعد بن كريم
4007- محمد دروي�س بن �سافي

4008- فرا�س القوتلي بن جمال الدين
4009- ديما عريبي بنت موفق

4010- اأحمد كنينة بن زياد
4011- اأن�س فهد بن ح�سان

4012- اأماني بكرو بنت طه
4013- �سارة ال�سيد بنت اأكرم

4014- لبنى يا�سمينة بنت في�سل
4015- موفق البريحي بن �سند

4016- نور�س عزو بن ح�سن
4017- يو�سف كبول بن محمود

4018- �سامر �سفر بن حكمت
4019- فاطمة نا�سر بنت ابراهيم

4020- فاطمة عواد بنت دمر
4021- عال المارديني بنت ماأمون
4022- دلل نابل�سي بنت ابراهيم

4023- محمد مازن الخطيب بن فوزي
4024- اإيمان كم نق�س بنت محمد هيثم

4025- عهد الق�سار بني المرجة بنت موفق
4026- األفت دبول بنت موري�س

4027- نور غنوم بنت ح�سن
4028- ولء الأيوبي بنت اأحمد

4029- �سيرين ال�سفدي بنت محمد �سعيد
4030- غدير دورة بنت عدنان

4031- لينا الزيبق بنت محمد اأيمن
4032- ربا �سلمان بنت عمر

4033- محمد خير الدلبي ال�سهير بعلوان بن محمد موفق
4034- جمانة العربيني بنت محمد ديب

4035- نبيل ال�سيباني بن م�سلح
4036- محمد م�سعب اأبو ع�ساف بن اأحمد

4037- لوؤي الزعبي بن محمد عيد
4038- منذر خ�سروف بن اأحمد

4039- محمد �سليم بابيل بن وليد
4040- اأماني �سطيف بنت جهاد

4041- لمي�س عوي�س بنت يو�سف
4042- اإينال جديد بن جودت

4043- ماهر ال�سيد بن عبد الجليل
4044- ليندا عي�سى بنت نبيل
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4045- رزان ليال بنت �سليمان

4046- مو�سى ملحم بن يو�سف
4047- و�سيم العري�سي بن عبداهلل

4048- اأيمن ح�سي�س بن ح�سن
4049- محمد نايفة بن يو�سف

4050- عمار كلثوم بن �سمير
4051- عالء ابراهيم بن محمد

4052- و�سام الحناوي بن اأحمد فا�سل
4053- هناء من�سور بنت وليد

4054- ليال�س عي�سى بنت محمد ماجد
4055- خالد ال�سالح بن محمد
4056- ليلى �سدر بنت اأحمد

4057- محمد ح�سان ق�سومة بن هيثم
4058- اآلء خادم ال�سروجي بنت كا�سم

4059- محمود الفتيح بن ا�سماعيل
4060- غالية عوي�س بنت عدنان

4061- محمد ح�سان علوان بن محمد خير
4062- ماري المالح بنت اأ�سعد

4063- ق�سينة بركات بنت اأحمد
4064- عمار البحري بن علي

4065- ر�سا �سبيني بنت محمد فايز
4066- �سماح ر�سيد بنت محمد علي

4067- ليندا معمولي بنت اأحمد
4068- ملهم فحلة بن بكري

4069- غ�سون وح�س بنت محمد
4070- لنا ال�سيرفي بنت بهاء الدين

4071- مريام الت�سة بنت ماأمون
4072- ه�سام قا�سو بن محمد �سادق

4073- ح�سن عبد اهلل بن علي
4074- فريزة الك�سم بنت محمد ب�سير

4075- عبد الكريم عطور بن عبد الحميد
4076- زينب خير اهلل بنت محمد زهير

4077- �سماح فاهمة بنت �سريف
4078- �ساهير ال�سباغ بنت محي الدين

4079- وحيد المناع بن محمد
4080- محمد ن�سال �سعيد الحم�سي بن محمد نبيل

4081- عمار فلفل ق�سومه بن محمد ريا�س
4082- دانة الق�سا�س بنت محمد

4083- اإلهام الطباع بنت محمد

4084- محرو�س �سحتوت بن عمر
4085- ح�سين ونو�س بن عقل

4086- فوؤاد الحمادة بن يو�سف
4087- مجد رباح ن�سر بن �سميح

4088- ريم عطفة بنت محمد علي فوؤاد
4089- دالين دبا بنت فائق

4090- نور دعدع بنت موفق
4091- هيام العظمة بنت مجدي

4092- ملحم الحاج يو�سف بن احمد
4093- اأحمد ابراهيم بن اأ�سعد

4094- عماد ال�ساقي بن �سبحي
4095- محمد براء مبي�س بن محمد نوري

4096- اأنمار حمود بن �سليمان
4097- �سليمان ال�سما�س بن ابراهيم

4098- وفاء �سلطان بنت محمود
4099- فيوليت �ساهين بنت فرحان

4100- اأحمد الدعبول بن ابراهيم
4101- غ�سان ال�سمارة بن فواز

4102- عبد الرحمن نجيبه بن عبد الوهاب
4103- ديانا حديد بنت محمد وفيق

4104- عبير مدرك بنت محمود
4105- تهاني الخياط بنت موفق

4106- راما الجعفري بنت زياد
4107- اآيات �سالم بنت بدر

4108- هالة عكاوية بنت محمد جمال
4109- خن�ساء اأحمد بنت �سند
4110- غنوة فرزان بنت ابراهيم

4111- نمر اأبو خير بن يحيى
4112- اأ�سعد الأمير اأحمد بن ملحم

4113- ماهر كاتب بن محمد
4114- عبد الرحمن الغفير بن محمد

4115- نور �سيخ الب�ساتنة بنت �سعد الدين
4116- رول القمحة بنت ب�سير

4117- م�سطفى قرينة بن موفق
4118- موؤيد الحبال بن محمد نذير

4119- ربا عبود بنت نا�سر
4120- ديال ابراهيم بنت �سباح

4121- هايدي الحمامي بنت ماهر
4122- محمد �سامر دروي�سه بن محمد عدنان
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4123- �سحر فرن�سي�س بنت يو�سف
4124- �سامح دربولي بن حكمات

4125- جالل ابراهيم بن كامل
4126- عمر الهادي بن نجيب

4127- مي�سلين �سابو بنت غ�سان
4128- هند عتمه بنت موفق

4129- غياث دبور بن �سبع
4130- عزيزة التيناوى بنت ب�سير

4131- هبا ال�سيخة بنت اأديب
4132- عبير �سيخة بنت يا�سر

4133- ر�سا النبكي بنت عبد الرحمن
4134- هيام توفيق بنت محمد �سبري

4135- عمر الفيا�س حرفو�س بن عبد العزيز
4136- وفاء قعبور بنت علي
4137- مي �سابا بنت �سحادة

4138- منان جوخدار بن حكمت
4139- فهد �سيباني بن يحيى

4140- طارق ال�سعدي بن عبد الوهاب
4141- ر�سا تقي بنت محمد ر�سيد

4142- محمد يا�سين مراد بن فهمي
4143- هدى عبد الحميد بنت محمود

4144- طالل تكريتي بن اأحمد زياد
4145- �سامر كريدي بن محمد �سعيد
4146- نور عبدون بنت محمد �سعيد

4147- اأن�س الأحمد بن توفيق
4148- فادي اأبو �سبيعة بن �سيمون

4149- رفيق بكدا�س بن �سافي
4150- نادر ال�ساي�س بن اأحمد

4151- عبير الكرم بنت محمد علي
4152- منال برازي بنت ر�سوان

4153- اإيمان العبد بنت ا�سماعيل
4154- نور دادا بنت عبد الرزاق

4155- غنوة الرعيدي بنت اأحمد
4156- محمد طارق المزين بن مروان

4157- اأماني ال�سيد عبيد بنت جهاد
4158- وليد حمود بن رجب

4159- محمد بابا بن توفيق
4160- محمد اأوي�س �سرف بن محمد ديب

4161- اإيهاب ك�سيبة بن جمال

4162- اأدوني�س الحالق بن مي�سيل
4163- محمد �سفاف بن علي

4164- مازن ادلبي بن جالل الدين
4165- محمد الزغبي بن اأحمد

4166- محمد خالد الخطيب بن محمد وليد
4167- ح�سان ابراهيم بن ن�سيم

4168- ربا اأيوب بنت ح�سن
4169- �سعبان �سعبان بن محمد

4170- اأحمد حاج �سليمان بن محمد
4171- رول القطي�س بنت تي�سير

4172- غياث الم�سطفى بن م�سطفى
4173- رغد ال�سواف بنت �سامي
4174- �سهاد اليو�سف بنت وليد

4175- اأن�س علي بن مدحت
4176- �سميح خير بن �سمير

4177- فرح الحديدي بنت ريا�س
4178- �سذا القربي بنت عثمان

4179- ماري نعنع بنت اإدمون
4180- اأنطون ع�سي بن منير

4181- وفاء ابو نبوت بنت يو�سف
4182- محمد �سمير الع�س بن ب�سام

4183- �سياء الع�ساف بن غ�سان
4184- نورا رحال بنت خالد

4185- نور�س ياغي بن فايز
4186- يا�سمين عبدللي بنت كمال

4187- محمد ال�ساعر بن عدنان
4188- يا�سر الجبان بن ع�سام
4189- هبة نعمو بنت عمران

4190- محمد جمعه بن مروان
4191- �سمير الخطيب بن اأجود

4192- �سهباء الفيل بنت علي
4193- ممدوح البقاعي بن محي الدين

4194- ر�ساد جفان بن محمد
4195- عبد ال�سالم بدران بن محمود

4196- محمد �سفيق قلعه جي بن عظمت
4197- لمى الخليل بنت خ�سر
4198- ح�سام يا�سين بن ح�سين

4199- دانا عبد الحق بنت عدنان
4200- قا�سم حاج يو�سف بن عبد القادر
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4201- نور الحم�سي بنت عبد اهلل

4202- توفيق حجازي بن محمد
4203- �سيزار الق�سار بنت محمد زياد

4204- جمانة المقد�سي بنت جبرا
4205- اياد الزعبي بن اأحمد

4206- اآلء علي بك بنت ماجد
4207- اأحمد وحيد بن منير

4208- رود الميداني بن ع�سام الدين
4209- عبد القادر عزوز بن محمد �سعبان

4210- محمد غيث دالي بن ا�سماعيل
4211- رنا الأفندي بنت محمد عدنان

4212- عماد كنه بن نبيل
4213- ربا خرده جي بنت ع�سام

4214- نبيل �سيخة بن عربي
4215- ن�سال خير بن ح�سن
4216- معن عثمان بن خالد

4217- اأحمد الأحمد بن علي
4218- �سيمون فرحات بن اإليا�س

4219- هبا الحموي بنت ديب
4220- دانية بكري بنت اأحمد زاهر

4221- ب�سمة دادو بنت محمد فتحي
4222- ب�سار الخطيب بن تي�سير

4223- داني زغيب بن نبيل
4224- محمد ح�سام جعفر بن محمد عدنان

4225- عبد الرحمن العبد اهلل بن ا�سماعيل
4226- فهمي تقي الدين بن اأكرم

4227- محمد عمرو الن�سواتي بن ح�سان
4228- محمد معتز الخطيب بن محمد نعيم

4229- نور العلوان بنت زياد
4230- اأني�سة زهران بنت م�سطفى

4231- مهند بغدادي بن ابراهيم
4232- �سامر المهنا بن غ�سان

4233- علي الخالدي بن خالد
4234- كريم ب�سور بن جورج

4235- محمد اأن�س البظنا بن محي الدين �سالم
4236- منال عيران بنت محمود
4237- �سعيد عريان بن �سبحي

4238- عالء داده بن �سالم
4239- �سلمى ال�سربجي بنت محمد يا�سر

4240- محمد حلبي بن فايز
4241- ب�سار خزامه بن عبد الكريم

4242- خالد العجالني بن اأحمد �سادق
4243- يحيى خليفة بن خالد

4244- حيدر اأيوب بن علي
4245- محمد الهبج بن اأديب

4246- محمد و�سيم ال�سياد بن زهير
4247- اإلهام دروي�س بنت محمد م�سلم

4248- محمد يا�سر عوده بن فايز
4249- عبد العزيز زعبوط بن عبد المعين

4250- �سامر رعيدي بن ابراهيم
4251- عبدالرحيم عبداهلل بن محمود

4252- اأمل �سقباني بنت عبد الرحمن
4253- ميمونة عبد الواحد بنت محمد نذير
4254- اأن�س الم�سوتي بن محمد محي الدين

4255- فايز اأبو زينة بن اأحمد
4256- جورج ال�سكور بن ريا�س

4257- عبد الرحمن خربوطلي بن ب�سار
4258- ن�سرين متيني بنت محمود

4259- جهاد الزغت بن �سليمان
4260- لمي�س اللحام بنت محمد كمال

4261- نور الهدى البدوي بنت وليد
4262- نور مخلوطة بنت ب�سار

4263- مي الخوام بنت محمد نا�سر
4264- محمد طارق الجيرودي بن اأمير

4265- وجدي ال�سباغ الحجلي بن قبالن
4266- محمد اأدهم بن خالد

4267- ريم الدب�س بنت محمد كا�سم
4268- لمى اأورفه لي بنت اأحمد هيثم

4269- عمر الدلل بن مروان
4270- منال �سلهب بنت �سلهب
4271- علي خير بك بن ر�سوان

4272- هنادي النحالوي بنت محمد يا�سين
4273- با�سل جبر بن موؤيد

4274- ر�سوان اأحمد بن جمعة
4275- �سامر محمد بن علي

4276- بهاء الطويل بن محمود
4277- اآلء المحا�سنه بنت ب�سير

4278- محمد عمر الحلبي بن محمد �سفوح
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4279- محمد رامي يون�س بن هي�سم
4280- ناريمان الداري بنت �سليمان

4281- عماد الكردي بن فاروق
4282- فتون �سوا بنت عي�سى

4283- ريهام العويني بنت محمد ه�سام
4284- ميالد الطربو�س بن اليا�س
4285- رامز المحمد بن �سليمان

4286- هيثم الحالق بن موفق
4287- محمد �سامن بن حافظ

4288- طارق �سلوم بن مظهر
4289- اآلء فرح �سيخ الحارة بنت ممدوح

4290- مزيد الكريدي بن نايف
4291- رنا الخ�سري بنت هيثم
4292- زكريا رم�سان بن اأحمد

4293- و�سام ريحاوي جلب بنت عبد ال�سالم
4294- ب�سمه ال�سمادي بنت ريا�س

4295- م�سطفى حاج طالب بن محمد
4296- حنان اأبو عي�سة بنت ح�سين

4297- مي�سون الم�سري بنت عبد الوهاب
4298- نادين اأبو الن�سر بنت محمد جمال

4299- جهاد عاتكة بن عادل
4300- مزكين ديرو بنت حيدر
4301- بركات �سني�س بن فوؤاد

4302- اأميرة الح�سامي بنت محمد مازن
4303- مهيب ن�سر بن اأحمد

4304- مي�ساء �سليمان بنت ا�سماعيل
4305- هند نادر بنت ا�سماعيل

4306- نزار بلول بن اأ�سامة
4307- ملك حنفي بنت محمود

4308- اآلء الغميان بنت اأحمد
4309- ريم الزيبق بنت محمد خالد

4310- عماد الب�ساره بن اأنور
4311- نبيل العقله بن طرفان

4312- اأحمد غيث الإمام بن محمد غيث
4313- خالد ق�سوعه بن جدعان
4314- محمود ناعم بن يو�سف

4315- دانة ن�سري بنت نبيل
4316- اآ�سعد الحلبوني بن عبدو
4317- عماد خولني بن محمد

4318- �سعيد الروا�س بن محمد زين
4319- روؤى الواع بنت محمد وليد

4320- محمد عماد الدين �سكاف بن محمد �سميح
4321- يا�سمين ابراهيم بنت �سريف

4322- ريما دحدوح بنت با�سيل
4323- ليلى الزعبي بنت عمران

4324- دانا كريمة بنت �سالح
4325- رهام جمعة بنت محمد عدنان
4326- خالد ال�سوادي بن محمد نبيل

4327- هاني الخوري بن عدنان
4328- محمد عمار الخجا بن محمد يا�سر

4329- عي�سى التامر بن عبد المجيد
4330- هنادي النحا�س بنت را�سد

4331- عالء الدين قهوه جي بن محمد
4332- محمد الكروط بن اأحمد
4333- روى مغربي بنت ريا�س

4334- اأحمد عطا اهلل بن نزار
4335- خالد من�سور بن جمال

4336- محمد �سجاع خادم ال�سروجي بن اأحمد
4337- مروى العبد بنت نور الدين

4338- هبة اأبو حمد بنت جمال محمد
4339- فادي ال�سيد ح�سن بن فايز

4340- �سعاد كوك�س بنت �سليمان
4341- اآنا نادر بنت نادر

4342- ريما �ساهين بنت يو�سف
4343- لينا حمزة بنت ريا�س
4344- حمزة يون�س بن كامل

4345- اأحمد فتينة بن عبد النا�سر
4346- با�سل يحيى بن يحيى

4347- رايه ال�سالحاني بنت محمد
4348- محمد خالد الزين بن محمد �سليم

4349- ولء دروي�س بنت عماد
4350- فريد الدروبي بن فاروق

4351- ايفون �سكور بنت انطوان
4352- فاطر ابراهيم بن بدر

4353- �سارة ع�سا�سة بنت مروان
4354- ر�سا ح�سي�س بنت ح�سن

4355- محمد عالء الع�س�سي بن عبد الكريم
4356- رهف ال�سلبي بنت محمد
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4357- نرج�س ال�سعودري�سه بنت في�سل

4358- نور الدين حربو�سة بن محي الدين
4359- ح�سام الزيبق بن ريا�س

4360- ب�سرى وكيل بنت �سكري
4361- جعفر ميه بن ن�سر

4362- اأن�س الحمد بن �سبحي
4363- محمد وائل قنايه بن نزار

4364- ح�سناء اأندوره بنت فايز
4365- يو�سف رزوق بن علي

4366- راما عبا�س بنت محمد
4367- ممدوح الترجمان بن هيثم

4368- اأيهم ح�سن بن ه�سام
4369- با�سل �سالوحة بن اأ�سعد

4370- اأنعام الم�سري بنت محي الدين
4371- زينه زعرور بنت ابراهيم

4372- زبيدة رفاعي بنت عبد الفتاح
4373- هبة و�سوف بنت عبد الكريم

4374- ربا الكردي بنت نزار
4375- لنا الزركلي بنت محمد خلدون

4376- ريتا خوري بنت ح�سان
4377- ن�سال ريحاوي بن منيف

4378- ح�سن الخ�سور بن حمدان
4379- اأن�س ال�سمير بن هيثم

4380- يا�سين �سرف بن محمد غ�سان
4381- اأماني عبا�س بنت عبدالحكيم

4382- اأحمد �سهاب بن فوزي
4383- ابراهيم جرجوره بن �سمير

4384- محمد ب�سران الم�سطفى بن محمد نعيم
4385- اأحمد ال�سهاب بن موفق

4386- �سيمون ده ده بن عبدو
4387- �سوزان �سلطه جي بنت معروف

4388- اأمين الدبا�س بن محمد نبيل
4389- اأحمد زقالم المغربي بن حمزة

4390- عال الخجة بنت محمد باهر
4391- فرا�س محنايه بن عبد الرحمن

4392- منار �سويدان بنت خالد
4393- حنين خالد بنت وحيد

4394- ن�سرين قدور بنت نوري
4395- كنانة غال الحليب بنت محمد خير

4396- ربى عنقا بنت محمد
4397- علي �سلطان بن فوؤاد

4398- ر�سا اأبو خليل بن علي
4399- عبد الهادي الزحيلي بن وهبة
4400- عال �سفاف بنت محمد ريا�س

4401- مريانا زياده بنت فيا�س
4402- هبه طه بنت �سميح

4403- و�سام بلهوان بن عبد الهادي
4404- ر�سمي قري�س بن علي

4405- ن�سرين روقه بنت محمود
4406- رهف الزعيم بنت بدر
4407- ربيع حداد بن يو�سف

4408- كنان ملحم بن يو�سف
4409- غياث طرحو بن عالء الدين

4410- ب�سار بق�سول بن توفيق
4411- اإ�سراء موعد بنت ابراهيم

4412- فاطمه نادر بنت نادر
4413- عالء الهيبه بن محمد

4414- اأماني �سميد بنت علي
4415- �سامر �ساهين بن �سليمان
4416- لمي�س حراره بنت اأمين
4417- فاتنة اأيوبي بنت جمال

4418- اأ�سامة عي�سى بن م�سطفى
4419- عزام المحيميد بن محمد خير

4420- �سفاء جنيدي بنت جابر
4421- �سبا جنيدي بنت جابر

4422- زكي حجازي بن ريا�س
4423- اأن�س علوان بن محمد في�سل

4424- ر�ساد الزين بن ناظم
4425- جورج ال�سلوم بن مو�سى
4426- �سمر البراوي بنت محمد

4427- عامر العلبي بن محمود
4428- محمد من�سور بن محمد زياد

4429- قري�س ال�سمحان بن محمود
4430- رنا الدياب بنت ا�سماعيل
4431- حكمت ن�سلة بنت طالل

4432- جميل العيد بن احمد
4433- محمد من�سور بن اأحمد

4434- عماد ر�سا بن موفق
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4435- نافع مو�سى بن �سعيد

4436- اأحمد الخلف الحماده بن �سبحي
4437- غفار طراف بنت كا�سر

4438- محمد ح�سان كيال بن عبد الجليل
4439- رنا الق�س�س بنت نبيل

4440- هبة الجراقي بنت يا�سين
4441- اأماني فيا�س بنت عويد
4442- منى خرمه بنت اأحمد

4443- نهله الرز بنت وليد
4444- عبد الرحمن قادري بن ح�سان

4445- نور قدور بنت نوري
4446- هدى �سوار بنت مروان

4447- اأن�س الدب�س بن محمد عزت
4448- �سعده الم�سطفى بنت طعان

4449- غاليه كناني بنت محمد عي�سى
4450- هاجر ب�سير بنت محمد �سياح

4451- و�سيم ال�سقال بن فايز
4452- ليث الخير بن ا�سامه

4453- رائدة �سحادة بنت علي
4454- �سيرين �سالح بنت محمود
4455- محمد خير رمانه بن ح�سن

4456- ح�سين ال�سربجي بن محمد �سفيق
4457- عمار كرزون بن محمود

4458- عبد الوهاب الحلبي بن عدنان
4459- �سمير ابراهيم بن �سريف

4460- ليلى عمرو بنت محمدمرعي
4461- نيفين دروي�س بنت خليل

4462- ليال�س ال�سبع بنت عبد العزيز
4463- محمد دروي�س بن عبد العزيز

4464- وليد يو�سف بن خالد
4465- اأحمد الأحمد بن محمد

4466- محمد عيد الحموي بن عمار
4467- حماده حجار بن عارف
4468- عالء الح�سيان بن منير

4469- طارق عيد بن نجيب
4470- مروه بطرني بنت خالد

4471- محمد اأن�س ال�سمان بن محمد اأيمن
4472- محمد الحالق بن ح�سين

4473- رواد رحمون بن ح�سام الدين

4474- اآيه الع�س بنت محمد
4475- غيث همت بن محمد فريز

4476- جمال العيد بن محمد
4477- محمد عامر عزقول بن ح�سان

4478- اأ�سامة الأ�سرف بن كامل نظمي
4479- مجدي ال�سالمه بن زعل

4480- محمد لوؤي عابدين بن محمد ب�سار
4481- و�سيم ا�سحق بن مخائيل

4482- محمد �سبحي العي�س بن خالد
4483- اأحمد وتي بن مولود

4484- محي الدين نعمو جبالق بن اأحمد
4485- عالء الع�ساف بن �سعيد

4486- �سالمه البيطار بن جميل
4487- م�سباح �سويد بن واجد

4488- ه�سام خربوطلي بن محمد زهير
4489- دياب عبا�س بن محمد

4490- حليم خ�سور بن محمد
4491- رامي الحاج علي بن عزة

4492- اإيمان �سكر بنت هيثم
4493- عمار �سكرية بن عبد القادر

4494- ح�سام المغربي بن فواز
4495- ايمن الق�سراوي بن �سحاده

4496- �سيراز كيكي بن خالد
4497- منية القلعجي بنت �سعد اهلل

4498- محمد وائل الن�سواتي بن محمد نادر
4499- محمد معاذ الحجي بن عبود
4500- منال �سميط بنت عبد العزيز

4501- م�سطفى مليحان بن نواف
4502- ب�سام القع بن وليد

4503- اإينا�س الخلفة بنت محمد �سفوح
4504- معتز باهلل العنيد بن محمد

4505- منى البقاعي بنت م�سطفى
4506- محمد ماهر الل بن محمد �سبري

4507- يون�س نا�سيف بن ح�سن
4508- عمر جزائرى بن محمد �سهيب

4509- منى الميداني بنت �سمير
4510- رهف الطير بنت �سمير

4511- اأحمد ال�سيخ بن علي
4512- رامي �سلوم بن اليا�س
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4513- ا�سماعيل ايوب بن عزيز

4514- نايف عجوب بن علي
4515- مالذ جزماتي بن عادل
4516- دانا دروي�س بنت جهاد

4517- ح�سان ال�سحف بن �سمير
4518- محمد تامر العليوي بن محمد هيثم

4519- جمال ا�سماعيل بن اأحمد
4520- دانا دولتي بنت محمد ر�سالن

4521- راما الحوري بنت محمد نذير
4522- احمد عوي�س بن كامل

4523- محمد عرار بن حكمت
4524- لوؤي اأو�سي بن كبرئيل

4525- محمد اقبال اأنق بن عزالدين
4526- ريما الجهماني بنت فوزي

4527- كري�ستين ب�سور بنت جورج
4528- غيث من�سور بن علي

4529- ع�سمت �سالحه بن حمد
4530- اأحمد نيازي بن ايمن

4531- محمد اأيوبي بن اأحمد
4532- محمد الحاجي بن فتحي

4533- نا�سر الم�سري بن محمد راتب
4534- عبد اهلل ال�سطاف بن محمد را�سد

4535- فاطمة الموهباني بنت ا�سماعيل
4536- هبه العاجي بنت وجيه

4537- �سامر ال�سحرور بن ايمن
4538- محمد الخطيب بن ح�سين

4539- يا�سمين ح�سن بنت عالء الدين
4540- نبيها جوده بنت نا�سر
4541- �سذا قدور بنت بهجت

4542- ب�سار الجيرودي بن محمد عدنان
4543- محمد لوؤي العزام بن نور الدين

4544- قا�سم القباني بن محمد
4545- ديمه العوف بنت محمد تح�سين

4546- ولء ق�سار بنت مي�سر
4547- محمد عالء الأخر�س بن محمد يا�سين

4548- اأمل ال�سو�س بنت محمد عماد
4549- اآلء عبد اهلل بنت غطفان

4550- كرم الحموي بن تاج الدين
4551- راما �سوراي بنت منذر

4552- فرا�س جنح بن مي�سرة
4553- روان قندلفت بنت غ�سان

4554- ها�سم الحاف بن خالد
4555- عالء حرب بن محمد

4556- �ساره الزين بنت محمد ها�سم
4557- محمد الح�سن بن عدنان

4558- ب�سار محت�سب باهلل بن محمد زهير
4559- علي محمد بن محمد

4560- محمد مروان حب�س بن خالد
4561- احمد حمامي بن موفق

4562- هاني ال�سامي بن محمد نبيه
4563- ماهر تقي بن عبد الرحمن

4564- غاليه الزعيم بنت محمد اديب
4565- كا�سر عبد الرحيم بن عبد القادر

4566- ب�سار الدغيم بن حاوي
4567- رانده الحالق بنت محمد ها�سم

4568- راما فهده بنت لونديو�س
4569- كينده مالك بن رامز

4570- نورا البيطار بنت �سالح
4571- اماني قلع بنت عدنان

4572- ح�سام الدين محفو�س الحاج بن محمد
4573- اأمل مو�سى بنت محمد

4574- اأدهم جديد بن عقيل
4575- ميرال عرفات بنت محمد م�سطفى

4576- زبيده المغربي بنت انور
4577- عمار حموي بن محمد �سمير

4578- ناهد البيطار بنت �سالح
4579- ربا اللحام بنت محمد وليد

4580- محمد الجما�س بن مي�سر
4581- عماد الدين الزعبي بن عدنان

4582- محمد المجرك�س بن محمد با�سل
4583- محمد ح�سن بن مجيب

4584- فادي حم�سي بن جورج
4585- رامي �سلمان بن خالد

4586- لما قنواتي بنت فوؤاد حمدي
4587- علي ابراهيم بن نور الدين

4588- محمد معتز العقله بن مفلح
4589- احمد الحب�س بن محمد خير

4590- اأ�سامة الت�سة بن �سليمان
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4591- ليلى الحجار بنت خليل

4592- رنا م�سطفى ديب بنت نادر
4593- �سراب زكاري بنت طارق
4594- �سالي �سربجي بنت نعيم

4595- علي احمد بن ن�سر
4596- مهند الحارث بن محمد

4597- �سهيلة عكا�س بنت طارق
4598- �سياء محمود بن علي

4599- علي الرفاعي بن احمد
4600- فرا�س داوودي بن اأحمد �سمير

4601- ب�سار اأبو زور بن �سقر
4602- �سهام العلي حبيب بنت ح�سن

4603- فرح جبروؤوتي بنت محمد غ�سان
4604- اأروى الدروي�س بنت محمد

4605- ممدوح �سموط بن محمد يا�سر
4606- ا�سراء زين العابدين بنت ح�سان

4607- هاني ال�سيرفي بن موفق
4608- لما علو�س بنت �سوكت
4609- دونا البدين بنت غ�سان

4610- عالء الدين الن�سار بن محمد
4611- �سرغام اأ�سعد بن زيدان
4612- علي العلوني بن محمد

4613- موؤيد الدين �سبيني بن محمد يا�سين
4614- و�سام عوده بن عبدالح�سيب

4615- زاهر ال�سربجي المزيك بن عماد
4616- ولء يو�سف بنت محي الدين

4617- موفق الع�سي بن محمد
4618- محمد عالء الريحاوي بن محمد خير

4619- عبد الكريم نا�سر بن محمد اأكرم
4620- محمد ثائر القع بن محمود

4621- عروه خليل بن محمد
4622- احمد �سمعو ابراهيم النجار بن ح�سين

4623- ح�سام الغميان بن محمد نذير
4624- اأن�س مهنا بن عبد اهلل

4625- نجاح بهلوان بنت محمد زهير
4626- محمد رم�سان بن محمد ديب

4627- كنان جديد بن جودت
4628- اماني الن�سواتي بنت عدنان

4629- با�سم الحناة بن بول�س

4630- �سماح ال�سا�س بنت عبد الهادي
4631- �سميره يو�سف بنت محي الدين

4632- ريا�س القزح بن اأحمد علي
4633- فا�سل العبداهلل بن عبيد

4634- اأحمد عرفة بن محمد ديب
4635- محمد عبد الوكيل تلجه بن م�سطفى

4636- الفا ا�سعد بنت وفيق
4637- �سو�سن البهلول بنت اأيمن

4638- دعاء ال�سع�سي بنت محمود
4639- عمر ابو ر�سالن بن ابراهيم

4640- نادر الع�سيب بن علي
4641- مها عبدو بنت �سليمان

4642- محمد هيثم جراد بن محمد
4643- ملهم دياب بن محي الدين

4644- جيانا لطفي بنت ب�سار
4645- ولء �سع�سع بنت ع�سام

4646- عبد اهلل الحموي بن امين
4647- هديل حميدو بنت محمد �سالم

4648- محمد �سالم الطويل بن عبد ال�سالم
4649- محمد فرا�س �ساهين بن �سياء

4650- محمد �ساهر بن موفق
4651- اآيات زيتون بنت ريا�س

4652- ايات مكحل بنت ح�سان
4653- �سعاد دم�سقي بنت مازن

4654- اأمين العمر بن غازي
4655- ديما حموده بنت محمد زيدان

4656- مروه الدعا�س بنت علي
4657- مي�سم �سلق بنت ريا�س

4658- ميريام ك�سواني بنت عبد اهلل
4659- ديما الحريري بنت �سليم �سالم

4660- روان الحموي بن ماجد
4661- مهند ح�سينو بن غالب

4662- فردو�س الحالو�س بنت محمد
4663- محمد ا�سالمبولي بن نعيم
4664- احمد ا�سالمبولي بن نعيم

4665- اآلء تالوي بنت احمد
4666- هبه ناع�س بنت محمد عادل

4667- دعاء �سهيون بنت محمد ب�سام
4668- عزيزه ح�سن بنت عمر
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4669- اأيمن �سخا�سيرو بن محمد مطيع

4670- تهاني خلبو�س بنت انور
4671- اإياد الخطيب بن با�سل

4672- اينا�س اللبابيدي بنت ايمن
4673- محمد حوراني بن محمد وليد

4674- الهام ر�سيد بنت احمد
4675- رزان ابراهيم بنت اأحمد

4676- وفاء زند الحديد بنت محمد نبيل
4677- رنا الزبيبي بنت محمد ب�سام

4678- مجدي الدروي�س بن فوؤاد
4679- عال قا�سم بنت عماد

4680- ماهر جديني بن فواز
4681- عمر الخطيب ابو فخر بن ماهر

4682- فداء قا�سم بن فريد
4683- هزار رم�سان بن ب�سام

4684- �سها جروه بنت عبد الوهاب
4685- خير الدين طاهر بن فوؤاد

4686- ب�سار حجله بن محمد
4687- كنانة بعيتي بنت اأحمد

4688- نور ح�سن بنت محمد
4689- عبد المنعم ال�سوا بن خليل
4690- خليل امون بن محمد علي

4691- فوؤاد العايد بن �سحاده
4692- محمد �سليم ال�سطه بن عبد النا�سر
4693- با�سل الحوا�سلي بن محمد ه�سام

4694- نبيل الحمامي بن �سالح
4695- رغد الحفار بنت وليد
4696- اأحمد ابراهيم بن اأنور

4697- موؤمن زعبوط بن محمد
4698- مازن الكفري بن �سمير
4699- محمد العلي بن خالد

4700- الء ابو لباده بنت موفق
4701- عبداهلل فليون بن موفق

4702- غاليه هيكل بنت ماأمون
4703- رنيم �سباط بنت ا�سامه

4704- فادي هيالنه بن ميخائيل
4705- اآمنة عموري بنت عبا�س

4706- ماأمون كريم بن غالب
4707- مثيله عكام بنت ر�سوان

4708- و�سام عبيد بن غالب
4709- رامز العبد اهلل بن محمد حافظ

4710- را�سي الجوهري بن زهير
4711- عالء الدين ح�سن بن عطا

4712- محمد يون�س بن اأحمد
4713- فر�سان الحو�س بن نظام

4714- �سميه المنال بنت احمد راتب
4715- ناتالي ا�سقر بنت بطر�س جورج

4716- رغد النحا�س بنت موجاب
4717- اآلمى المهايني بنت متين باهلل

4718- علي علي بن �سلمان
4719- عي�سى كفا بن فا�سل

4720- ريم ال�سويكي بنت محمد �سيف الدين
4721- محمود عي�سى بن اأنور

4722- فادي ك�ساب بن نبيل
4723- �سليم البو�سي بن محمد جمال

4724- محمود العليان بن نبيل
4725- علي الك�سمو بن م�سطفى
4726- راتب �ساوي بن حكمت
4727- هبه الري�سان بنت �سليمان

4728- مروة �سعلة بنت انطون
4729- خلود القطريب بنت ف�سل اهلل
4730- �ساره زين العابدين بنت جمال

4731- �سهى محفوظ بنت عبد الكريم
4732- ا�سامه ال�سعد بن حمزه

4733- محمد علي بن عبد اللطيف
4734- عبد الغني اليحيى بن محمد عدنان
4735- نور اليعقوبي جزائرلي بنت محمد

4736- دانيا الحم�سي بنت محمد نور الدين
4737- ريماز العلي بنت محمد

4738- فرا�س قطان بن محمد
4739- اآلء الن�سواتي بنت عبد اللطيف

4740- غازي ال�سطيف بن عو�س
4741- ر�سا ال�سويكي بنت محمد ب�سام

4742- با�سل الكردي بن �سمير
4743- ايهاب النابل�سي بن محمد وليد

4744- اليا�س الحنا بن اكرم
4745- ولء ال�سيد بنت فهد

4746- رنا بحبوح بنت محمود
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4747- ح�سن بل�سه بن محمد

4748- �سميه فجله بنت �سالح
4749- ريم غره بنت محمد نذير

4750- و�سام ال�سنواني بن محمدعادل
4751- دعاء اللحام بنت محمد وليد

4752- حنان الكوى بنت محمد خليل
4753- عرين خن�سر بن احمد

4754- معمر الح�سين بن عبدالوهاب
4755- رهف مراد بنت رفيق

4756- هبه الحجار بنت مهدي
4757- ايمان �سنقر بنت تي�سير

4758- ح�سام ا�سكندر بن عبد الكريم
4759- اأ�سامة الب�سيط بن فايز

4760- لمى الحم�سي بنت محمد غازي
4761- رزان البراوي بنت ح�سن

4762- منانا �سعيد بنت عبد الروؤوف
4763- اأحمد جمعه بن محمد

4764- محمود تعلوبه بن احمد
4765- �سومر عبد الرحمن بن احمد

4766- فار�س �سوفان بن مو�سى
4767- رهف م�سوح بنت ريا�س

4768- عبد اهلل قدو بن عماد
4769- رافي النعمة بن �سوقي
4770- طارق بيطار بن عدنان

4771- األء رنجو�س بنت احمد
4772- محمد المغربي بن ابراهيم

4773- فرح الحب�س بنت ح�سام الدين
4774- �سالم تللو بنت محمد �سميح

4775- ح�سناء المنجد بنت اأ�سامه
4776- �سومر ظاهر بن في�سل
4777- مريانا هيفا بنت راجي

4778- مي �سمكة بنت عمر
4779- عبد اهلل الدغلي بن بدر الدين

4780- غري�س ب�سمه جى بنت عبد اهلل
4781- رهف بي�سون بنت فايز

4782- �ساره �سبع الليل بنت نزار
4783- محمد خالد تركية بن خليل

4784- رامي حامد بن علي
4785- امجد الخياط بن احمد زهير

4786- زينة الطباع بنت زكي
4787- و�سام الجنيدي بن توفيق

4788- هاني فالحه بن جابر
4789- نور ال�سمان بنت محمد �سعيد

4790- عبدو عربي بن محمد
4791- اأماني ادريبي بنت في�سل

4792- محمد طالل مل�س بن اأمير
4793- عبداهلل كريم بن محمد

4794- ميديا مللي بنت �سبحي
4795- اآلء ال�سفر بنت ح�سان

4796- ن�سرين الجزائري بنت عز الدين
4797- علي فيا�س بن محمود
4798- �سمير الخ�سر بن حمد

4799- محمد غ�سان ح�سكي بن محمد ذو الفقار
4800- عالء ح�سين بن مهيوب

4801- ق�سي المهنا بن �سمير
4802- ح�سين الح�سن بن ناجي

4803- عمر بولد بن عامر
4804- هنيده مراد بنت محمد امين

4805- ان�س حداد بن ر�سمي
4806- محمدمازن الروا�س بن ع�سام

4807- محمد �ساهين بن ح�سن
4808- ريتا هنا بنت جورج

4809- ولء �سكري مراد بنت ايمن
4810- لوؤي بني المرجه بن ر�سوان

4811- نوره العاتكي بنت مروان
4812- نور �سته جي بنت هيثم

4813- عدنان حوارنة بن عبد الغني
4814- جود العقاد بنت محمد غالب

4815- اآيه �سره بنت غ�سان
4816- محمد يا�سر الطرابي�سي بن مازن

4817- �سيرين ال�ساطي بنت محمد اكليل
4818- ح�سام الدين الرفاعي بن منير

4819- دينا خدام الجامع بنت محمد غ�سان
4820- محمد تميم بل�س بن �سالح الدين

4821- محمد الخالد بن ب�سام
4822- انيمار زاهر بن علي

4823- موؤيد ال�سلي بن عدنان
4824- رول برنبو بنت موفق
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4825- محمد الخوام بن محمد ب�سار

4826- عامر العطار بن ب�سار
4827- ميرنا بحري بنت اليا�س
4828- كميل ب�سور بن ممدوح

4829- ع�سام ا�سعد بن م�سطفى
4830- منال �سليم بنت �سحاده

4831- لجين عي�سى بنت ممدوح
4832- علي علي بن محمود

4833- اأن�س تقي بن عبد الهادي
4834- لينه الدباغ بنت �سليم

4835- مالك ملكو بن �سليمان
4836- فرح الدبا�س بنت محمد نذير

4837- ولء القزاز بنت محمد مازن
4838- ربا عي�سى بنت وليد

4839- ن�سرين الحموي بنت محمد موفق
4840- �سليم هنداوي بن عي�سى

4841- ُعال ال�سب�سبي بنت عي�سى
4842- رفاه تاجا بنت محمد جمال

4843- جرير كا�سوحة بن منيب
4844- عال رابعه بنت محمد حاتم

4845- عبد الرحمن مو�سى بن م�سطفى
4846- با�سمة دروي�س بنت جميل

4847- �سادي كلثوم بن �سالم
4848- �سعاع عمار بنت عبد الكريم

4849- يمنى الت�سه بنت ماأمون
4850- �سهيل النمير بن ايوب

4851- طارق الم�سطفى بن م�سطفى
4852- ميرنا دحروج بنت محمد

4853- مريم �سكور بنت فايز
4854- ا�سماء المالكي بنت محمد �سعيد

4855- نجوى �سابرين بنت م�سطفى
4856- ديمه البراهيم بنت محمد

4857- اأحمد ر�سق بن قا�سم
4858- اأمل الغواني بنت محي الدين

4859- غاليه محي الدين بنت نبيل
4860- ايهم الحم�سي بن اأ�سامه

4861- هاجر نيازي بنت اأيمن
4862- هدى الحديدي بنت ريا�س

4863- �سامر عبد العال بن عادل

4864- �سامر عبد الحق بن محمد
4865- مازن م�سلح بن محمد نجيب

4866- محمد فار�س ال�سباغ بن محمد ماأمون
4867- كمال رم�سان بن ح�سين

4868- اليا�س �سائغ بن ادمون
4869- اأنور البرناوي بن نذير

4870- جمال قويدر بن فهد
4871- احمد ابراهيم بن عبد الكريم

4872- يحيى الم�سري بن محمد وليد
4873- عبداهلل ال�سعيدي بن محمدعلي

4874- �سام الزيبق بنت محمد عماد
4875- نور الم�سالمة بنت اأحمد
4876- ن�سال مهدي بن مدحت

4877- تهاني مخلالتي بنت وليد
4878- نور الهدى ايبو بنت محمد جمال

4879- ان�س ال�سيخه بن محمد
4880- هبة الرحمن الجفان بنت محمد رفيق

4881- رول العب�س بنت محمد
4882- هاني اورفه بن خالد

4883- رايه تقي الدين بنت محمد يا�سر
4884- �ساهير اقبيق بنت ممدوح

4885- ح�سين البرباري بن يا�سين
4886- محمد طارق الحوراني بن محمد

4887- الهام عقيل بنت احمد
4888- ا�سامه �سفاف بن ممدوح

4889- علي نعمه بن مهدي
4890- رنيم عابدين بنت محمد

4891- اأن�س عدي بن موؤيد
4892- توفيق النقري بن فريد

4893- �سفيان مارديني بن محمد لوؤي
4894- مرح ال�سادات بنت عرفان

4895- مكرم الفطايري بن عماد
4896- اآمنة الحالق بنت محمد رفيق

4897- رواد ابو حمد بن مي�سيل
4898- طارق الروا�س بن عفيف

4899- منال ال�سب�سبي بنت موفق
4900- �سامر العبداهلل بن عمر

4901- طارق عرمو�س بن فريد
4902- باهر مخول بن ميخائيل
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4903- رنيم ح�سون بنت يا�سين

4904- ر�سا �سعيد بنت �سمير
4905- نور فطايري بنت نور الدين

4906- ريم يازجي بنت ن�سال
4907- ديانا العقاد بنت محمد زهير

4908- اآية �سرف بنت محمد فواز
4909- مرام مراد بنت خالد

4910- غياث م�سالمه بن محمد ر�سوان
4911- مياده ح�سن بنت جميل

4912- ربا �سالح بنت احمد
4913- طارق فرحه بن فريز

4914- �سادي ريحان بن ب�سير
4915- رامة العطار بنت محمد

4916- غ�سون عماره بنت محمود
4917- عال منقار بنت ب�سام

4918- عمار ا�سعد بن �سالح
4919- كنانه جمعه بنت عبد الرحمن
4920- عبد النا�سر الحمادي بن جمال
4921- محمد البطيحي بن عبدالكريم

4922- نور الحم�سي بنت محمود
4923- هاني مو�سى بن جهاد

4924- علي �سالمه بن احمد �سيف الدوله
4925- �ساريه القد�سي بنت هيثم

4926- رم�سان �ساكر بن خ�سر
4927- محمد عالء ا�سفر بن معاويه

4928- محمد نا�سر بن احمد
4929- وليد الحموي بن نذير

4930- محمد ال�سمادي بن تي�سير
4931- �سحى العزي بنت محمد عامر

4932- اأحمد عبد الخالق محمد بن ح�سن
4933- عبد اهلل ال�سمالي بن ح�سين

4934- �سياء خ�سور بن محمد
4935- مروة دبو�سي بنت احمد ابو الخير

4936- لمي�س عا�سي بنت ابراهيم
4937- غفران ال�سو�س بن نور الدين

4938- محمد ماهر داوودي بن محمد اأنور
4939- عمر العبد بن عماد

4940- اأن�س النونو بن ه�سام
4941- غزل دب�س ولبن بنت محمد نذير

4942- ه�سام الغوثاني بن عبد اهلل
4943- لين العوا بنت فواز

4944- فوزية هزيمة بنت محمد
4945- نافع خلوف بن مح�سن
4946- نوار محمد بنت اآ�سف

4947- �سانت بدزيكوف بن كره بت
4948- نادين عجميه بنت احمد

4949- محمد معتز تمر بن رجب
4950- ولء مكي بنت ب�سير

4951- لين حماده الخياط بنت محمد موفق
4952- محمد عالء ال�سروجي بن محمد عماد

4953- اأحمد مو�سى بن محمد عبد الكريم
4954- احمد الفرواتي بن قا�سم

4955- هدى مهره ال�سالحاني بنت جالل
4956- فايز �سطوف بن م�سطفى
4957- عمر العزاوي بن خطاب

4958- مريم عرمو�س بنت اح�سان
4959- عالء اللوز بن محمد مالك

4960- نور ديب بن عبد الرحمن
4961- ح�سام طه بن نبيل

4962- محمد عالء الحموي الأ�سقر بن محمود
4963- عفاف الكرم بن ثابت
4964- اآلء طياره بنت �سمير

4965- رودين مللي بنت جالل
4966- الء �سيخاني بنت نبيل

4967- نغم عي�سى بنت �سعد اهلل
4968- عمر الحالق بن مازن

4969- احمد الكك بن محمود
4970- فاطمة برني بنت فواز
4971- موفق فطايري بن نبيل

4972- لين العمادي بنت محمد نبيل
4973- اأ�سامه كيكي بن عدنان

4974- اآلء حماميه ال�سعار بن محمد علي
4975- نور �سكر بنت هيثم

4976- نجيب فرح بن �سليم
4977- نادين الخياط بنت عبد المنعم

4978- اآلء اليو�سف بنت ح�سين
4979- خلدون الب�ستاني بن ه�سام

4980- محمد غياث البري بن محمود
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4981- ريهام دحدل بنت ظاهر

4982- ن�سرين ال�سيرفي بنت مازن
4983- اآلء ال�ساطر بن محمد �سعيد

4984- و�سام جلي�س بن ر�سوان
4985- مناف الفار�س بن ذياب

4986- محمد مازن ال�سامي بن محمد �سمير
4987- مهند الهندي بن محمد

4988- تما�سر كيوان بنت ا�سماعيل
4989- هبه اهلل المغربي بنت فاروق

4990- خليل حم�سي بن غ�سان
4991- �سالم عوده بنت محمد نذير

4992- �سالح حجيج بن محمد
4993- تهاني العوده بنت محمد

4994- �سادي نا�سر الدين بن فوؤاد
4995- كنده احمد بنت محمد
4996- ميرنا نعمه بنت جرجى
4997- ن�سرين طه بنت يو�سف

4998- محمد دار يون�س بن احمد زهر الدين
4999- وئام �سعبان بنت �سالح
5000- ولء حروق بنت ايمن

5001- عماد فلفل ق�سومه بن محمد ريا�س
5002- دلل عنتر بنت جميل

5003- �سوزي بر�سلي بنت عبد الوهاب
5004- علي الخباز بن عبد الحي

5005- ر�سا �سهباز بنت محمد خير
5006- ه�سام من�سور بن �سليمان

5007- اأن�س العقاد بن �سليم
5008- يو�سف بلوط بن نقول

5009- رزان ح�سي�س بنت ح�سن
5010- حازم ابراهيم بن �سريف

5011- الء النجار بنت محمد وليد
5012- احمد �سالمي بن نا�سر

5013- بتول الجبان بنت ح�سان
5014- هيام زهره بنت محي الدين

5015- اإينا�س بندقدار بنت احمد
5016- غاده نعيم بنت حمد

5017- ق�سي الجودة بن فرحان
5018- باميال حنا بنت اإليا�س

5019- �سماح النحالوي بنت احمد

5020- �سياءالدين حريري بن ابراهيم
5021- ليال�س الفالحه بنت محمد
5022- ابي الحمد الكو�سا بن علي

5023- ديما �ساهين بنت بهجت
5024- نور اأني�س بنت اأحمد يا�سر

5025- ح�سام حيدر بن لوؤي
5026- فرا�س العواد بن �سليمان

5027- ميرفت هوا�س علي بنت غريب
5028- كندا ابو �سقير بنت محمد خير

5029- عبد الرحمن طالب بن م�سطفى
5030- فريد �سبعانية بن فايز
5031- �ساره بادي بنت نبيل
5032- مروه الحب�س بن فايز

5033- محمد ان�س ف�سو بن عبد الحميد
5034- محمد عالء عبد الحق بن عبد الرزاق

5035- عمر قا�سم بن اأحمد
5036- منال �سمور بنت محفوظ

5037- همام الجودة بن فرحان
5038- �سبحيه نجيب بنت عبد الرزاق

5039- �سلطان العويد بن ر�سوان
5040- عبد اهلل الم�سري بن مروان

5041- نا�سر الدين برهان بن جمال
5042- عا�سم بركات بن جابر

5043- مرح دللول بنت نذير
5044- �سهام ح�سين بنت ح�سن

5045- علي �سالح بن اأحمد
5046- زين العابدين �سحاده بن رفيق

5047- محمد نور الدين المنير بن م�سطفى
5048- محمد عمر �سمدين بن محمد مازن

5049- محمد نبيه ال�سقا اميني بن اح�سان
5050- محمد ح�سام مدخنة بن اأحمد

5051- محمد طارق بني المرجه بن محمد عماد
5052- مهند الحكيم بن �سمير

5053- محمدحمزه الطحان بن محمد عزت
5054- بهاء الدين �سرابي بن مروان

5055- وائل الحاج �سالح بن عبدالكريم
5056- نهله هواري بنت اديب

5057- محمد فادي زرزر بن محمد من�سور
5058- زين الأحمر بنت ايلي
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5059- عالء ابراهيم بن موفق

5060- هبه داود بنت محمد
5061- ايمن �سيخ الر�س بن محمد فائز

5062- علي طعمه بن �سامان
5063- خانم �سالحانيه بنت محمد

5064- كيندا عقل بن حبيب
5065- محمد عبد ال�سالم بن هي�سم

5066- جعفر محمد بن اكرم
5067- محمد زكريا بن ابراهيم

5068- ح�سام عوده بن عبدالح�سيب
5069- ح�سين المحمد بن مو�سى

5070- محمد ال�سمان ال�سباغ بن عبد الرزاق
5071- محمد رامي عقيل بن محمد �ساهر

5072- محمد هيثم غنام بن محمد ب�سام
5073- معن عبود بن �سبحي
5074- زينب دحبور بن زياد

5075- محمد المهتار بن عمر
5076- لينا حجازي بنت غ�سان

5077- ابراهيم ابو ثمره بن علي
5078- محمد الديري بن عماد الدين

5079- راويه ال�سيطري بن محمد
5080- لنا ال�سبيني بنت اأحمد

5081- لوؤي كردي بن علي
5082- نورا خليف بنت احمد
5083- نور�س زهوه بن عدنان

5084- دعاء الجبان بنت بدر الدين
5085- عبد الغني ابو ال�سامات بن عبد اهلل

5086- احمد ملكي بن اياد
5087- اآلء �ساهين بنت اأحمد
5088- اح�سان عواطه بن عزو
5089- مي�سم عثمان بن ح�سن

5090- محمد لوؤي م�سم�س بن عدنان
5091- دانيال ق�سام بن فايز

5092- عامر العجمي بن ماجد
5093- اأحمد هناوي بن مفيد

5094- �سامر عيزوقي بن رمزي
5095- فاروق فلوح بن عقيد

5096- محمد راتب المال بن حمزة
5097- محمد عماد دقماق بن محمد وليد

5098- محمد م�سر علي بن محمود
5099- عبدالكريم البني بن محمد اأيمن

5100- �سو�سن حالق بنت محمد
5101- ريم طوي�سي بن علي

5102- دانيا اللحام بنت محمود
5103- �سالي النويالتي بنت محمد ب�سام

5104- مرح زينو بنت ن�سال
5105- ولء معاد بنت ب�سام

5106- عال العبد الرحيم بنت محمد
5107- خلود الديري بنت محمد مختار

5108- اأحمد حاجين بن عبد ال�سالم
5109- بتول معروف بنت اأحمد

5110- قمر ال�سواف بنت محمد راتب
5111- نور العجلوني بنت وليد

5112- لولوا مارديني بنت اليا�س
5113- اآلء �سيوفي بنت احمد
5114- هناء العو�س بن يو�سف

5115- فرح ال�سفدي بنت مهيب
5116- كري�ستين �سابو بنت غ�سان

5117- ر�سيد الكوري بن جودر
5118- لجين عبيد بنت اكرم

5119- ديما ها�سم بنت عماد الدين
5120- زهراء علي بنت محمدراتب

5121- ولء عا�سي بنت عبد الرحيم
5122- لمى �سلوم بنت نزيه

5123- محمد خير اهلل بن محمد �سحادة
5124- محمد علي الع�سلي بن محمود

5125- فرزت الدروي�س بن عبد اهلل
5126- ر�سا داوودي بنت محمد معتز

5127- جورج قرو�سان بن جان
5128- زين العابدين �سليمان بن عدنان

5129- نور العموري بنت غزوان
5130- عالء بني المرجي بن محمد

5131- وليم �سرور بن طيفور
5132- احالم احمد بنت محمد

5133- رهف بقله بنت محمد جمال
5134- اأحمد الع�س بن محمد ديب

5135- رزان �سمدين بنت هاني
5136- رانية ابوغيدا بنت محمود
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5137- �سمير الحموي بن ع�سام

5138- نوره ال�سليل التدمري بنت تي�سير
5139- نور ال�سبعاني بنت احمد

5140- �سند�س ريا بنت مفيد
5141- ع�سام فلفل ق�سومه بن محمد ريا�س

5142- فادي عفاره بن عبد القادر
5143- لمى بجور بنت جرج�س

5144- محمد معاذ الخولي بن عبدالكريم
5145- وائل هالل بن خالد

5146- �سالي موالدي بنت اأيمن
5147- نهى غ�سن بنت ح�سن

5148- بيان عمران بن عز الدين
5149- عال كرباج بنت عبد اللطيف

5150- فاطمه عمران بن اديب
5151- عزيزه المرادني بنت �سفيق

5152- عبد الرحمن مقبوع بن محمد
5153- لوند بيجو بن محمد

5154- و�سيم زغيب بن ابراهيم
5155- محمد خير طيبي بن هيثم

5156- اأ�سامه ابراهيم بن �سريف
5157- محمد قبالن بن مو�سى

5158- غيث اجليقين بن محمد معتز
5159- محمود قدورة بن ر�سيد

5160- ر�سيل النا�سر بنت �سمير
5161- اريج دقماق بنت اكرم

5162- مريم الزعبي بنت عمران
5163- محمد عادل مزيك بن محمد ن�سال

5164- مرح من�سور بنت منير
5165- ان�س طب�س بن خليل

5166- ليلي مبي�س بنت غ�سان
5167- روز ابراهيم بنت خليل

5168- مفلح الفاعوري بن احمد
5169- �سحر ادري�س بنت محمد

5170- رنا طالب بنت عبد اهلل
5171- فادي �سليمان بن �سفير

5172- ح�سين الح�سن بن خليل
5173- نادين ابو زينة بنت �سالح

5174- لبنى الحيالني بنت محمود
5175- عبير تقل�س بنت خليل

5176- طارق ال�سيداه بن جهاد
5177- ُعال خما�س بنت عماد
5178- ريا يو�سف بن �سوكت

5179- محمد خير �سليم بن احمد
5180- ت�سنيم عالوي بنت ابراهيم

5181- لجين الطباخ بنت محمد �سمير
5182- زكريا �سليمان بن خ�سر

5183- هبه الحميد بنت محمود
5184- رائد عي�سى بن عبد اللطيف

5185- �سليم علي بن ا�سامه
5186- احمد حمد بن جمال
5187- معين زهره بن ابراهيم

5188- اأ�سامه اأبو اآذان بن عزت
5189- ايمان ال�سيخ بنت عبد

5190- ابراهيم محمد بن محمود
5191- محمد مارديني بن نعيم
5192- رامي اأبون�سر بن �سامي

5193- جال عطناوي بنت ح�سام الدين
5194- هانيه ال�سطواني بن محمد زهير

5195- بيان �سيخ الحدادين بنت محي الدين
5196- رغيد وي�س بن اإح�سان

5197- محمد �ساهر علوان الجا�سم بن في�سل
5198- محمد خير برهاني بن محمد ا�سامه
5199- محمد مناف التقي بن محمد عدنان

5200- عال �سعد الدين بنت �سعدي
5201- نور اللحام بنت احمد

5202- �سوزان ب�سار بنت احمد
5203- مظهر ال�سو�س بن غ�سان
5204- ممتاز ال�سمعه بن �سفوح

5205- نظير خليل بن غ�سان
5206- محمد ارمنازي بن زياد

5207- علي ريحا ن بن عبد الرحمن
5208- محمد عالف بن �سبحي

5209- قتيبه حميدي بن �سالح
5210- محمد اأغيد عمران بن فاروق

5211- محمد عادل محجوب بن محمد ب�سار
5212- عالء �سالمه بن احمد

5213- محمد يمان الخطيب بن محمد كمال الدين
5214- دعاء قادري بنت محمدح�سن
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5215- نادر الدغيله بن محمد

5216- هال ا�سماعيل بنت معين
5217- رامز الغ�سبان بن محمد

5218- عامر خليل بن هاني
5219- عدنان الخطيب بن �سامر

5220- ملهم ح�سن بن ه�سام
5221- حمزه هيكل بن محمد توفيق

5222- مرام ال�سبيني بنت مازن
5223- احمد بركات بن �سوكة

5224- دلل عو�س بنت جرج�س
5225- غنى دبج بنت محمد نبيل

5226- ادهم من�سور بن محمد
5227- مجد عبود بنت اديب

5228- كارولين ال�سناعه بنت مفيد
5229- با�سل بيرقدار بن هيثم

5230- اأحمد القربي بن محمد �سعيد
5231- ريم ال�سيخه بنت منير

5232- رهف ال�سيوفي بنت محمد ب�سير
5233- �سبا عي�سى بنت م�سطفى

5234- ريم دياب بنت ماأمون
5235- عبد ال�سالم بلحة بن ح�سن
5236- �سماح ابو �سته بنت �سلمان

5237- اأبي الك�سم بن محمد عطا
5238- �سعاد تللو بنت دروي�س

5239- محمد العذبه بن علي
5240- محمد الزغلول بن بدر

5241- بانة البعاج بنت زياد
5242- هنادي محمود بنت �سعيد

5243- ريما الجوادري بنت يو�سف
5244- هبه �سحتوت بنت ماجد خليل

5245- اآلء قباني بنت محمد معتز
5246- ن�سرين طنطه بنت محمد

5247- زينب بركات بنت رفيق
5248- محمد البراهيم بن يعقوب

5249- ح�سين ابراهيم بن جميل
5250- دعاء مدوحة الحم�سي بنت محمد اكرم

5251- هبه الحايك بنت نبيل
5252- ريمي �سافي بنت خليل
5253- اآ�سف �سلمان بن محمد

5254- اأ�سمهان �سميد بنت اأكرم
5255- فاطمة كيوان بنت ابراهيم

5256- محمد ان�س نجم بن عاطف
5257- خالد الحوامده بن جمال

5258- ح�سام الدين مطاوع بن فايز
5259- عبد الرحمن البزرة بن محمد �سمير

5260- علي حليمه بن م�سطفى
5261- اغيد مو�سى بن نادر

5262- محمد المعت�سم عرار بن محمد بهاء
5263- ايمن الكيال بن ممدوح

5264- منهل رنجو�س بنت محمد
5265- �سماح محي الدين بنت غيا�س

5266- محمد ريا�س �سحرور بن ا�سماعيل
5267- اأحمد حافظ بن نزار

5268- محمد مهيار �سلهب بن �سمير
5269- دعاء عويتي بنت اكرم

5270- لينا الحلو بنت محمد زهير
5271- ر�سا ر�ستم بنت جرجي

5272- رانيا محمد بن عبد الرحمن
5273- ليث المردود بن خلف

5274- ا�سماء بكراوي بنت نور الدين
5275- اريج المنير بنت محمد �سريف

5276- �سو�سن عبد الباقي بنت محمد عيد
5277- ريم داود بنت محمود

5278- زينب نور الدين بنت طالل
5279- ابت�سام الزعبي بنت �سلمان

5280- علي ح�سينو بن اأحمد
5281- ا�سيل م�سوح بنت ب�سير

5282- المجار الجابر بن فواز
5283- فداء زلخو بنت محمد

5284- غياث الح�سين بن دهام
5285- عبداهلل الجمعات بن محمود

5286- ه�سام المحني بن عمر
5287- عال الترا�س بن محمد

5288- رزان الق�سطنطيني بنت ه�سام
5289- زهور �سالمة بنت محمد �سالم

5290- محمود �سراقبي بن احمد
5291- ريمون �سعود بن �سهيل

5292- راجي ابو عقل بن فار�س
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5293- تي�سير كنو بن �سبحي

5294- محمد وائل �سربجي بن محمد امين
5295- �سهى عرب الحلبي بنت زياد

5296- فرح بارودي بنت عماد
5297- علياء العقاد بنت محمد غياث

5298- اأحمد هواري بن محمد عمر
5299- لبنى �سراج الدين بنت اأحمد وليد
5300- كارولين العجي بنت �سالح الدين

5301- و�سام �سباني بن رفعت
5302- محمد زكريا بن محمود

5303- ايه الخ�سا بنت مروان
5304- اآمل �سرف بنت اأيمن

5305- اإيهاب �سويد بن م�سهور
5306- ربيكا زيتو بنت وجيه

5307- رائد عثمان بن ب�سير
5308- محمود الخطيب بن يحيى

5309- اآلء عا�سور بنت محمد �سالم
5310- ايمان عمي�س بنت ممدوح

5311- امتثال علو بنت ح�سن
5312- فرح �سيخ علي نا�سر بنت اأمين

5313- نجاة حمدي بن احمد فواز
5314- محمد عمار ايوب بن محمد مازن

5315- غاليه معطي بنت ممدوح
5316- لما حيمور بنت ربيع

5317- رهف الحوراني بنت احمد غازي
5318- طارق ال�سباغ بن ح�سين

5319- محمد قتادة الكردي الباراوي بن مهند
5320- با�سل المالح بن هيثم

5321- قمر قدورة بنت محمد
5322- روبينا زيتونلويان بنت �سيمون

5323- مرح مدخنه بنت فواز
5324- محمد ال�سريف بن داود
5325- جيهان ال�سعدي بنت طه

5326- �سيرين ال�سرابي بنت زهير
5327- اأن�س الح�سين بن عمر

5328- فادي �ساهين بن يو�سف
5329- با�سل زين العابدين بن ح�سان

5330- غاليه ال�سمان بنت رفعت
5331- عمار م�سعود بن محمد

5332- اأيهم �سرور بن في�سل
5333- محمد با�سل الدبا�س بن عبد الغني

5334- محمد زاهر كفتارو بن �سالح الدين
5335- داليا معتوق بنت نعمان

5336- منال الندا�س بنت �سليمان
5337- اآلء حيدر بنت ح�سن

5338- محمد بالل ابو ال�سامات بن محمد نزار
5339- محمد م�سر ابو كالم بن محمد فائق

5340- محمد اأن�س كو�سا بن محمد ماجد
5341- محمد فرا�س النقطة بن محمد نور الدين

5342- نور الك�سم بنت فايز
5343- ا�سماء العبد اهلل بنت ح�سن

5344- عالء الحميد بن محمد �سعيد
5345- مروه الأو�س بنت يا�سين

5346- مادلين �سليمان بنت محمود
5347- رنا الحالق بنت زهير

5348- ريم العفيف بنت قا�سم
5349- �سفاء ال�سياد بنت عبد الغفار

5350- هتاف عقيل بنت فريد
5351- نعمت العم بنت ه�سام
5352- ن�سرين العم بنت ه�سام

5353- ديمة زينة بنت �سالم
5354- احمد خالد العجه بن احمد

5355- عبير العبد بنت محمود
5356- احمد الن�سواتي بن عدنان

5357- نور الهدى ملك بنت عبد الرزاق
5358- تمام الح�سين بن �سمير
5359- الء الهالط بنت ريا�س

5360- ُعال عبد الواحد بنت محمد ثروت
5361- وائل الباخوخ بن عبد القادر

5362- محمد �سامر موؤيد بن محمد علي
5363- ر�سا الر�سيدات بنت انور

5364- مريم اليون�س بنت لوؤي
5365- دارين علي بنت علي

5366- ولء اأ�سقر بنت محمد ب�سيم
5367- منذر الم�سري بن مو�سى

5368- مو�سى الح�سيان بن دروي�س
5369- محمد ابوزيد بن محمود
5370- عال دركزوني بن �سمير
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5371- محمد قي�سي بن علي

5372- علي الك�سيب العبودي بن عثمان
5373- غيث المهايني بن معتز باهلل

5374- تولين هديها بنت عدنان
5375- هبه المنقل بنت محمد ماأمون

5376- جورج خنيف�س بن انطوان
5377- مرهف ا�سماعيل بن محمد فوؤاد

5378- مايا الع�سلي بنت �سمير
5379- غاليه الخطيب بنت محمد

5380- مجد عازر بن نبيل
5381- مروى حافظ بنت محمد كمال

5382- حميد عبد العزيز بن عادل
5383- عقله لباد بن عبد الكريم

5384- نور اللبابيدي بنت محمد ه�سام
5385- محمد عالء التباع بن فائز

5386- ح�سن القا�سم بن ه�سام
5387- بالل عرق�سو�سي بن احمد

5388- لونا القطب بنت محمد �سامر
5389- عي�سى كمال الدين بن احمد

5390- وجيه ال�سروجي بن محمد منير
5391- لوؤي عابدين بن معتز

5392- ميالد �سالح بن ح�سين
5393- ر�سا بربرى بنت محمد �سياح

5394- وليد الهندي بن محمود
5395- محمد مروان حمودي بن عبد الوهاب

5396- بالل الليل بن كامل
5397- محمد الحمادي بن جا�سم

5398- �سفوان دره بن عبد اللطيف
5399- لوؤي الدندن بن عي�سى

5400- مي�ساء غنيم بنت محمد محي الدين
5401- اأ�سماء عر�سان ال�سديد بنت فوزي

5402- �سامر الح�سين بن محمود
5403- �سلمى القادري بنت محمد �سعيد

5404- مرام رم�سان بنت محمد �سادق
5405- فاطمه مرعي بنت بديع

5406- �سليمان خوري بن جورج
5407- اآيه الك�سار بنت �سعيد
5408- ريم ادري�س بنت نديم
5409- ريم العلي بنت ها�سم

5410- ابراهيم مهنا بن يا�سر
5411- حازم ال�سعد بن نزيه

5412- هبه الحكيم بنت محمد مظهر
5413- ح�سام اأبو بكر بن فرج

5414- محمد بديع الهزاز بن محمود
5415- �سخر الدندن بن فاتح
5416- عبير محمد بنت زياد

5417- ح�سام كريم الدين بن محمد ايمن
5418- �ساره الن�سواتي بنت عبد اللطيف

5419- دينا الزيبق بنت عاطف
5420- ديما كبول بنت ح�سان

5421- ب�سام محي الدين بن م�سطفى
5422- منال طبليه بنت انور

5423- مايا ايبو بنت محمد ديب
5424- فرح كناني بنت فاروق

5425- خن�ساء الدن بنت ح�سين
5426- ممدوح حمود بن عواد

5427- اأمينه ال�سيخو بنت عبد الرزاق
5428- لمى الحاج ك�سار بنت �سلوم

5429- ح�سام مال بن محمد
5430- روؤى داوودي بنت محمد معتز

5431- عمار زيدان بن علي
5432- اأحمد العي�سى بن مو�سى

5433- عبد اهلل الزعبي بن محمود
5434- طارق احمد بن طالل

5435- بهاء الدين الحمد بن في�سل
5436- يزن عبود بن جري�س

5437- محمد موفق النع�ساني بن احمد
5438- مروه الحلبوني بنت محمد �سامي

5439- الء ب�سبو�س بنت ريا�س
5440- عميد ال�سب�سبي بن عبد الحي

5441- محمد م�سطفى حفار بن محمد فتحي
5442- ماريا البدوي بنت محمد �سالح

5443- نادين الحموي بنت ا�سماعيل
5444- عمار محمد بن محمود

5445- بالل �سميا بن محمد
5446- جهاد الغربي بن ابراهيم

5447- احمد بوب�س بن ماأمون
5448- جالل علي بن عبداللطيف
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5449- فاطمه مو�سى بنت مفيد

5450- طالل عيد بن �سيطان
5451- ناه�س �سليمان بن ملحم
5452- نورا عجميه بنت احمد
5453- �سفاء بالن بنت عطاف

5454- رغاد �سليق بنت علي
5455- احمد قا�سي اأمين بن عزت

5456- مالك ال�سعار بن نجيب
5457- فداء نعمان بنت بكري

5458- منار ح�سون بن جهاد
5459- محمد ربيع كحلو�س بن نذير

5460- �سعيد ك�ساب بن محمد
5461- غفار رجب بنت كا�سر

5462- ر�سا النجار بنت عبد الرحمن
5463- نور �سم�س بنت يو�سف
5464- ب�سمه �سويد بنت يا�سين

5465- محمد يزن المول بن اكرم
5466- هال علو�س بنت نا�سر

5467- ايمان الخطيب بنت محمد ابو الن�سر
5468- غزل حتاحت بن عبد اهلل
5469- مي�سون دكاك بنت �سمير

5470- لورا برغل بنت محمود
5471- �سفاء بركات بنت طالب
5472- يزن مال ر�سول بن محمد

5473- ر�ساد غزال بن ح�سام الدين
5474- لمى عرار بنت انور

5475- زينب ال�سد بنت جميل
5476- مازن عقل بن يو�سف

5477- دينا مرعي بنت جودت
5478- قا�سم دبا�س بن �سبحي

5479- عبد القادر ال�سو�سي بن محمد
5480- مارلين الحلبي بنت حيدر

5481- هازار اللحام بنت محمد كا�سم
5482- محمد الحلبي بن عمر

5483- محمد عكوري بن ب�سار
5484- دعاء رم�سان بنت عبد الرحمن

5485- عال كولكجي بنت با�سم
5486- كنده الخ�سر بنت �سامي

5487- ديانا دوامي بنت ب�سام

5488- هبا فويتي بنت جابر
5489- محمد غيث غالييني بن ع�سام

5490- خليل المالح بن عبد ال�ستار
5491- �سفا البارودي بنت عبد الرحمن

5492- احمد دو�س بن فريد
5493- �سميرة قلع بنت محمود
5494- با�سل ال�سيبه بن ح�سين
5495- منار خطيب بنت ماجد
5496- ندى خوري بن جورج

5497- ريدان �سعبان بن ابو الخير
5498- قمر او�سرلي بنت عمر
5499- مي�سيل نخلة بن زكي

5500- بتول عالوي بنت ابراهيم
5501- رنا جرج�س بنت غ�سان

5502- مياده ن�سر بنت محمد نبيل
5503- يارا مال ر�سول بنت محمد
5504- ايهاب الخطيب بن محمد

5505- رانيا وزان بنت محمد ح�سان
5506- رنا زوزو بنت عبد الرزاق

5507- مريم ق�سقو بنت �سالم
5508- وفاء الغواني بنت محمد

5509- رنا ال�سيروان بنت محمد توفيق
5510- لما م�سوتي بنت مروان

5511- �سالي الغريواتي بنت �سامر
5512- دعاء �سفدي بنت هيثم
5513- ع�سام ال�سمان بن نبهان
5514- عالء المنجد بن جمال

5515- ر�سا كبتول بنت عماد
5516- مرام ديوب بنت رايق

5517- نور المو�سللي بنت عدنان
5518- منار ايوبي بنت عمر
5519- با�سل جبيل بن فايز
5520- يزن حيدر بن ماهر

5521- ولء فروخ بنت محمد
5522- �سعاد �سالح بنت علي

5523- ولء هالل بنت محمد
5524- مجد الدين ح�سين بن ه�سام

5525- وائل قا�سي امين بن زياد
5526- حنان مح�سن بنت محمد
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5527- محمد زياد الفتال بن عدنان

5528- محمد الأ�سكي بن يا�سين
5529- مهند زرقاوي بن محمد

5530- هبه ا�سماعيل بنت احمد
5531- لين اديب بنت زهير

5532- مجد غبره بن مح�سن
5533- كوثر من�سور بنت خالد
5534- علي المحمد بن اأحمد

5535- محمد فا�سل بن منير
5536- تغريد الحلبوني بنت ماأمون

5537- �ساره الحبال بنت محمد �سهيل
5538- تهاني قالعواد بنت غ�سان

5539- عبد الرحمن المطعم بن محمد منير
5540- مهند بكر بن فواز

5541- احمد م�سوح بن اني�س
5542- وائل واويه بن خالد

5543- احمد ح�سن بن عبدالحميد
5544- محمد ن�سوح قباني بن محمد معتز

5545- محمد مهاب ال�سباغ بن بالل
5546- جمانه ارناوؤوط بنت ح�سن

5547- معتز المحا�سنه بن ب�سير
5548- عبد الرحيم برادعي بن نور الدين

5549- فرا�س الحمد الداود ال�سوا بن فرج
5550- تامر عابدين بن محمد
5551- اباء حندي بنت قا�سم
5552- مرح ق�سار بنت ع�سام

5553- اأديب ال�سيخ اوغلي بن فوؤاد
5554- عال تيناوي بنت ممدوح

5555- مازن ق�سق�س بن محمد عدنان
5556- روجيه نخله بن ميالد
5557- لبانه ق�سة بنت محمد

5558- اآيات يا�سين بنت قا�سم
5559- �سهيب ح�سن بن علي

5560- محمد خير المحمد الرملة بن محمد
5561- مريم ح�سن بنت مح�سن
5562- ح�سان الفيا�س بن احمد

5563- يعقوب ح�سان بن محمد رم�سان
5564- �سفاء م�سوح بنت غالب

5565- �سامي طيفور بن ه�سام

5566- عامر ال�سعار بن ه�سام
5567- ر�سا تقي الدين بنت �سمير
5568- مرفت حمود بنت محمد

5569- هبه الرجب بنت عبد الرحمن
5570- �سهام مل�س بنت نور الدين

5571- عمر الحلح بن وليد
5572- نور ال�سدله بنت احمد

5573- محمد حازم الدقاق بن ماجد
5574- نلمى الأ�سقر بنت ن�سيب

5575- عبد اهلل يحيى مكنا�س بن جمال الدين
5576- ناهد ح�سين بنت محمد

5577- محمد ا�سماعيل بن توفيق
5578- محمد مجد الملقي بن محمد عميد

5579- �ساره الخوام بنت �سمير
5580- رنيم برغل بنت احمد

5581- عفاف ال�سيخ محمد بنت محمد
5582- اديب ا�سعد بن محمد

5583- �سيرين كل�س بنت محمد�سليم
5584- مها المغربل بنت ب�سام

5585- نور فار�س بنت اأديب
5586- رهف قده بنت ماأمون

5587- مروه جانات بنت محمد �سفيق
5588- محمد علي المليجي بن محمد ايمن

5589- ح�سن ال�سمادي بن تي�سير
5590- ملك ال�سريف بنت عدنان
5591- �سو�سن �سعد بنت محمد

5592- نجوى فخر الدين بنت فتحي
5593- نرمين خاطره بنت �سمير

5594- رهف اغا بنت محمد هيثم
5595- عبد الغفار الق�ساب بن عمر

5596- ر�سا الغميان بنت محمد نبيل
5597- هيا داوؤد بنت �سعد الدين

5598- محمد طارق الترزي بن �سمير
5599- محمد با�سل حمامي بن غ�سان

5600- محمود عبد العزيز بن نايف
5601- محمد ا�سالن بن عبد الغني

5602- احمد المكائيل بن عي�سى
5603- �سميح خانكان بن ر�سوان

5604- األء الأعرج بنت وليد
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5605- دعاء المزرزع بنت ه�سام

5606- احمد تلجه بن عدنان
5607- محمد رجب برمو بن احمد

5608- ماغي ديوب بنت �سحاده
5609- دلل ن�سار بنت محمد

5610- �سهى العوام بنت حكمت
5611- محمود اودي�س بن ح�سن

5612- محمد توفيق غنام بن يا�سين
5613- فادي الرحال بن عدنان

5614- عي�سى العايدي بن قا�سم
5615- مالك الخطيب بن �سكر

5616- يا�سر النحا�س بن عبد الفتاح
5617- محمد عمر كناني بن فاروق

5618- رول حمدان بنت غ�سان
5619- وائل حاطوم بن نوري

5620- هدى دكدك بنت م�سباح
5621- مي�ساء الري�س بنت ريا�س
5622- علي علي بن محمد علي
5623- هديل النحا�س بنت عماد

5624- مي نهار بنت مو�سى
5625- روان مكية بنت ديب

5626- نورا ال�سعار بنت احمد منير
5627- محمد يحيى الجراح بن محمد راأفت

5628- رول ال�سمعه بنت مروان
5629- �سام بيطار بن مي�سيل

5630- �سلمى حامد بنت محمد
5631- نور حاج ابراهيم بنت عدنان

5632- هبه �سيخ علي نا�سر بنت يا�سين
5633- �سفاء قا�سم بنت عمر

5634- خديجه حمد بنت عاي�س
5635- فهد ا�سحق بن عي�سى

5636- ليانا غنوم ن�سخه بنت امين
5637- محمد الزعبي بن فار�س

5638- يا�سمين علي بنت بدر
5639- روان الحاج بنت ه�سام

5640- �سذى �سحادة بنت محمد مازن
5641- علي البردقاني بن يحيى

5642- عامر حميد بن احمد
5643- اآيات الدهنه بنت احمد

5644- ولء ح�سن بنت ابراهيم
5645- روان عرب�س بنت وليد

5646- يامن اأبو الح�سن بن حمزه
5647- عبد الرحمن الدخل اهلل بن حمدي

5648- محمد وائل عبد الحي بن وليد
5649- نور الهدى الطيلوني بنت محمد ر�سوان

5650- نور الطرزي بنت فايز
5651- هيا مخلوف بنت علي

5652- نبيه اليو�سف بن اليا�س
5653- دلل �سنوبر بنت محمد ديب

5654- رول ما�سفج بنت خليل
5655- ماهر كيكي بن عي�سى

5656- نور مغربي بنت �سليمان
5657- رائد �سلوم بن �سقر

5658- نور �سموط بنت محمد ح�سان
5659- زهره الكرك بنت محمد �سعيد

5660- ا�سراء �سالمة بن مازن
5661- رامي فيا�س بن ن�سر

5662- هديل عكا�سه بنت محمد
5663- الء عرفه بنت احمد بدوي

5664- اأيهم �سب�سبي بن ا�سحاق
5665- رزان المحمد بنت م�سطفى

5666- تال �سيخه بنت محمد �سعيد
5667- راما زين الدين بنت عبد الهادي

5668- موؤيد مل�س بن محمود
5669- فريحه ال�سماوي بنت ر�سدي
5670- دانيه الدبا�س بنت عبد الغني

5671- عامر كلثوم بن زياد
5672- عال المدني بنت عمر

5673- ولء قا�سم بنت فايز
5674- هديل م�سطفى بنت جمال

5675- نيرمين الح�سن بنت ب�سام
5676- لمى الجمل بنت محمد ع�سام

5677- كنان الحالق بن محمد
5678- مناف النجدي بن محمود

5679- محمد مجر بن فوزي
5680- ابراهيم غزاوي بن طالب

5681- مجد �سلمان بن محمد
5682- احمد الدم�سقي بن محي الدين
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5683- �سعيد اأبوخير بن عاطف

5684- �سادي دومي بن محمد انور
5685- احمد الفحل بن في�سل

5686- مريم ال�سيخ بنت ابراهيم
5687- اأن�س الق�سيباتي بن بكري

5688- ميالد هالل بن ابراهيم
5689- عمار الحم�سي بن عبد الرزاق

5690- ايهم العمادي بن محمد نبيل
5691- ت�سنيم طباع بنت خليل

5692- محمد خير القبالن بن عي�سى
5693- محمد كلثوم بن رفيق

5694- رواد فوزي بن ب�سير
5695- هيثم علي بن حميد

5696- عمار الخمري بن احمد
5697- ديانا عامر بنت في�سل

5698- ولء ر�سوان بنت لوؤي
5699- ريم م�سعل بنت محمد ماهر

5700- عال قطان بنت محمود
5701- رهام الخ�سر بنت عبدال�سالم

5702- عاليه افلي�س بنت محمد مروان
5703- هيام الكريدي بنت محمود

5704- عماد الدين مخلوف بن محمد طاهر
5705- عالء العقله بن غالب

5706- �سفاء عمام بنت ح�سين
5707- ديانا الحزام بنت عبد النافع

5708- و�سام جحه بنت قا�سم
5709- محمد توفيق القطان بن عبد القادر

5710- محمد اأمين الخطيب بن ايمن
5711- ناريمان الدلبي بنت اأ�سامة

5712- رهف حبوب بنت ا�سامه
5713- ريا�س الركا�س بن خلف

5714- لجين الفرا بنت محمد راتب
5715- بالل غبا�س بن م�سطفى

5716- محمد خوام بن وليد
5717- رهف الترك بنت عبد ال�سالم

5718- ايهاب حمود بن �سهيل
5719- محمد خير العقله بن ن�سر الدين

5720- �سنا ال�سالح بنت محمد ريا�س
5721- اماني اليغ�سي بنت محمود

5722- محمد ا�سامه دعدع بن �سعيد
5723- ا�سماء دعم�س بنت يا�سين

5724- عامر محمد بن ابراهيم
5725- محمد خالد ابو جيب بن محمد وليد

5726- ر�سا الدواليبي بنت محمد زهير
5727- محمد من�سور بن ر�سالن

5728- محمد فطيمة بن يحيى
5729- عالء الدين الرفاعي بن محمد ر�سيد
5730- محمديا�سر الوي�س بن محمد يا�سين

5731- مجد الدين الحراكي بن محمد ايمن
5732- نبيل الجنيدي بن ابراهيم
5733- اينا�س اآ�سيتي بنت �سمير

5734- ولء دهام بنت حافظ
5735- ربى الفحل بنت ايليا

5736- احمد ال�سعال بن عارف
5737- محمد ه�سام ال�سماع بن نزيه
5738- جهاد اخوان بن محمد امين

5739- مروه ا�سطيف بنت محمد
5740- اماني متولي بنت محمد ماجد

5741- ريتا الحالق بنت جورج
5742- ح�سن العيا�س بن �سليمان

5743- �سمر المو�سللي بنت محي الدين
5744- �سيرين قزاز بنت �سبحي

5745- �سعيد �سالمه بن ا�سماعيل
5746- عمر طبو�س بن عبد الروؤف

5747- ربا الق�سير بنت هيثم
5748- �سحاب خ�سره بنت محمود

5749- يو�سف عبا�س بن اأحمد
5750- رنا منال امين بنت مظفر
5751- رامز عي�سى بن جودت
5752- محمد ال�سيخ بن ح�سن

5753- محمد فادي خ�سرى بن يا�سر
5754- مايا محمود بنت محمود

5755- لجين كوجك بنت مروان
5756- رزان �سيبان بنت اأحمد يا�سر

5757- روان ايبو بنت محمد عبد ال�سالم
5758- محمد �سخا�سيرو بن خلدون
5759- فرا�س ال�سمان بن محمد خير

5760- محمد و�سيم زرزر بن محمد غازي
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5761- ن�سرين الحالق بنت تي�سير
5762- الء القد�سي بنت م�سطفى

5763- نبيل ال�سعال بن احمد
5764- حاتم محمد بن خ�سر
5765- مها ال�ساعر بنت اميل
5766- كاتيا نجار بنت نخلة

5767- ندى قويدر بنت خالد
5768- لمى قباوه بنت محمود

5769- رهف الغفري بنت محمد معتز
5770- �ساره �سايمه بنت محمد �سمير

5771- �سبحيه الأديب بنت خ�سر
5772- لجين عرابي بنت محمد ح�سان

5773- محمد ا�سد ال�سماع بن خالد
5774- اأحمد الأخ�سر بن �سعيد

5775- محمد منير بلطة جي بن خالد
5776- رهف حروق بنت معروف

5777- حنان بالو�س بنت عدنان
5778- رانيه رجب بنت محمداأ�سامه

5779- تاج الدين ح�سين بن ه�سام
5780- ايباء المفعالني بنت محمد

5781- عهد دياب بنت جميل
5782- حنان عنقود بنت نبيل

5783- منى الموالدي بنت ريا�س
5784- عبد اهلل دوله بن اأحمد

5785- راما عرعا�س بنت ابراهيم
5786- محمد �سامي �سفاف بن ممدوح

5787- اأن�س اليوبي بن محمد
5788- عالء قا�سم بن عزت

5789- �سمير البلخي بن تي�سير
5790- عبير النابل�سي بنت محمد علي

5791- �سفاء الحر�س بنت مروان
5792- غدير قطلبي بنت محمد
5793- لمي�س العقاد بنت يحيى

5794- عيد الع�سام بن زهير
5795- ولء فواز بنت ماجد

5796- تهاني زهران بنت وليد
5797- محمد ا�سامة ف�سة بن مازن

5798- عالء الكجك بن محمد عيد
5799- ب�سير عبد النور بن جوزيف

5800- محمد �سامح ال�ساعاتي بن احمد عزت
5801- كمال ديب بن نزار
5802- مهند غره بن ب�سار

5803- الي�سار خ�سره بنت ظافر
5804- �سابرين الالذقاني بنت بالل

5805- مي ميا بنت �سلطان
5806- لجين ال�سطواني بنت محمد يحيى

5807- محمد ريا�س �سليق بن محمد ر�سوان
5808- �ساندي و�سوف بنت ابراهيم

5809- عمار الح�سن بن منيف
5810- با�سل المحمود بن ماجد

5811- نا�سر غيا�س بن �سحادة
5812- رانيا حيدر بنت علي

5813- عمر بركات بن عبدالكريم
5814- رهف الرفاعي بنت محمد بدر الدين

5815- مهدي العبد بن بالل
5816- زينب البيرق بنت احمد

5817- خالد قباني بن محمود
5818- عدي �ساهين بن بهجت

5819- محمد حمدون بن راغب
5820- اأحمد الدروي�س الح�سامي بن عبد ال�ستار

5821- ريتا معال بنت عبد الكريم
5822- محمد عيد تكريتي بن عهد

5823- معت�سم باهلل الم�سري بن محمد منذر
5824- محمد م�سطفى بن ع�سام

5825- �ساندي حمدون بنت راغب
5826- محمد علي ابراهيم بن ابراهيم

5827- �سيزار جديد بنت محمد
5828- يو�سف زين بن مو�سى

5829- محمد ن�سال برازي بن محمد ح�سان
5830- محمد فهد المدني بن محمد نديم

5831- محمد وحيد العجي بن غ�سان
5832- محمد �سامر النونو بن محمد عامر

5833- بثينه النقري بن محمد
5834- م�سهور ابو هنده بن محمد نذير

5835- ثناء غنيم بنت حاتم
5836- با�سل العبيد بن وا�سل

5837- تاج الدين ح�سن بن فايز
5838- و�سام الع�ساف بن �سامن
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5839- �سليم مرت�سى بن محمود

5840- روان الن�سواتي بنت عبد القادر
5841- م�سطفى كنعان بن يا�سين

5842- هناده �سهاب الدين بنت متروك
5843- اروى ح�سن بنت احمد

5844- فرا�س رحال بن خالد
5845- دانيا تيرو بنت رباح

5846- �سناء الم�سعود بنت عادل
5847- مازن زاهر بن غ�سان

5848- رهف زاهد القادري بنت محمد فتحي
5849- �سارو طانيليان بن روبين

5850- محمد عمار الحجه بن محمد نذير
5851- دعاء الريحاني بنت عامر

5852- مروان عابد بن اأحمد
5853- ان�س امير بن عدنان

5854- اليا�س او�سكا بن ا�سكندر
5855- راميا ال�سقا بنت معين

5856- احمد جبر بن قا�سم
5857- رنيم طليمات بنت عبد الودود

5858- اأحمد الخ�سر بن فرحان
5859- محمد ا�سحاق بن خالد

5860- مريم �سالحي ال�سبحي بنت محمد فتحي
5861- �سبا منور بنت ع�سام

5862- فرح جري�سة بنت يعقوب
5863- �سامر اأبوخير بن عاطف

5864- هبه الفيا�س بنت عطااهلل
5865- محمد اأ�سعد الحم�سي بن محمد فهد

5866- حازم العمارين بن انور
5867- محمد ح�سن لبابيدي بن محمد كمال

5868- ردينه ال�سبع بنت كمال
5869- �سادي خياطه بن انطون

5870- غيث المدني بن عمر
5871- نور الدين برنبو بن محمد ا�سامه

5872- خ�سر العثمان بن �سيخمو�س
5873- كمال دالتي بن نبيل

5874- مي�ساء ديوب بنت ها�سم
5875- اأماني المحمد بنت عدنان

5876- غ�سان مقبوع بن محمد
5877- ح�سين يا�سمينة بن اأيمن

5878- محمد الفيا�س بن عبد الحكيم
5879- ا�سراء بركات بنت ب�سير

5880- عدي حوى بن جمال
5881- مجدولين حداد بنت فوؤاد

5882- بتول الحمدوني بنت يو�سف
5883- كوليت النجار بنت ابراهيم

5884- خلود رجب بنت �سعدو
5885- عمران ر�ستم بن عبد الكريم

5886- غنوه حب�س غطا�س بنت زكريا
5887- هبه الحياة برنيه بنت احمد ان�س

5888- رويدة الجمل بنت محمد بن ح�سين
5889- اآلء البدوي بنت محمد ايمن

5890- عبد الرحمن الحمدان بن زياد
5891- �سياء الدين �سيخ ال�سباب بن اح�سان

5892- �سحر دروي�س بنت عبد الهادي
5893- �سحى ابو�ساعه بنت في�سل

5894- محمد �سليم م�سبحه بن محمد خير
5895- عبد النا�سر جمعه بن يو�سف

5896- ولء اأيوب بنت اأحمد
5897- �سمر الك�سار بنت مازن

5898- رهف الحناوي بنت عادل
5899- ب�سرى الحكيم بنت احمد

5900- اريج مبارك بنت مالك
5901- مي�سون المو�سللي بنت محمد

5902- ا�سامه ال�سالمه بن محمد
5903- هتون الدلبي بنت عبد الرحمن

5904- رول ها�سم بنت لوؤي
5905- روعة رومية بنت احمد

5906- راوند ابو مره بنت نزهات
5907- عبير خليفه بنت اأحمد

5908- ايهم ق�سام بن حامد
5909- نور زغلول بنت وليد

5910- ريم دروي�س بنت جرج
5911- نورا العلو�س الظفيري بنت ح�سام

5912- محمد �سعيد القاري بن محمد ب�سار
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5913- عال عبيد بنت محمد ب�سام

5914- �سماح �سلمان بنت علي
5915- علي العريان بن اأ�سعد

5916- فاطمه ال�سباغ بنت فاروق
5917- هال �سباغ بنت حموده
5918- راما ال�سعار بنت ه�سام

5919- ليلى �سواهين بنت خالد
5920- محمد لوؤي �سم�س بن ماأمون

5921- لين ا�سكندر بنت جهاد
5922- ريم غزال بنت محمد خير

5923- �سيماء حبابة بنت منير
5924- عدي قدور بن جاد اهلل

5925- عبد الملك اللباد بن محمد امين
5926- نجوى عبد الرحيم بنت عبد القادر

5927- �سالي فهد بنت جوهاد
5928- محمد ر�سواني بن ح�سن

5929- خاجاك هوف�سبيان بن رافي ا�سحاق
5930- اغنا�س ا�سمير بنت غ�سان

5931- بتول الري�س بنت ماهر
5932- بتول ح�سن بنت احمد

5933- راما اأبو ال�سالت بنت محمد
5934- ريم ال�سفدي بنت محمد �سهيل

5935- عبد الرحمن المخلالتي بن محمد عدنان
5936- ر�سا الحموي بنت محمد ب�سام

5937- المنار المقداد بن نا�سر
5938- ابراهيم البحري بن محمد

5939- محمد تعلوبه بن خليل
5940- ب�سار عمران بن فاروق

5941- �سهيل خ�سوف بن فهد
5942- يا�سمين �سنوبر بنت غياث

5943- رامة حميد بنت عماد الدين
5944- لما القا�سي بنت علي

5945- عدنان الديري بن ب�سام
5946- طارق �سليم بن محمد نزير

5947- ديما ال�سنواني بنت ه�سام
5948- �سامر الربداوي بن قا�سم

5949- فاتنه �سنوبر بنت م�سطفى
5950- محمد القزاز بن منير

5951- مرح ال�سنجقدار بنت مهند

5952- مروه �سكو بنت اأ�سعد
5953- ايهم ديروان بن كنان

5954- تي�سير الجهيم بن �سالم
5955- محمد فائز المطعم بن محمد منير

5956- نور قره با�س بنت هيثم
5957- ب�سرى بقدون�س بنت محمد ماأمون

5958- طارق تركماني بن زياد
5959- �ساندرا بدوي بنت غ�سان
5960- �سماح كاتبة بن ا�سماعيل
5961- اماني عبي�سي بنت غ�سان

5962- محمد دبوره بن عدنان
5963- محمد الحايك بن عبد القادر

5964- رهف �سمادي بنت محمد اأيمن
5965- هناء �سالمه بنت ح�سين

5966- محمد غيث اللوجي بن محمد مروان
5967- نهله الزعيم بنت ا�سامه

5968- محمد علي الذهبي بن عامر
5969- قمر �سبيب بنت محمد وليد

5970- �سوزان الدلبي ال�سهير بعلوان بنت محمد زياد
5971- ريم عيد بنت محمد

5972- بيان برا بنت احمد
5973- �سراج حمود بن محمد

5974- نور �ساحي بنت بهاء الدين
5975- لرا �سعار بنت محمد علي

5976- مروه احميد بنت احمد
5977- جعفر عبود بن علي

5978- مهند جعلوك بن نديم
5979- ماريا ق�سار بنت محمد عدنان

5980- وعد جبري بنت ب�سام
5981- جعفر غنام بن مح�سن

5982- ماهر مثقال بن محمد علي
5983- اليا�س غانم بن ر�سيد

5984- الء محرم بنت محمد زكي
5985- مجدولين ال�سفدي بنت عبد اهلل

5986- ميا�س عياد بنت مدين
5987- نور الهدى عقيل بنت توفيق

5988- مرح ال�سايب بنت نزار
5989- قمر عقيل بنت ممدوح

5990- محمد امين بو�سناق بن محي الدين
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5991- لطيفه خزعه بنت محمد ر�سيد

5992- دياب جوهر بن �سليمان
5993- راما الع�سة بنت عزو

5994- و�سام ق�سوم بن يو�سف
5995- ديما �سهيب بنت جميل

5996- مي النور بنت محمد
5997- عبدالحكيم البني بن محمداأيمن

5998- مروه نظام بنت محمد
5999- هال تيناوي بنت ب�سار

6000- محمد يزن �سيخه بن ابراهيم
6001- فاطمة الرجولة بنت فخري

6002- محمد اأيهم �سيخ ال�سباب بن لوران�س
6003- محمد لوؤي كيكي بن فاروق

6004- نور ال�سبلي بنت �سالح
6005- هزار �سلوم بنت عبدالحميد

6006- احمد كلي�سلي بن خالد
6007- لبنى مارديني بن ح�سان

6008- زهراء زيود بنت منير
6009- مرام ال�سد بنت محمد طالب

6010- فاطمه الزهراء الحوا�سلي بنت محمد ماهر
6011- يا�سمين الحاج بنت ابراهيم

6012- نغم ميا بنت محمد
6013- فرا�س المقداد بن جميل

6014- مرت�سى الحجه بن �سلمان
6015- محمد مهند الكفري بن عبد الهادي

6016- عبد اهلل دلعو بن محمد نا�سر
6017- دعاء ترحو بنت محمد زياد
6018- راما الحوا�سلي بنت يحيى

6019- ا�سماء ال�سلح بنت جمال
6020- كارول الفرح بنت مو�سى

6021- رنيم دوماني بنت عبد الحكيم
6022- ا�سعد المعري بن ايليا

6023- محمد �سعيد �سعيد بن يا�سين
6024- هال ن�سر بنت محمد عبد اهلل

6025- نيفين مجرك�س بنت محمد غ�سان
6026- ع�سام �سلوم بن غ�سان

6027- �سيرينا ايوبي بنت طريف
6028- فواز الزيبق بن محمد ب�سام
6029- مي�سم الق�سا�س بنت اأ�سامة

6030- با�سل �سريقي بن ابراهيم
6031- ن�سرين ميده بنت محمد

6032- جبريل عبد الرحمن بن عبد الجواد
6033- هديه نعمو بنت عمران
6034- امين العلي بن ابراهيم
6035- اباء القا�سي بنت علي

6036- فاديه كيفو بنت محمد كامل
6037- مبين دوماني بن محمد خير
6038- بيان الخن بنت محمد وليد

6039- حيدر خليل بن محمود
6040- ولء الهبري بنت محمد ابراهيم

6041- فاطمة رحمون بنت عو�س
6042- حنان الحوري بنت عبد الوهاب

6043- ديمه دعدع بنت طالل
6044- جمانه حجازي بنت عبد اهلل

6045- منال عبا�س بنت م�سطفى
6046- احمد ال�سايب بن �سليمان

6047- عي�سى الحالق بن حاتم
6048- نزار ال�ساجر بن خليفه

6049- روبى ا�سمر بنت غ�سان
6050- اآلء الكناني بنت محمد �سليم

6051- دريد �سيخ بن هاني
6052- �سوزان الخياط بنت محمد نبيل

6053- ر�سا بزره بنت نادر
6054- عمر قالجو بن ايمن
6055- رهام وي�س بنت ماهر

6056- موده خرو�س بنت محمد
6057- راميا مارديني بنت محمد طارق

6058- وليد بدوي بن عبد الرزاق
6059- اإياد �سوا بن عدنان

6060- خلود يو�سف بنت جمال
6061- راما الحجي بنت عبد المجيد

6062- يزن دبا بن موفق
6063- عال ابو زخم بنت خليل

6064- �سحى اللحام بنت �سفيق
6065- فاطمه حموده بنت خالد

6066- هزار داري بنت با�سم
6067- محمد عفيف �سيخه بن خلدون

6068- اميره حموده بنت محمد زاهر
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6069- احمد قوجقار بن ن�سوح

6070- راكان ق�سطي بن محمد راأفت
6071- مي غطا�س بنت عبدو

6072- عادل عنقا بن عبد الكريم
6073- محمد �سلوم بن غالب

6074- خالد العمر بن علي
6075- امل العي�ساوي بنت غ�سان

6076- زين العابدين عبا�س بن ريا�س
6077- رنيم الحاجي ديبو بنت ماهر

6078- نور ال�سفدي بنت مازن
6079- تامر زينو بن عدنان

6080- ح�سان ح�سن بن ر�سيد
6081- غدير معطي بنت فاروق

6082- محمد بلبل بن فايز
6083- دعاء �سمير بنت ه�سام

6084- هاله رعد بنت محمد �ساكر
6085- ه�سام خيطو بن علي

6086- اليا�س كا�سوحة بن فيا�س
6087- �سادي ن�سر بن منال

6088- هند الحم�سي بنت بدر الدين
6089- عبد الحميد الخالفي بن �سواخ

6090- ايمان �سنوبر بنت احمدنبيل
6091- و�سيم طعمة بن ايوب

6092- محمد �سريف بن �سالح الدين
6093- �سوزان �ساكبازوف بن جورج

6094- اإيمان اأرناوؤط بنت محمد ب�سير
6095- محمد كمال الدين بن عي�سى

6096- نجاة مرت�سى بنت �سامر
6097- دارين اأتمت بنت �سامي

6098- داليا �سحود بنت بدر
6099- بيداء ال�سيخ بنت خالد

6100- متيلدا وهبه بنت انطون
6101- محمد يا�سر المالكي بن عامر

6102- رهام �سلوم بنت هيثم
6103- ميرنا فروج بنت �سليم

6104- محمد دروي�س بن خالد
6105- هبه الحكيم بنت م�سباح
6106- �سفاء المحمد بنت عيد

6107- زينب العاموره بنت جابر

6108- نور عدل بنت ا�سامه
6109- با�سل الحركي بن ن�سر

6110- رامي �سقيفه بن عالء الدين
6111- رامي الحني�س بن عبد الجبار

6112- احمد رامي الخير بن هاني
6113- موؤمن عري�سه بن ابراهيم

6114- �سعاد الطويل الوزان الم�سري بنت عبد المجيد
6115- عائ�سه جوخدار بنت ر�سيد

6116- تامر الغريواتي بن با�سم
6117- مايا ال�سيخ بنت �سهيل

6118- ان�س �سقير بن نزار
6119- طارق الحالق بن محمد

6120- محمد ايمن الخياط بن ب�سام
6121- مروه رم�سان بنت ماأمون

6122- فاطر و�سوف بن �سمير
6123- با�سل النابل�سي بن محمد

6124- محمد تي�سير الفواز بن احمد
6125- ق�سي نحله بن محمود

6126- طارق ابو طوق الرفاعي بن محمدريا�س
6127- ليالي الرفاعي بنت بهجت

6128- ر�سا ال�سالح العلي بن عبدو
6129- �ساندريال داغ�ستاني بنت ماهر

6130- دعاء عبا�س بنت نور�س
6131- محمد �سليم العقاد بن محمد مناف

6132- مريم الذهبي بنت محمد يا�سر
6133- �سيرلي بورنز�سيان بنت �سركي�س

6134- لين الغواني بنت احمد
6135- راما دالي احمد بنت �سليم

6136- ربا رنجبال بنت محمود
6137- منى ال�سايب بنت عبد القادر

6138- محمد غياث الخباز بن محمد عدنان
6139- محمد الزيدان بن وارد

6140- نادره وزان بنت ب�سام
6141- عمر الحلبي بن محمد

6142- هيفاء �سعبان بنت محمد
6143- فاطمه الحاج يو�سف بنت م�سطفى

6144- محمد عبد الحق بن عدنان
6145- الهمام ال�سربجي بن محمد ب�سير

6146- تماثيل بدور بنت علي
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6147- نور قتابي بنت ح�سان

6148- اماني الكماري بنت احمد
6149- �سيرين حنينه بنت محمد �سعيد

6150- محمد جمعه زبادنه بن محمد ايمن
6151- لمى القباني بنت محمد فواز

6152- محمود عليوي بن عدنان
6153- زينه �سعيد بنت عبد الحميد

6154- زين تقي الدين بنت عماد
6155- هبه عبد الحق بنت محمد �سمير

6156- محمد ر�سوان الزند بن هيثم
6157- محمد خالد المعراوي بن محمد يا�سر

6158- با�سم �سم�س الدين بن جاد الكريم

6159- �سوزان مح�سيه بنت يو�سف
6160- هاديه الكتع بنت احمد جهاد

6161- مي�سم المزرعاني بنت علي
6162- ولء الحمدان بنت عي�سى

6163- نمر القا�سم بن جابر
6164- محمد ح�سان الدغلي ال�سهير بالدغري بن غ�سان

6165- عمر الحريري بن ريا�س
6166- ولء بدران بنت موفق

6167- عالء بدر بن محمود
6168- احمد الحناوي بن منير

6169- احمد الحريري بن عدنان
6170- محمد بركات بن مازن
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1- مهند ديب بن خالد
2- ق�سي الجباعي بن �سالمة

3- خالد �سهابي بن عمر
4- عالء موره لي بن محمد خير
5- اأحمد ع�سام راجح بن �سعيد

6- طارق اأحمد بن رم�سان
7- عامر الدهام بن جمال

8- محمد عربي الم�سري بن محمود
9- محمد نور دركل بن توفيق

10- و�سام ديركي بن هي�سم
11- علي راعي بن مالك

12- اأحمد الفار�س بن عبد الفتاح
13- اأديب ديوب بن رزق

14- اأحمد داوؤد بن محمد
15- علي �سليمان بن اأديب

16- اأحمد غياث اأبو �سقير بن محمد خير
17- منهل رزوق بن جمال
18- اأيهم بي�ساني بن علي
19- واثق مبارك بن ها�سم

20- الأمير المنت�سر الفاعور بني العبا�س بن الأمير عبد الرزاق
21- محمد الطير بن اأ�سامة

22- ه�سام ديب بن بديع
23- ب�سيم م�سبحة بن �سمير

24- محمود ال�سيخ بن محمد
25- رفيد محمد بن نجيب
26- اإياد المحمد بن اأحمد

27- علي ح�سين بن خ�سيم
28- محي الدين ب�سو بن محمد

29- محمد الم�سلخ بن عمار
30- �سياء الدين الهندي بن �سليم

31- دوريد العلي بن �سلطان
32- تامر ال�سابق بن محمد �سعيد
33- عبد القادر �سفيه بن محمد

34- محمد مهدي بن تي�سير
35- ابي محفو�س بن علي

36- ابراهيم خرو�س بن �سالح
37- عمار احمد بن عبدالكريم

38- ديما ال�سمان بنت احمد
39- زهره جبان بنت نبيل

40- و�سام المقداد بن ر�سوان
41- خلدون ال�سعد بن جمال

42- ي�سري �سالمة بن ح�سن
43- رزان الم�سري بنت موفق

44- عالء العطار بن محمد اديب
45- موؤيد كبرلي بن اني�س

46- عالء �سعالن بن ن�سال
47- عبد الكريم حمودي بن ديب

48- جميل ب�ساره بن جورج
49- علي اأحمد بن غ�سان

50- عمر الم�سهور بن فاروق
51- داليا الكوري بنت جودر

52- علي �سعيد بن محمد
53- محمود قزموز بن فوؤاد

54- رفيق الحبال بن محمد عيد
55- طارق ابو طبق بن و�سيم
56- داليه خزعل بنت خالد

57- ا�سامه ال�سيخ بن دروي�س
58- خلدون فلوح بن فهيم
59- الفت ها�سم بنت نزار

60- محمد زاهر عرفات بن محمد عاطف
61- فهد حيدر بن و�سفات
62- لما الحجار بنت انطون

63- احمد الكايد بن هايل
64- كري�ستيان عيد بن خليل

65- عبد الغني �سافيه بن منير
66- معتز من�سور بن �سهاب

المحام�ن المتمرن�ن في فرع دم�ضـــق
)ح�سب الأقدمية(

ال�سادةال�سادة
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ال�ســــــادةال�ســــــادة
67- هبه الم�سعد بنت ا�سعد

68- ح�سام حمد بن نا�سر
69- ربى يو�سف بنت يو�سف

70- نور�س داغ�ستاني بن �سالم
71- احمد زاهر ال�سبان بن ريا�س

72- رعد الرفاعي بن با�سل
73- موفق مرعي بن محمد

74- بديع عنيز بن محمد
75- ايهاب عي�سى بن ابراهيم

76- راكان الملحم بن ب�سام
77- عي�سى الجا�سم الح�سين بن عبد الكريم

78- �سياء الكفري بن عبد الحميد
79- محمد مهدي العمار بن ابراهيم

80- يحيى جزه بن محمود
81- همام ا�سعد بن احمد

82- ب�سام محمد بن احمد
83- ريم �سقير بنت محمد ب�سار

84- كمال الجبر بن فهد
85- علي خ�سور بن محمد

86- علي حماد بن منير
87- رنده حجازي بنت ابراهيم

88- ديمه خفاجي بنت مجد
89- موؤيد الجبان بن ح�سان

90- يمان همت بن محمد المعتز باهلل
91- �سيدرا �سم�س الدين بنت محمد فتحي

92- ايمان بقدليه بنت يحيى
93- روعه زهراوي بنت نزار
94- يو�سف كبول بن محمد

95- �سراج �سعيد بن علي
96- هبه تقوى بنت محمد

97- محمد ح�سن بن عبد الرحيم
98- عمر غندور بن ماجد
99- اأنمار فقيه بن محمد

100- ح�سين علي بن محمود
101- مروه عفان بنت بدر الدين

102- غيث المجذوب بن محمد
103- محمود الدب�س بن �سالح
104- احمد خولني بن جمال

105- �سخر الخليفه بن محمود

106- براء �سكور بن معن
107- محمد ب�سار روماني بن محمد �سليم

108- م�سطفى عنطوز بن هيثم
109- محمد �سم�س بن عبد الوهاب

110- �سهد الديري بن �سفيان
111- بتول البظنا بنت محمد غالب

112- خليل ال�ساطي بن �سمير
113- مجد جوهره بن ن�سر

114- اآلء الحافي بنت محمد خالد
115- رقيه الزعبي بنت محمد

116- مهاب الرفيع بن عدنان
117- فواز الحموي بن فايز

118- محمود خ�سره بن مو�سى
119- رزان خير اهلل بنت موفق

120- احمد الجلده بن زياد
121- اي�سر ح�سين بن عطيه

122- با�سل الكيالني بن يو�سف
123- محمد عي�سى بن ح�سان

124- عامر ابراهيم بن محمد
125- وائل الفاعور بن احمد
126- اأ�سامه الهندي بن عمر

127- امجد الرا�سي بن موري�س
128- محمد الزعويط بن محمد عدنان

129- هاله اأبورافع بنت عماد
130- علي الح�سامي بن محمد وليد

131- �سوزان الزراد بنت احمد
132- عالء ن�سري بن نعيم

133- عطور �سليمان بنت محمد
134- نور الهدى ال�سيدناوي بن محمد عدنان

135- ح�سام ال�سحاف بن فايز
136- �ساره الحم�سي بنت محمد زياد

137- نور فقير بنت محمد زياد
138- اليا�س ابوالوي بن رفعت

139- دانيا ابوع�سلي بنت عدنان
140- دعاء الك�سر بنت كمال

141- محمد اإياد الزرعي بن محمد ريا�س
142- رهف علي بنت محي الدين

143- محمد يو�سف بن �سامي
144- فرحان �سفا بن ماجد
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145- ريا�س احمد بن علي

146- عبد اهلل زاهر بن احمد
147- كليمه �سفا بنت ماجد

148- �سميره عيون بنت محمد �سعيد
149- محمد عدره بن يا�سين
150- فطمه عبد اهلل بنت فايز

151- محمد القده بن محمد ب�سام
152- ماهر ال�سب�سبي بن عاطف
153- لمياء ال�سعد بنت يو�سف

154- و�سال حوريه بنت نادر
155- خالد بارودي بن محمد يا�سر

156- م�سطفى ادلبي بن امين
157- محمود النجار بن فايز

158- علي �سهو بن احمد
159- عدنان الحناوي بن محمود

160- زين العابدين الح�سين بن ح�سين
161- هبه مارديني بنت محمد غ�سان

162- �ساره المحمود بنت ريا�س
163- مجد حنو�س بن جورج

164- عماد يا�سين بن يا�سين
165- عمرو الحلبي بن خالد

166- رامي رحال بن احمد جمال
167- ملك الحلبي بنت حميد
168- طارق خاروكي بن احمد

169- ايا�س عيا�س بن فوزي
170- هاني الخولي بن مروان

171- ممدوح دروي�س بن محمد ي�سار
172- نجوى ا�سماعيل بنت كريم

173- معت�سم خلوف بن محمد
174- ر�ساب الريم بنت جمال
175- علي ح�سين بن معروف

176- اثار حو�س بنت با�سل
177- �سامن الخالد بن احمد

178- محمد انمار مللي بن محمد وفاء
179- هال الجبان بنت محمد غ�سان

180- دانه الطحان بنت يا�سين
181- رهام ال�سيخ بنت محمدب�سام

182- عال طراف بنت محمد
183- مرح داود بنت ه�سام

184- ديمه ال�سيخ بنت احمد
185- لينا حنبلوز بنت محمود

186- لبينه محفوظ بنت يو�سف
187- �سناء عقاد بنت محمد ديب

188- ابراهيم خفيف بن �سليم
189- مرمريز مهايني بنت محمد ي�سار

190- �سمر خليل بنت حاتم
191- ثابت الرحوم بن احمد

192- محمد علي حجازي بن ثابت
193- نور علوان بنت محمد ظافر

194- حمزه علي بن ب�سام
195- �سعيد داوودي بن محمد ب�سام
196- بيان �سفوري بن �سالح الدين

197- زينب الزركلي بنت محمد�سالح
198- محمد بارودي بن ب�سير

199- تغريد موره لي بنت محمد خير
200- دانا ال�سباعي بنت عزام

201- محمد جلي�س بن حبيب
202- فادي الدهيم بن �سافي
203- عمران العقله بن موفق

204- اأن�س اآله ر�سي بن بكري �سدقي
205- مي�سون خليفه بنت نزار
206- محمود كبول بن محمد

207- محمود الحندي بن ق�سي
208- لين دامرجي بنت �سادق

209- نارينا قبالن بنت ع�سام
210- فريد معراوي بن مي�سيل

211- براء ال�سحادات بنت ا�سماعيل
212- رائد �سنجر بن محمد

213- لنا القدور بنت اأحمد طارق
214- فرا�س ال�سعار بن عماد

215- لينا انوا بنت عبد الوهاب
216- نغم عربي بنت ب�سير

217- ولء الأ�سقر بنت غ�سان
218- محمد لوؤي دياب بن محمد ه�سام

219- �ساره ا�سكندراني بنت خلدون
220- منذر نع�سان بن احمد

221- عبد المالك الخجا بن محا�سن
222- ا�سراء ال�سفدي بنت محمد �سهيل
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223- غزل كريم الدين بنت هيثم

224- راويه ابراهيم بنت ا�سامه
225- هناء الم�ساني بنت خالد

226- م�سعب الخطيب بن عماد الدين
227- �سالي فرحات بنت احمد

228- مايا �سعب بنت بيير
229- ا�سامه طعمه بن مطانيو�س

230- فاتن غازي بنت علي
231- محمد قدوره بن عبد الرزاق

232- محمد �ساكر زين بن احمد جمال
233- اآلء المنجد بنت محمد خير

234- عبد العزيز ظليطو بن نور الدين
235- ذياب العواد بن ذيب

236- محمد زرزر بن احمد
237- خلود المام بنت هاني

238- قمر �سقير بنت محمد موفق
239- ا�سيمه �ساهين بنت وجيه

240- مجد كفتارو بن �سالح الدين
241- عامر ال�سبيني بن عبد اللطيف
242- �سفا زرزور بنت محمد ع�سام

243- ورد الطباخ بن اأحمد
244- �سارة الجابي بنت و�ساح

245- با�سل عزام بن �سامي
246- يزن ا�سكندر بن جهاد

247- تورين مرعك بنت محمد�سليم
248- رنا خلقي بنت نبيل

249- محمد مازن قطيط بن محمد علي
250- رجاء ابو اذان بنت يا�سين

251- مها محمد بنت ماجد
252- دعاء خطاب بنت اح�سان

253- �ساره الكبة بنت �سامي
254- ريم الحاج بنت كريم

255- جهاد حمادي بن حمادة
256- ناديا الحالق بنت ابراهيم

257- لرا �سباغ بنت نعيم
258- عبد اهلل قادر بن نا�سر

259- نقول جبران بن اليا�س
260- ان�س رحال بن علي

261- محمد الحموي بن محمد مروان

262- ايهاب المو�سلي بن مهند
263- محمدنا�سر مرعي بن محمود

264- محمد ا�سماعيل بن نزار
265- محمد علي بن مالك

266- عالء الدين عرفه بن محمد يحيى
267- رهف نعمو بنت ركان
268- اآلء ال�سعدي بنت فائز
269- نور ابو�سلو بنت مروان

270- نور �سالح بنت محمد نادر
271- عمار �سلي بن اأكرم

272- حازم �سالمه بن تي�سير
273- هيا رم�سان بنت دريد

274- محمد فطايري بن جالء
275- محمد اليون�س بن نادر
276- روعه مخيبر بنت خالد

277- نور الهدى الحفار بنت محمد ح�سن
278- غاده العي�سى الحر�س بنت محمد تي�سير

279- لما ابو�سالم بنت احمد راتب
280- هديل يا�سمينة بنت �سعد الدين

281- حيدر يون�س بن علي
282- نور ال�ساجر بنت خليفه
283- مها دغم�س بنت احمد
284- ماهر محمد بن يا�سين

285- فرا�س القليح بن �سالح
286- علي ال�سحاده بن ح�سين

287- هيا الغا بنت نادر
288- ابراهيم ا�سعد بن ح�سن

289- عبد الرحمن محمد بن محمد
290- فرا�س غبا�س بن عمر

291- عال ال�سهاب بنت موفق
292- محمد ابراهيم موزه بن محمد علي

293- محمد علي بن علي
294- �سادي توتونجي بن احمد طارق

295- �سامح �سيخ ال�سباب بن محمود
296- هاني التوما الب�ساره بن يو�سف

297- غفران عبد الرزاق بنت يو�سف
298- هيا نجار بنت محمد فايز

299- فرح اأورفه لي بنت احمد هيثم
300- يزن م�سطفى بن محمد
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301- محمد م�سطفى دباح بن محمد �سياح

302- اأنور عيد بن عبده
303- فاطمه ح�سون بنت مح�سن

304- ر�سا الطباع بنت فاروق
305- موؤمن المحمد بن نواف

306- لينا عبد الحليم بنت ارفاعي
307- اليا�س مامو بن جان

308- �سادي الزيدان بن زيدان
309- احمد البيك بن محمد
310- ُعال الزعتري بنت بدر

311- رهام خليفه بنت محمد فوزي
312- محمد اياد الحموي بن احمد راتب

313- كوثر الكلي بنت معروف
314- دانيه خلف بنت محمد ن�سال

315- �سام خدام بنت علي
316- عمر الغروي بن ب�سام
317- عبدو علي بن ابراهيم
318- زهية ا�سلق بنت منير

319- عماد درمو�س بن اأحمد
320- عمار خليل بن غ�سان

321- رامان نعمو بن محمد �سعيد
322- معالي الخليف بنت احمد

323- احمد الم�سطفى بن ح�سين ح�سني
324- �سهر عربي كاتبي بن يا�سر

325- �سذى جزماتي بنت محمد عادل
326- علي الن�سار بن محمد
327- �سناء دحدل بنت فايز

328- �سفا خطاب بنت ح�سن
329- احمد مرهج بن يو�سف

330- هادي الدر�ساني بن عبا�س
331- علي حيدر بن ح�سن

332- دانيه دعدع بنت طريف
333- با�سل يو�سف بن محمد

334- محمد حمزه الحم�سي بن محمد ر�سوان
335- خليل ابراهيم بن ابراهيم

336- هيفاء الرهونجي بنت غ�سان
337- حيدره �سالمي بن اأيمن

338- ح�سين ا�سماعيل بن محمد
339- �سالم مفلح بن يو�سف

340- لمى الخياط بنت هيثم
341- حازم فلوح بن �سادق

342- محمد حازم غنام بن محمد معتز
343- محمد ح�سن بكري بن احمد زاهر

344- تاج الدين دربيكه بن عدنان
345- دعاء اغا بنت احمدماهر

346- محمد اأوفى �سالحي ال�سبحي بن محمد با�سم
347- ح�سن البراهيم بن �سميع

348- محمد عيد الرجوله بن نذير
349- عروبه العريف بنت خليل

350- محمد �سابر بن يا�سين
351- عبد الغني ال�سرم بن محي الدين

352- رائد طاوز بن ريا�س
353- اأحمد فتوح بن ه�سام

354- ح�سن حمدون بن عبد الرزاق
355- ربال ا�سد بن توفيق

356- محمد يحيى النابل�سي بن محمد راتب
357- احمد ابو نبوت بن خالد

358- احمد و�سام �سمارة بن هيثم
359- ايمان دياب العوج بنت فار�س

360- اياد ابوالنعاج بن في�سل
361- نوال الزين بنت محمد يا�سين

362- ماري الم�سعود بنت �سليم
363- الهام البدوي بنت زهير

364- ر�سا دوله بنت ب�سام
365- محمد غفري بن عبد اهلل

366- كفاح ايوب بن مو�سى
367- اأحمد �سحاده بن فريد

368- بيان �سالح بنت ح�سين
369- عاليه الق�سيباتي بنت ب�سار

370- بدرية رزوق الحلبي بنت محمد�سالم
371- رهف �سطوف بنت منير

372- نور الماليه بنت احمد
373- فرح مهرات بن محمد �سمير
374- جودت الزوكاني بن عبد اهلل
375- عبد الكريم القوتلي بن فواز

376- محمد يزيد الحمد بن عبد القادر
377- غدير ح�سون بنت �سياح

378- عادل كوجك بن علي
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379- ورود البارودي بنت ن�سر الدين

380- محمد ح�سن بن علي
381- محمود ال�سبره بن محمد
382- عمار �سبح بن عبد الكريم

383- محمد الوهيب بن ريا�س
384- كاتيا عطا اهلل بنت يو�سف

385- اأحمد �سبره بن يو�سف
386- علي محمد بن احمد

387- يارة دربا�س بنت �سامي
388- طارق الرناوؤط بن تح�سين

389- محمد نجدت حاج ح�سن بن ح�سين
390- ريتا نجار بنت �سهيل

391- معاذ الخطيب بن احمد
392- دونا البطل بنت �سمير

393- كنان ال�ساهين ابو دهن بن نبيل
394- هيا عبد الحق بنت محمد راغد

395- علي هنداوي بن محمد
396- وائل عي�سونه بن هفال

397- وعد الخ�سري بنت اأيمن
398- محمد و�سيم القباقيبي بن محمد �سعيد

399- ماهر جبري بن ب�سام
400- رغد علي بنت يو�سف

401- ايمان التكريتي بنت اأنور
402- علي حبيب بن كامل

403- محمد اياد ق�سمر بن ب�سام
404- رغد الطيلوني بنت معتز

405- راأفت زهوه بن عي�سى
406- علي العدوي بن اأحمد
407- يارا اليوبي بنت حازم

408- زينب الخطيب بنت ن�سال
409- هبة رقوقي بنت محمد فوزي
410- عمار بغدادي بن محمد فواز

411- غيداء مهدي بنت عدنان
412- اأريج فهد بن ن�سر

413- يمامه حمدان بنت ح�سام الدين
414- روؤى البراهيم بنت يون�س

415- ح�سناء الدالتي بنت �سعالن
416- مهند ميرو بن اليا�س

417- منال المق�ساتي بنت محمد

418- ريم عثمان بنت جميل
419- علي حمود بن را�سد

420- محمد مازن ال�سماك بن ماهر
421- لطيفه عقيل بنت محمود

422- بيان النوري بنت محمد عمار
423- نيرمين الخاطر بنت عبد الرزاق
424- فرزت الحلبي بنت محمد معتز

425- رهف ال�سقر بنت �سمير
426- عماد محمد بن هيثم

427- بيان الأحمد بنت محمد
428- �سالح �سرف الدين بن كرم اهلل

429- فايزه الخطيب بنت جمال الدين
430- داليا ابو الهوا بنت محمد هالل

431- هبه �سليمان بنت ابراهيم
432- غزل حلواني بنت هيثم
433- اآلء الح�سني بنت ايمن

434- اآ�سف ب�ستاني بن علي
435- هنادي �سمندور بنت محمد

436- محمد طارق الخالدي بن زياد
437- اآيه عتقي بنت محمدجهاد

438- منهل مخلوف بن ها�سم
439- محمد ياغي بن احمد

440- جا�سم حترو�س بن محمد
441- نهال العمر بنت خالد

442- محمد ال�سالم بن يحيى
443- رهف �سالمه بنت اح�سان

444- محمد الفرخ بن وليد
445- محمد خالد ن�سري بن احمد

446- محمد علي بن علي
447- ح�سان العبدالرجب بن �سامي

448- اأمجد ال�سواح بن مظهر
449- ولء المام بنت عامر

450- امتثال ق�سيباتي بنت مفيد
451- ب�سرى غنيمه بنت احمد

452- فادي ح�سن بن ح�سين
453- فرهاد رم�سان بن برهان

454- ن�سرين طيجن بنت مرزوق
455- منال العبد الفرج بنت خلف

456- محمد فتحي الجوهري بن موفق
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457- احمد �سلمان بن محمد

458- محمد ق�سي الزين بن عزت
459- رولين حامد بنت فوزي

460- احمد اجديق بن عبد الرزاق
461- ايهم ا�سكيف بن محمد
462- دياب غ�سن بن ابراهيم
463- عا�سف عبا�س بن �سليم

464- حنان عثمان بن ع�سام
465- رهف ال�سرع بنت عبد الرحيم

466- محمد طه بن وليد
467- ابراهيم ال�سيخ بن عبد

468- غنى ال�سماع بنت محمد
469- �سبرين ال�سمالي بنت عبد المجيد

470- مروه الحم�سي ال�سهير بالأزرق بنت محمد
471- دريد ابوذراع بن عي�سى

472- عالء �ساتر بن اديب
473- محمد �سليمان بن جمال

474- �سبلي العبد بن بالل
475- �سالي بلول بنت محمد
476- معاذ الن�سواتي بن فواز

477- عمار العقله بن موفق
478- �سالي الكردي بنت ب�سام

479- غنى عبادي بنت محمدعلي
480- محمد العقله بن عدنان

481- راما الدبا�س بنت محمد نذير
482- با�سل العقله بن احمد

483- احمد النوري بن مروان
484- منذر ح�سن اآغا بن ه�سام

485- محمد �سهيل ابو كالم بن �سمير
486- محمد خير المالح بن عبد ال�ستار

487- دعاء ح�سين بنت احمد
488- عبير اأوطه با�سي بنت زياد

489- هبه �سعد بنت وليد
490- مرهف الحلبي بن اح�سان

491- لوؤي الجدعان بن فرحان
492- زين العابدين دند�س بن عادل

493- ربا �سردار بنت نبيل
494- ع�سام هيكل بن �سمير
495- ريم الجابر بنت عي�سى

496- ُعال ايلو�س بنت محي الدين
497- عبير خرفان بنت محمد

498- ماهر �سالم بن نا�سر
499- رهام محمد بنت يو�سف

500- جورجينا حجازي بنت غ�سان
501- ولء البيروتي بنت لوؤي

502- احمد الحموى بن ر�سوان
503- محمد اأغيد ال�سعار بن عبد الرحيم

504- �سامر ن�سار بن نافذ
505- بدر الدين الم�سري بن �سالم
506- كنان ال�سماعيل بن محمد

507- عمر القادري بن غالب
508- زينب حمود بنت علي
509- محمد طه طه بن فريد

510- محمد نور حبي بن محمد
511- محمد زيود بن اح�سان
512- و�سيم المحمد بن عيد

513- الموؤمنه باهلل بنوت بنت محمد فوؤاد
514- محمد خالد الحناوي بن محمد ماأمون
515- عبد الرحمن ابو ال�سعر بن محمد نذير

516- محمد خالد بديوي بن محمد وليد
517- نجوى �سمدين بنت لوؤي

518- تولين جبان بنت ايمن
519- يا�سر �سعبان بن محمد

520- محمد �سفيق هنا بن محمد �سليم
521- مي�س ال�سيد بنت ن�سر

522- ق�سي ال�سلبي بن في�سل
523- عوليه كمال الدين بنت علي

524- �سو�سن الهوارى بنت محمد خير
525- مريم قاطوع بنت خالد

526- كنده المقداد بنت محمد اكرم
527- اأحمد زينو بن محي الدين

528- محمد راتب ح�سب اهلل بن �سالح الدين
529- اأ�سرف وهدان بن محمود

530- مرح نجم بنت خالد
531- غفران ال�سهلي بنت عدنان

532- �سبا �سماع بنت هيثم
533- ن�سرين برهمجي بنت ابراهيم

534- ي�سرى متاعه بنت منذر
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535- ب�سار العلي بن محمود
536- علياء عريم بنت احمد
537- محمد قاروط بن غالب

538- رهام الأكرمي بنت نذير
539- ب�سرى خليل بنت غ�سان

540- �سروق خونده بنت غالب
541- الحكم عبد اللطيف بن عبد الحكيم

542- لينا احمد بنت �سلمان
543- علي العلي بن في�سل

544- نوره العمري بنت عدنان
545- محمد ال�سحار بن محمد عارف

546- محمد غ�سان اللوجي بن محمد مروان
547- محمد �سبحي خراط بن توفيق

548- جميل كمال الدين ال�سماط بن فاروق
549- يا�سمين الرفاعي بنت مو�سى

550- محمد اغيد مهايني بن محمد لطفي
551- محمد ماأمون ال�سواف ال�سهير بالدوه جي بن اأيمن

552- دارين عكاري بنت اأحمد توفيق
553- عبد اهلل �سليمان بن ح�سين

554- محمد اغيد ا�سديه بن ح�سام الدين
555- محمد معروف بن ابراهيم

556- هزار �سعبان بنت عزات
557- هدى الكردو�س بنت محمد

558- حبيب �سليمان بن عيد
559- �سامي ال�سعدي بن محمد

560- را�سد ابراهيم بن محمد
561- رهف ا�سفري بنت محمد منذر

562- نور حمدان بنت يون�س
563- اآلء بايزيد بنت احمد
564- هنا عبا�س بنت محمد

565- محمد المحرز بن علي
566- جالل الليل بن كامل

567- محمد يو�سف الحالق بن ح�سان
568- يا�سمين ال�سالح بنت ممدوح

569- مي عبا�س بنت داوؤد
570- محمد من�سور بن ح�سين

571- عمار الحمد بن عماد
572- مجد ال�سمعان بن منير

573- م�سر �سالح بن ايمن

574- غدير �سيبعه بنت معن
575- عالء الدين الالل بن ريا�س

576- ايه احمد بنت عمار
577- عالء ابو لطيف بن راأفت

578- رزان دروبي بنت كريم
579- راما القوتلي بنت محمد ح�سن
580- ولء بارافي بنت محمد ح�سن

581- عمار الحالق بن عماد
582- �سبى اللبابيدي بنت محمد ح�سان

583- لونا المالكي بنت محمد غياث
584- ماريا العنيد بنت محمد �سعيد

585- فتون الحجار بنت ح�سان
586- لينة احمد بنت كمال

587- اأحمد مرعي بن عبد ال�سالم
588- فرح �سوار بنت عبد الحميد

589- فيروز الهندي بنت محمد ب�سام
590- دعاء تقي بنت عبد الرحمن

591- مرام ع�سماوي بنت جمال
592- محمد ايهم تيناوي بن محمد

593- محمد راتب ابو جيب بن عدنان
594- حمزه حمود بن علي

595- هيثم �سبعانيه بن خالد
596- فطمه الدبا�س بنت محمد ماهر

597- غنى جمعه بنت موفق
598- نور�س محمد بن ب�سام

599- محمد عمار بازر با�سي بن محمد ايمن
600- غيالن العمارين بن عماد

601- رامة عو�س بنت ايمن
602- مجد راجح بن علي

603- ميراي مخول بنت ب�سور
604- دانا ن�سراوي بنت متري

605- حال العبد اهلل بنت عبد اهلل
606- امل الزعبي بنت محمد

607- ماريا المعماري بنت غ�سان
608- عال �سليمان بنت �سليمان

609- �سفاء �سيخ الر�س بنت ح�سام
610- محمدمعاويه �سعده بن محمدعدنان

611- محمد الفغاني بن نادر
612- عبد العظيم تكريتي بن عماد الدين
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613- �سبيل كان �ساهين بنت عبد اهلل

614- ربى الفيومي الخطيب بنت عدنان
615- زينب عبا�س بنت ق�سي

616- نور الهدى تيرو بنت نا�سر
617- مروة �سامو بنت ظافر
618- رنا الكرمي بنت فوؤاد

619- كنان مظلوم بنت عبد اللطيف
620- عبير �سمحا بنت موفق

621- ر�ساد رم�سان بن ابراهيم
622- رامي علو�س بن محمد
623- �سعاع الجمال بنت بدر
624- ماهر الحليحل بن علي

625- اآلء يطقان بنت محمود
626- مناف غازيه بن ابراهيم

627- معاذ المو�سللي بن فاروق
628- محمد يا�سر قبالن بن م�سلم

629- ماجده �سعد الدين بنت محمد يا�سر
630- مهند غنام بن هيثم

631- لجين مراد بنت عدنان
632- دعاء قباني بنت محمد معتز

633- نبيل الزير بن عبد الكريم
634- ديما كاتو بنت جان

635- ناريمان ا�سماعيل بنت معين
636- عبد الرحمن القباني بن �سفوح

637- حليم يازجي بن احمد
638- يزن عريبي بن ريا�س

639- محمد عمر �سعده بن محمود با�سل
640- مريم ال�سوال بنت انور

641- ح�سام ن�سيبة بن عمر
642- محمود �سيخو بن فرهات

643- نور المو�سلي بنت امير
644- �سميحه �سراج بنت محمد �سعيد

645- عروه يو�سف بن حمزه
646- �سعالن الخبيت بن �سيف الدين

647- �سميه مكارم بنت ادهم
648- �سالح ال�سيد بن محمد

649- مها القطيني بنت محمد نجيب
650- هادي بازغالن بن محمد �سمير

651- فادي ال�سعدي بن يو�سف

652- �سهام حالل بنت يو�سف
653- مروه ال�ساهر بنت محمدر�سيد

654- با�سل ال�سعدي بن عماد
655- نيرمين محمد بنت مروان

656- محمد عمرو كلثوم بن في�سل
657- يو�سف �سمية بن علي

658- فاتن الفندي بنت محمود
659- حمدي النوري بن محمد

660- الء زرزر بنت ح�سام الدين
661- ليما الحالق بنت توفيق

662- كري�ستين غ�سب بنت ايلي
663- اآلء العو�س بنت هيثم

664- وداد ديراني بنت جرجي
665- وعد حمود بنت عو�س

666- �سروق يو�سف بنت كمال
667- امجد خ�سر بن مالك

668- راما اأحمد بنت ريا�س
669- احمد جهاد نجيب بن محمد

670- معتز الخبي بن محمد
671- ر�سا مو�سى بنت محمد

672- مايا تقي  الدين بنت محمد يا�سر
673- �ساري با�سا بن قا�سم

674- مروه �سبحه بنت محمد منير
675- خالد ال�سهير �سموط بن جمال

676- ابراهيم ح�سن بن وفيق
677- نيفين جيرودي بنت محمد زكي

678- مرح الجالوي بنت محمد
679- محمد غ�سين مهره بن محمد ا�سامه

680- بدر الدين الدو�س بن احمد
681- فيحاء ر�سوان بنت ا�سماعيل

682- ديانا الحم�سي بنت خالد
683- �ساره عبد الوهاب بنت عمر
684- رودين اآله ر�سي بنت كمال

685- وفيقه البيطار بنت اأحمد نديم
686- ح�سن اأحمد بن همام

687- دانيه ال�سامي بنت محمد نبيه
688- ب�سرى الم�سطفى بنت محمد نعيم

689- وعد ابراهيم بنت هيثم
690- هبه زريقه بنت احمد
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691- �سيرين غنيم بنت احمد

692- دانيا الجراح بنت نعيم
693- يارا الدراو�سه بنت نبيل
694- ندى فيومي بنت عدنان

695- �سياء بدر الدين بن حاتم
696- غدير حمود بن محمود

697- زينه البهلول بنت نزار
698- قا�سم العبا�س بن كفاح
699- فادي مدري بن جورج

700- �سالي عبد الروؤف بنت محمد ب�سار
701- مرح الخ�سر بنت ب�سام

702- عالء الباخوخ بن علي
703- عفراء بلله بنت احمد

704- روان فهده بنت لونديو�س
705- جيهان الرنوؤط بنت ممتاز

706- ربا الم�سلماني بنت محمد ديب
707- ليال�س دبا بنت عبد المح�سن

708- ولء �سبتي بنت محمد
709- لينا �سامية بنت محمد
710- قي�س كو�سا بن ن�سوح
711- مهند موؤذن بن محمد

712- روعه الكاظمي بنت مو�سى
713- غيثاء التكروني بنت خلوف

714- عمر حم�سي بن احمد
715- ر�سا جحى بنت نظير

716- �سياء دروي�س بن �سمير
717- �ساره خ�سره بنت عمر

718- محمد �سيخاني بن نبيل
719- محمد غياث �سريول بن �سليم

720- رهف الت�س بنت محمد وليد
721- مهند محيميد دبي�س بن موفق

722- حازم عبا�س بن محمود
723- بيان الملط بنت ر�سوان

724- جولي الخوري بنت عي�سى
725- رجب ح�سن بن محمد عيد

726- مريم ال�سالم بنت محمد
727- �سهيب دروي�س بن محمد

728- كنان نقول بن نعيم
729- �سميه المرزوقي بنت ابراهيم

730- عتاب �سقور بنت احمد
731- رغد حيدر بنت ب�سير
732- اأيهم م�سعود بن عادل

733- محمد الجلم بن جودات
734- رامي ا�سعد بن محمد
735- مي�سيل ب�ساره بن وليم

736- ان�س الحم�سي بن مرهف
737- محمد خالد بكري بن عبد الفتاح

738- رماح كرادو بن حبيب
739- حاتم العلي الحمد بن نا�سر

740- رانيا الملوحي بنت ب�سار
741- �سجا عبود بن محمد

742- رامي النا�سر بن احمد
743- �سمير عرب�س بن انطون

744- داليتا هابو بنت اوفاني�س
745- ناريمان النجار بنت عبداهلل

746- ناديا ابو ال�سل بنت عدنان
747- ديانا جبور بنت عبد اللطيف

748- هديل عبود بنت يا�سر
749- ديانا الم�سطفى الح�سني بنت جمال عبدالنا�سر

750- �ساهين ال�ساهين بن ايهم
751- رنيم البريجع بنت ا�سعد

752- خديجه طياره بنت محمد
753- ر�سا العبادي بنت احمد حمدي

754- نور الهدى كيالي بنت طارق
755- فرح فخر الدين ال�سعراني بنت عماد

756- رزان باره بنت �سامي
757- يارا الن�سار بنت مروان

758- مرح ال�سراره بنت عبد المعين
759- عبد اهلل ال�سامي بن ر�سوان

760- هيثم العواد بن علي
761- �سناء بر�سين بنت جابر

762- ح�سام الدين جابر بن علي
763- محمد ايمن اللحام بن عبد ال�سالم

764- خالد الن�سار بن محمد
765- هدى دلول بنت وديع

766- لرا �سمعان بنت جميل
767- �سمر قري�س بنت محمد

768- با�سل جمجوم بن محمد
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769- مهند �سبح بن احمد

770- نوار عي�سى بن عبد الكريم
771- حازم ح�سن بن يو�سف
772- محمد را�سد بن را�سد
773- ح�سام عينيه بن هيثم

774- وئام محمد بنت محمد
775- رهان العلي بنت �سالم

776- و�سيم تركمان بن جمال
777- جعفر عبا�س بن مح�سن
778- اإياد الحايك بن ابراهيم
779- علي حمود بن محمد

780- ريم المالح بنت ر�سوان
781- با�سل النابل�سي بن احمد

782- فريال الفيا�س بنت عدنان
783- منى ال�سباغ بنت محمد
784- راغد حيمود بن مو�سى
785- معمر القويدر بن محمد

786- رهف ال�سماره بنت فرحان
787- بيان الزرلي بنت محمد نذير

788- محمد خالد ال�سع�سي بن ع�سام
789- مجد كريم الدين بن محمد ماجد

790- با�سل جبر بن ب�سام
791- �سالفه �سرف الجباعي بنت جاد الكريم

792- فرح الح�سني بنت �سامي
793- عال النحا�س بنت �سفوان

794- �سلمى �سافي بنت عبد الحميد
795- دانيه اللحام بنت مازن

796- بدر الدين خادم ال�سروجي بن محمد �سياح
797- �سادي طعمه بن ابراهيم

798- دعاء الغواني بنت احمد
799- عامر مر�سعه بن عبد اهلل

800- طاهر ن�سر بن اأحمد
801- عدنان حالق بن عبد القادر

802- �سهير حيدر بنت عالء
803- المح�سن �سلوم بن عبدالحميد

804- مهند ال�سيخ بن احمد
805- عالء ح�سن بن ابراهيم

806- محمد العي�سى بن عبد الحميد
807- ماجد العطرات بن يو�سف

808- تامر القطان بن نادر
809- محمد رباح بن خالد

810- و�سام دره بن اأحمد
811- محمد النزال بن فايز

812- ا�سامه عبا�س بن احمد
813- رهف طعمه بنت نبيل
814- يو�سف ناعم بن اأحمد

815- عالء الدين بدران بن موفق
816- محمد عالء الدين خيت بن محمود

817- محمد ال�سوقي بن فوؤاد
818- محمد عوده بن فاتح

819- جمال الأطر�س بن ح�سان
820- لما عبدالنبي بنت حمزه

821- لرا جولن بنت نواف
822- هناء �سيخ �سوك بنت اأنمار

823- ربا ال�سبيعي بنت محمد امين
824- محمود ال�سم�سيني بن خالد
825- رهام ق�سار بنت محمد خير

826- هاديه حاج علي بن زياد
827- ان�س الذهبي بن يا�سين

828- �سماح قدو بنت محمد نزار
829- محمد محمد بن توفيق

830- علي ميا بن محمود
831- اميرة القائد بنت �سالح

832- جعفر منى بن قي�سر
833- نورا النقري بنت �سالح
834- فرا�س ايوبي بن احمد

835- محمد الببيلي بن احمد
836- محمد ا�سعد عبد الوهاب بن هيثم

837- نان�سي قطان بنت محمد ب�سام
838- كوثر وزان بنت احمد

839- محمد عثمان بن �سحاده
840- ميثم ا�سماعيل بن عنان
841- ماجد جراده بن احمد

842- �ساره عبه جي بنت محمد وليد
843- هبه خطاب بنت محمد

844- محمد قا�سم العمري بن محمود
845- رامي ايوب بن غازي

846- اآيه الجراقي بنت �سمير
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847- احمد معاذ مر�سي بن ب�سام

848- لنا �سموط بنت محمد با�سل
849- فاتنه الكرمه بنت جمال

850- احمد ق�سماني بن محمد خالد
851- احمد �سالحاني بن محي الدين

852- محمد البي�س بن حمدان
853- ن�سرين مارديني بنت هيثم

854- ا�سامه مزاوي بن خالد
855- جوليا ابراهيم بنت علي

856- �سريفه العاني بنت جمال
857- محمد اورفه لي بن فوؤاد

858- هبه الحريري بنت غ�سان
859- علي ديب بن دحام

860- محمد يا�سر الحايك بن ابراهيم
861- �سند�س قهوجي بنت فرا�س

862- عمر القزاز بن ايمن
863- �سادي ملحم بن نزار

864- ب�سرى ديب بنت غ�سان
865- محمد عثمان ظاظا بن ح�سن
866- عبدالوهاب �سم�س بن محمد
867- وائل �سهاب الدين بن محمد

868- طارق عدي بن زياد
869- ا�سماعيل الدج بن يو�سف

870- هيا العميري بنت هيثم
871- اأحمد �ساهر بن نبيل

872- احمد الغزالي بن فايز
873- اآلء هواري بنت محمد عيد

874- عالء حيدر بن موفق
875- محمد عهد القا�سي بن محمد زهير

876- محمد فريجة بن هيثم
877- رول الخليل بنت عي�سى

878- نور الدين ع�سكر بن احمد
879- احمد مراد بن محمد �سالح

880- كمال جحه بن محمد �سعيد
881- مرام اللحام بنت يحيى
882- جمعة ال�سهو بن ح�سن

883- عبد الرحمن ق�سار بن م�سطفى
884- ع�سام اليوبي بن محمود

885- هذار م�سالتي بنت محمد نذار

886- احمد ح�سين بن جا�سم
887- �سحر ال�سمعه بنت حكمت

888- محمد فهمي الخطيب بن نبيل
889- احمد برغله بن �سبحي

890- ح�سن ق�سار بن نبيل
891- دعاء حمدان بنت امين

892- ر�سيد البوابيجي بن عدنان
893- رهف المبارك بنت غ�سان

894- �سميره بالل بنت عزيز
895- �سميه البو�سي بنت محمد تي�سير

896- ربيع قاروط بن عبد الوهاب
897- ح�سام الدين خانم بن م�سطفى

898- عبد الرحمن تقي الدين بن محمد عدنان
899- محمد هيثم الحموي بن ه�سام

900- نوره حوري بنت يا�سر
901- روؤى ا�سما بنت ايمن

902- جوليان ال�سقر بن وليد
903- مي�ساء خباز بنت خالد

904- محمد غيث الحم�سي بن محمد �سمير
905- عدي ديوب بن محمد

906- عائده الخطيب بنت محمد نزار
907- اإيفا عبداهلل بنت خليل
908- هبه �سندوق بنت ب�سام
909- فادي جبران بن جميل

910- يارا ن�سري بنت محمد يا�سر
911- مجد دروي�س بن ح�سن

912- اآلء الم�سري بنت ر�سوان
913- فرح الحفار بنت محمد معتز

914- هبه الخطيب بنت محمد
915- رنا جمول بنت �سكيب

916- هنادي خطاب بنت محمد نذير
917- لبنى الكال�س بنت �سمير

918- محمد عمار الع�سيري بن محمد عيد
919- �سامر خير بن اأيمن

920- ح�سن �سموط بن محمد ح�سان
921- كري�ستين يو�سف بنت �سمير
922- ليال زبيدي بنت محمد ثابت

923- حازم ال�سيخ عمر بن محمد
924- راما عي�سى بنت علي
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925- ا�ستيفان الخوري بن مي�سيل

926- محمد براء المحمد بن هيثم
927- الهام حلواني بنت محمد عرفان

928- مرح ال�سودان بنت محمد
929- ندى �سم�س الدين بنت محي الدين

930- وليد نزال بن ابراهيم
931- مهند بوز الع�سل بن فاروق

932- مروه النقطه بنت محمد توفيق
933- �سلمى الجيجكلي بنت ه�سام

934- محمد يو�سف بن علي
935- رواد ال�سب�سبي بن عي�سى

936- عبد الرحمن حجازي بن غ�سان
937- معاوية ال�سبيني بن محمد معتز

938- محمد ثابت ال�سباغ بن ماأمون
939- محمد يحيى قابوق بن مطيع

940- مروى قزاز بنت خالد
941- فتحيه ها�سم بنت محمد

942- ت�سنيم النا�سف بنت محمد
943- عالء دبوره بن نا�سر

944- محمود النجر�س بن احمد
945- �ساره معلم بنت محجوب

946- علياء قهوه جي بنت في�سل
947- اأمير حرب بن خليل
948- هيفاء اأمين بنت تميم

949- عفيف خليل بك بن عدنان
950- لرا ب�سطاطي بنت محمد

951- ولء عجاجه بنت محمد عماد
952- احمد حم�سي بن محمد عدنان

953- احمد العامود بن يو�سف
954- محمد القرعلي بن فريد

955- علي العلي بن محمد
956- نور هواري بنت ماهر

957- محمد الداهوك بن يحيى
958- محمد يا�سر كركرلي بن محمد عمار

959- �سالي طراف بنت معن
960- مروه خر�سه بنت علي

961- ناريمان محمد بنت وليد
962- احمد نظير بن محمد زياد

963- خوله ابراهيم بنت خالد

964- لين الحريري بنت مروان
965- مرح البرقاوي بنت محمد معتز

966- رانيه عاي�س بنت علي
967- �سامر الدهيم بن جورج

968- محمد جهاد حافظ بن محمد �سالح الدين
969- محمد ماهر علوان الجا�سم بن في�سل

970- با�سل محمد بن حبيب
971- محمد الزالق بن هيثم

972- فاطمه خباز بنت عبدالقادر
973- اآلآء طاف�س بنت ح�سام

974- خليل دياب بن ابراهيم
975- �سمير ك�سيك بن �سليمان

976- موؤمن �سرابه بن وفيق
977- هبه �سيروان بنت �سليم

978- با�سل �سفه بن زهير
979- محمدطالب حكوم بن نعيم

980- محمد فتحي �سكر بن محمود
981- محمد الرزاق بن فواز

982- يارا المحاميد بنت احمد
983- جمال رزوق بن عامر

984- فرا�س الح�سن بن تميم
985- اآلء كوزلي بنت احمد

986- محمد من�سور ال�سحار بن محمد نعيم
987- حال ال�سيخ بنت عيد

988- اأحمد جحا بن �سهاب
989- ماأمون النا�سر بن حمد

990- عبد اهلل محايري بن محمد
991- محمد الم�سري بن خالد
992- عبداهلل الي�ساوي بن زهير

993- نور الدين المعراوي بن نادر
994- �سهناز دربيكه بنت محمود

995- ب�سار خفاجي بن مجد
996- معاذ ال�سويكي بن ع�سام

997- كري�ستين �سليمان بنت نعيم
998- بالل دعبول بن عبد الرحمن

999- روان الزيبق بنت ع�سام
1000- رنيم �سواح بنت محمد
1001- نور�س العواد بن خالد
1002- راكان العقله بن في�سل
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1003- محمود الم�سري بن خالد

1004- مروان عربي بن �سليم
1005- فوؤاد نعمه بن جهاد

1006- معاويه النجار بن عي�سى
1007- دعاء ابو البرغل بنت يا�سر

1008- با�سل طنطه بن احمد
1009- محمد ال�سيرفي بن فهمي

1010- رمزي البزم بن زياد
1011- محمد زهير الموؤذن بن محمد ح�سام

1012- �ساره الجنان بنت نبيل
1013- محمد خير عوي�س بن عدنان

1014- اأيهم ابو العنز بن غالب
1015- رغده العطري بنت م�سطفى

1016- مجد المغربي بن تي�سير
1017- عائ�سه الحلو بنت عزالدين

1018- هادي علوان الجا�سم بن في�سل
1019- هدير اندوره بنت دروي�س

1020- �سارلي عبود بن ري�سار
1021- نوران الزالق بنت عزت

1022- هناده العجالني بنت محمد �سمير
1023- محمد جميل تللو الن�سواتي بن محمد توفيق

1024- طارق دبج بن زياد
1025- احمد ابوع�ساف بن قا�سم

1026- ماهر الفواز بن كامل
1027- خالد بركات بن معن

1028- ايالف تيناوي بنت محمد
1029- دعاء الهيمد بنت حمدان

1030- �سذا جنه الترك بنت احمد
1031- فايز ف�سيحه بن خليل

1032- ب�سرى الحوراني بنت ايهم
1033- رمزي ال�سناعه بن غزوان

1034- محمد الحجازي بن عبدو
1035- ديانا حاج قا�سم بنت تركي

1036- اآلء المام بنت ح�سام الدين
1037- محمد غره بن موفق

1038- مجد �سلهب بن علي
1039- مجد قعدان بنت اأحمد هيثم

1040- ا�سماعيل حاجه بن عي�سى
1041- محمد م�سطفى بن علي

1042- محمد جبيلي بن ح�سن
1043- ليديا جبيل بنت عطيه
1044- ر�سوان الدرع بن مازن

1045- نور ال�سماد بنت محمد
1046- محمد عبا�س جمعه بن محمد مظهر

1047- غزل عرابي بنت مازن
1048- مايا �سيخه بنت مازن

1049- لرا جمعه بنت عدنان
1050- راما الطه الح�سيني بنت زكريا

1051- جودي تقي الدين بنت ايمن
1052- ملهم ا�سعد بن ا�سعد

1053- محمد نذير الموي�ساتي بن منير
1054- نهاد بح�سا�س بنت ح�سن

1055- زيدان اليو�سف بن عبد القادر
1056- عبير الحبوباتي بنت �سعيد

1057- ابراهيم �سقر بن محمد
1058- نور قباني بنت محمد عارف

1059- دليل عمر بن وليد
1060- محمد فايز �سليماني بن محمد �سالح

1061- اأمجد �سويدان بن نادر
1062- محمد عر�سالي بن ر�سوان

1063- مجدولين �سنوبر بنت محي الدين
1064- هبة غنم بنت هيثم

1065- خلود العالول بنت عبدالرحيم
1066- محمد القلفه بن عبد الرحمن

1067- هنادي الزهوري بنت علي
1068- مهند فطوم بن علي

1069- مايا يا�سمينه بنت �سعد الدين
1070- ايمان الدهمي بنت عز الدين

1071- جويل �سالح بنت مرهف
1072- راما عي�سى بنت قا�سم

1073- مي�ساء الخطيب بنت ا�سماعيل
1074- رامي خ�سه بن محي الدين

1075- احمد �سالح العبود بنت موؤيد
1076- رنيم الخطيب بنت محمد عيد

1077- معت�سم باهلل ن�ساوي بن معتز باهلل
1078- روان بلهوان بنت ا�سامه

1079- اميه خليل بنت عبا�س
1080- يزن طه بن يحيى
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1081- محمد حلبيه بن ماهر

1082- كاجه جانكو بن خليل
1083- �سوزان طعمه بنت لطيف

1084- غفران عيد بنت مازن
1085- ندى الخولي بنت خليل

1086- روؤى جمعه بنت عبدالكريم
1087- �سعيد بدريه بن فرحان

1088- فاطمه المعاند بنت رم�سان
1089- نادر زعبوط بن محمود

1090- عبد النا�سر الخطيب بن علي
1091- اآمال �سعبان بنت محمد يا�سين
1092- محمد خير التيناوي بن �سهيل

1093- هبه الميداني بنت احمد
1094- زينب طيوره بنت احمد

1095- رغد الغواني بنت محمد حيدر
1096- نور الهدى يبرودي بنت ب�سام

1097- هبه مظلوم بنت محمد
1098- عبد الهادي الغبرا بن عبد المح�سن

1099- ح�سان الجابي بن ب�سام
1100- عبد البا�سط خللو بن محمد خير

1101- نجوة نهار بنت محمد
1102- يو�سف وقاف بن نبيل

1103- محمد ماهر �ساميه بن احمد
1104- لوؤي ابو الوي بن ماجد
1105- يو�سف �سيحه بن علي

1106- ح�سين احمد بن محمد
1107- جولي بلول بنت محمد
1108- طارق ال�سعيد بن محمد

1109- اأحمد عالء الطباع بن محمد مدحت
1110- اأحمد ورده بن محمد حمدي
1111- رامي دروي�سه بن محمد منير
1112- األمى الخوجة بنت عز الدين

1113- جيهان عودة بنت ا�سامة
1114- احمد الفيا�س بن محمد
1115- محمد الحمد بن يحيى

1116- راما بوظو بنت مهند
1117- لين ابراهيم بنت نزار

1118- �سيرين او�سرلي بنت عمر
1119- روؤى حم�سي بنت حمدي

1120- محمد طب�س بن اأحمد طالل
1121- ايمان عجاج بنت ب�سار

1122- الح�سين الح�سن بن محمد
1123- فرح الرفاعي بنت عبد النا�سر

1124- دعاء الغواني بنت ب�سام
1125- حمزه الجبا�سيني بن اأحمد

1126- لمي�س كرمه بنت خالد
1127- منار زيتون بنت اأحمد

1128- دانيا خطاب بنت حميد
1129- هناء داوداآغا بنت ماجد

1130- كنانه ري�سه بنت علي
1131- نوران الكجك بنت عبد النا�سر

1132- ابراهيم برادعي عبا�سي بن عبدالكريم
1133- محمد عامر محمد بن عماد

1134- محمد يا�سر جبا�سيني بن �سامر
1135- با�سل الحناوي بن احمد فا�سل

1136- فاطمه البراهيم بنت عالء الدين
1137- ح�سن الحموره بن مرعي

1138- محمد ر�سالن بن فهيم
1139- رهف الكردي بنت مازن
1140- اليا�س المعري بن عادل
1141- وليد عرمو�س بن خالد

1142- محمد �سياح وهبه بن موفق
1143- فرا�س ال�سباغ بن محمد ر�سالن

1144- محمد طاهر الزين بن محمد ب�سار
1145- رول الم�سالخي بنت محمد عرفان

1146- هبه اهلل �ساهر بنت موفق
1147- راما الحم�سي ال�سهير بحوريه بنت فاروق

1148- عبير الدركزنلي بنت محمد عبد الباقي
1149- اأمجد يو�سف بن �سامي

1150- عالء الدين �سيداوي بن ه�سام
1151- عالء ر�سوان بن ماأمون

1152- خلود ال�سياد بنت محمود
1153- الء التون�سي بنت عبد الرحمن

1154- هال ر�سيد بنت محمد
1155- هبه ر�سالن بنت تي�سير

1156- با�سل ر�سالن بن فايز
1157- مرهف عزام بن نايف

1158- بدور حوكان بنت خالد
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1159- محمد علي عرمان بن محمد اأيمن

1160- �سام ال�سيخ خليل الجابي بنت عامر
1161- �سيرين الحلبي بنت فايز

1162- بيير خوام بن انطون
1163- ايمان ديري بنت �سالح الدين

1164- �سناء الحاجي بنت نا�سر
1165- ايهاب بوعيطه بن ع�سام

1166- الهام محمد الفي�سل بنت احمد
1167- ندى عبد اهلل بنت عبد الرحيم

1168- كنانه الح�سين بنت تح�سين
1169- محمد رباح بن علي
1170- الء فرج بنت غ�سان

1171- حيدره معال بن احمد
1172- رنا النويالتي الم�سري بنت زهير

1173- ح�سيب اورفه لي بن فهد
1174- محمود المحمد بن اأحمد

1175- رنا عبد الحميد بنت احمد
1176- غزل التخين بنت ب�سار

1177- منال الغواني بنت عبد الرزاق
1178- هديه قدور بنت محمد
1179- بدور خلف بنت يحيى

1180- هاني الغزالي بن علي
1181- محمد رفعت �سلطان بن محمد ا�سامه

1182- زيد تلم�ساني بن ايمن
1183- نور ال�سلي بنت وجيه

1184- نوال ال�سفدي بنت هيثم
1185- محمد فرح بن ا�سماعيل

1186- محمد ال�سلمان بن احمد
1187- محمد نور عيد بن عواد

1188- راما العيد بنت غازي
1189- نورهان ملال بنت عبدال�سالم

1190- ح�سن فندي بن محمد
1191- محمود موعد بن �سليم
1192- مريم كزابر بنت مروان

1193- مجد محمد بن �سالح
1194- محمد مجد الملك بن احمد

1195- يارا ال�سماط بنت با�سل
1196- نيفين ال�سلي بنت عبد الكريم
1197- محمد وئام عمايري بن غ�سان

1198- رنا القمحه بنت ماأمون
1199- عواطف الذيب بنت �سلمان

1200- محمد حميه المزاوي بن �سبري
1201- محمد فادي برنبو بن زياد

1202- ايمان طرابل�سي بنت موفق
1203- نوار �سيخ بن جمال

1204- يعرب محمود بن ه�سام
1205- عبدالمح�سن غ�سن بن ح�سين

1206- رافي الفرح بن ريا�س
1207- عبير عالوي بنت ب�سار

1208- ليلى موؤذن بنت محمد �سليمان
1209- عالء ح�سين بن غ�سان

1210- با�سل الغزالي بن ا�سماعيل
1211- تينا قازريان بنت جورج

1212- لمى الح�سين بنت عبد الرحمن
1213- محمد الدراو�سه بن عبد الكريم
1214- دانيا �سربجي بنت محمد نا�سر

1215- �ساره محمد الأحمد بنت محمد
1216- رنيم الدبا�س بنت محمد ريا�س

1217- داعيه جمعه بنت احمد
1218- محمد فادي �سالح بن خالد
1219- �سذى الطوكان بنت �سحاده
1220- اياد �سرحان بن عبد الرزاق

1221- معاذ زيتون بن احمد
1222- طارق ال�سعار بن نجيب
1223- خالد الرفاعي بن جمال

1224- لين بعلبكي بنت زياد
1225- اإنانا قاموع بن �سعيد

1226- محمد عبد اهلل المرابع بن محمد زياد
1227- ماهر زليطة بن محمد �سعيد

1228- عمار الحاج بن رامح
1229- با�سل �سليمان بن مظهر

1230- اأن�س بيطار بن هيثم
1231- م�سطفى ال�سراج بن محمد معين

1232- احمد عموري بن فوزي
1233- ايهم ال�سلطي بن نزار

1234- ت�سنيم الطحان بنت احمد
1235- ولء خالد بنت فايز بن احمد

1236- دلل قدورة بنت طارق
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1237- محمد المرعي بن نا�سر
1238- محمد ال�سبيح بن ب�سام

1239- حورية �سيخ م�سرف الدندل بنت نبيل
1240- مايا مارديني بنت محمد مازن

1241- مريانة الداود بنت توفيق
1242- محمد زهير الحاج بن محمود
1243- �سالي منك�س بنت محمد ب�سار

1244- غ�سان جنبالط بن عدنان
1245- �سارة �سحادة بنت محمد

1246- زين النيربيه بنت نديم
1247- فرا�س �سخطة بن منت�سر

1248- اأيهم حمودي بن بهجات
1249- عاليه ابو هنده بنت احمد ماهر

1250- حنين حا�سباني بن �سليم
1251- هنادي دياب بنت غ�سان

1252- نور�س داوؤد بن �سفيق
1253- فوزيه جربوع بنت عماد

1254- احمد �سيخ ال�سباب بن محمد �سعيد
1255- رول العيده بنت حمزه

1256- ربى عنتر بنت را�سد
1257- محمد جمال الر�سا�س بن ح�سان

1258- غنى من�سور بنت �سامر
1259- طارق �سطمه بن رزق اهلل

1260- عماد عبد الكريم بن محمد
1261- احمد الكجك بن محمد خير

1262- محمد الخطيب بن �سليم
1263- احمد �سعادات بن عي�سى

1264- لجين مخلالتي بنت محمد
1265- ايمان خطاب بنت محمد اأيمن

1266- اأمجد عوده بن نا�سر
1267- رهام ال�سكاف بنت ماأمون

1268- رنيم عطايا بنت احمد
1269- عبير زهره بنت عبد الكريم

1270- �سفاء جمول بنت عي�سى
1271- �سالح الدين النحالوي بن �سم�س الدين �سالح

1272- هيلين متيني بنت ب�سام
1273- مراد ال�سربجي بن مروان

1274- محمد عبد الرحمن الحجار بن محمد نبيل
1275- داني ب�ساره بن نجيب

1276- مياز مهايني بن محمد ي�سار
1277- رهف ال�سمان بنت نور الدين

1278- مرح ال�سقر الحموي بنت مروان
1279- زينب جابر بنت محمد
1280- علي ال�سيخ بن ح�سين

1281- �سحى ال�سوادي بن محمد مفيد
1282- نجاح كركوتلي بنت ح�سان

1283- فهمي عا�سوري بن محمد
1284- و�سام الغازي بن ر�سالن

1285- يزن �سل�س بن زياد
1286- رنيم اللو بنت ع�سام الدين
1287- �سروق �سالمه بنت زريف

1288- حنان زهر الدين بنت ن�سيب
1289- عمار الحم�سي بن ر�سوان

1290- خلود �سرف الدين بنت اأحمد �سمير
1291- بهاء عي�سى بن علي

1292- محمد زياد الحموي بن محمد نزار
1293- حامد قا�سم بن محمد

1294- يزن الم�سوتي بن زكريا
1295- ا�سرف القباني بن وليد

1296- منتجب زيود بن رفعات
1297- محمد قاروط بن عبد الوهاب

1298- هال الحناوي بنت موفق
1299- ولء حديد بنت فهد

1300- محمد غيث ع�سا�سه بن �سفوان
1301- �سذى خليل بنت محمود

1302- ح�سين عمار بن عمار
1303- لنا الخ�سري بنت محمد ر�سيد

1304- رهف مروة بنت عدنان
1305- محمد �سامر الخجا بن جمال

1306- ابتهال يا�سين بنت يا�سين
1307- راغد ال�سبيني بن تي�سير

1308- محمد انور اللوجي بن محمد ح�سان
1309- �سفا ال�سالح بنت ادري�س

1310- خلود البولد بنت محمد ماهر
1311- محمد ملهم نخال بن محمد معت�سم

1312- محمد الحمود بن ح�سين
1313- راما �سكو بنت احمد

1314- عطاء �سل�س بن جري�س
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1315- محمد رائد �سعبان بن غازي

1316- قمر مدينه بنت محمد �سعيد
1317- اآلء بدرة بنت عرفان

1318- محمد مهند عودة بن محمد ب�سير
1319- هبه اهلل كل�س بنت ه�سام

1320- ب�سار لب�س بن م�سطفى
1321- محي الدين بن خ�سراء بن �سريف

1322- ع�سام ن�سر بن نقول
1323- اماني خياطه بنت موفق

1324- مهند ح�سن بن محمد
1325- عبد اهلل الحمود بن �سالح الدين

1326- اآلء �سفيه بنت ه�سام الدين
1327- رهام الرفا عي بنت محمد بدر الدين

1328- �سوزان رحال بنت ر�سوان
1329- داود الخ�سر بن �سليمان
1330- كوثر ال�سعيد بنت خالد

1331- داني الغازي بن هولو
1332- موؤمنه ادري�س بنت دياب

1333- اناهيتا ال�سيخي بنت خلف
1334- اأن�س رقوقي بن ح�سان

1335- محمد و�سام العمري بن محمد  معتز
1336- محمد بدر الحلبي بن اأ�سعد

1337- محمد �سامر هنا بن محمد �سليم
1338- رغيد المهايني بن عبد النا�سر

1339- علي جديد بن نبيل
1340- عبد الحكيم رحمون بن عو�س

1341- اأحمد بري بن نجدت
1342- محمد خطاب بن دحام

1343- ياره يا�سمينه بنت محمدغ�سان
1344- دانا حماده بنت محمد فواز
1345- محمد اليوزبا�سي بن �سمير

1346- ربى الدروي�س بنت اكرم
1347- �سالم الحموي بنت عماد الدين

1348- عبد الرحمن خليفه بن محمد وليد
1349- محمد الع�سكري بن جودات
1350- هزار مملوك بنت محمد با�سم

1351- رهف بايزيد بنت زياد
1352- مازن العيطه بن محمد

1353- هبا الجالد بنت محمد موفق

1354- اأ�سامة العوا بن مازن
1355- نجاح الجبان بنت ه�سام
1356- اماني القادري بنت فواز
1357- فداء عبد اهلل بن محمود

1358- بالل الطيلوني بن محمد ر�سوان
1359- �ساندي الزين بنت جورج

1360- احمد ا�سريفه بن نزار
1361- لينا ابوبكر بنت ابوبكر

1362- عالء الحمود بن عبد الغني
1363- محمد عبادة عجاج بن محمد نزار

1364- نور�سان من�سور بنت محمد
1365- اأماني عبد الغني بنت �سهيل

1366- �ساره حمور بنت محمد ر�سوان
1367- نغم ابو قاقا بنت يو�سف

1368- �سناء مخلالتي بنت عماد الدين
1369- ليليان اخر�س بنت محمد ع�سام

1370- الهام نا�سر بنت عمر
1371- زياد كيكي بن محمد رو�سان

1372- فادي كنيهر بن وجيه
1373- �سيرين م�سوح بنت ب�سير

1374- انور قرواني بن تميم
1375- خلدون الر�سيد بن نواف

1376- ولء الفرا بنت محمد
1377- رهام الهو�سي بنت رافت

1378- ديمة مراد بنت محمد
1379- اينا�س قي�سر بنت �سمير

1380- بدرية العبد اهلل بنت محمد عدنان
1381- فايز فطوم بن احمد

1382- �سالم المظلوم بنت يا�سر
1383- لوؤي نحله بن محمود

1384- عمرو خليفه بن ح�سام
1385- رنيم ح�سن بنت احمد

1386- عمار عباره بن احمد
1387- ريم اآغي بنت حيدر

1388- عبد الباري الحمود بن قا�سم
1389- اآلء الحم�سي بنت محمد

1390- م�سهور العناد بن ممدوح
1391- ديما الفقيه بنت محمد زياد

1392- الي�سار العلي بنت محمود
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1393- �سناء الم�سري بنت محمد عبدالكريم

1394- مازن عبد الجليل بن اأ�سعد
1395- عبد الرحمن اأبو حوى بن �سليمان

1396- فرا�س الليل بن محمد خير
1397- �سناء خطاب بنت عبد الكريم

1398- محمد �سليمان بن نبيه
1399- ر�سوان فالحة بن هالل

1400- منار الح�سين بنت ابراهيم
1401- محمد نوار الهبول بن اكرم

1402- مجد الآغواني بن غ�سان
1403- هالل الخوري بن ابراهيم

1404- ناريمان الم�سري بنت محمد علي
1405- نادين الحافظ بنت فرزت

1406- دانيا الحاج يو�سف بنت محمد
1407- غفران �سمان بنت يو�سف

1408- عمار �سيخ اوغلي بن يا�سر
1409- نجاح القطمه بنت موفق

1410- ماهر الكفري بن �سمير
1411- ا�سماء رحمه بنت محمد انور

1412- محمد فار�س المولوي بن با�سل
1413- فاطمه الحاج يو�سف بنت احمد

1414- ح�سين اأحمد بن همام
1415- نور ب�سيكي بنت ممدوح
1416- ا�سراء ق�سار بنت ح�سان

1417- محمد خليل ف�سال بن ابراهيم
1418- ما�سه ال�سنجقدار بنت مهند

1419- ليال كفتارو بنت محمد عماد
1420- ايمان البجاج بنت محمد نبيل

1421- اآيه الزين بنت محمد ح�سان
1422- نغم علي بنت ماجد

1423- ولء �سوان بنت يو�سف
1424- ب�سرى المرعي بنت اأحمد

1425- قا�سم برو بن محمد
1426- عبيده �سالح بن تركي

1427- �سامراء يو�سف بنت اكرم
1428- رنا فران�سه بنت اليا�س
1429- علي ح�سن بن �سلمان

1430- وفاء بكري بنت عدنان
1431- يو�سف نعمه بن خليل

1432- محمود بري بن �سروان
1433- وائل الناعمة بن محمد ر�سوان

1434- محمود ابو خياره بن قا�سم
1435- عال الدالي بنت �سياح

1436- ليال�س عيا�س بنت محمد نبيل
1437- اآية العظمه بنت محمد عماد

1438- احمد فرحان بن نوفل
1439- عبد القادر عبدان بن احمد جمال

1440- محمد رواد جاجة بن محمد ر�سيد
1441- عمر الن�سر اهلل بن هايل

1442- فادي احمد بن مالك
1443- �سحى حاج ح�سين بنت م�سطفى

1444- خلدون يا�سمينة بن عماد
1445- نور الم�سري بنت �سالم

1446- اأمير الحريري بن عبدالنور
1447- محمد كرمه بن نعيم

1448- نور ديروان بنت محمد ح�سين
1449- ماهر �سبيان بن نذير

1450- زينب عي�سى بنت يحيى
1451- ولء �سوقيه بنت ريا�س
1452- محمد محمد بن فرا�س

1453- فرا�س الم�سطفى بن م�سطفى
1454- رانيا �سباط بنت عدنان

1455- طوني حداد بن �سموئيل
1456- يو�سف الحريب بن �سالح

1457- ح�سام العمور بن محمد
1458- خالد ح�سن بن بهاء الدين

1459- غيداء الخوام بنت محمد �سبحي
1460- اإفين اأحمد بنت عبد البا�سط

1461- منال النونو بنت عبد النبي
1462- عدنان كعيكه بن محمد �سعيد

1463- رغيد الحم�سي بن محمد غ�سان
1464- غنوه ال�سغير بنت محمد نبيه

1465- �سفا حاج عبيد بنت محمد
1466- فهد داود بن م�سهور

1467- وائل الحموي بن محمد مازن
1468- �سامي الحموي بن �سامر

1469- احمد جمل بن يو�سف
1470- رهف عرقاوي بنت ح�سان
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1471- اآلء حمزه بنت عماد الدين

1472- مي�ساء جلبي بنت ميالد
1473- مروه بقدون�س بنت محمد رفيق

1474- محمد العقدي بن ه�سام
1475- حازم الحمد بن احمد

1476- غنى نظام بنت فواز
1477- ميري عربجي بنت بطر�س

1478- غيث البيات بن �سمير
1479- كمال عزة بن م�سطفى

1480- نغم �سلوم بنت هيثم
1481- تبارك الزغلول بنت عبد الغني

1482- محمد �سعيد �سراقبي بن احمد
1483- اأ�سامه الكعدي بن محمد

1484- مي�سون ديب بن اليا�س
1485- ريم ال�سرع بنت غ�سان

1486- مازن عي�سى بن ابراهيم
1487- مالك تقوى بن عبد الرزاق

1488- حنان الكركوكلي بنت عبد الحميد
1489- محمد �سفيان زعرور بن محمد بالل

1490- عماد مراد بن خليل
1491- نهى تقوى بنت ح�سن

1492- ا�سراء عنجوكه بنت عماد
1493- رنيم مريري بنت محمد خير

1494- روان ق�سالن بنت كمال
1495- ماري روز دياب بنت ناجي

1496- هبا اللحام بنت عماد
1497- �سلوى عدي بنت احمد

1498- محمد عماد �سلوم بن ماأمون
1499- راما القد�سي بنت موؤيد
1500- حازم �سيبعه بن يو�سف
1501- جعفر محمد بن �سحاده
1502- موفق ح�سين بن �سافي

1503- امنه طه بنت احمد
1504- محمد ماجد الزوربا بن نزير

1505- محمد يو�سف بن ذيب
1506- هبه �سوان بنت محمد �سمير

1507- اآلء م�سطفى بن ر�سوان
1508- علي ال�سلي بن كرمو

1509- ي�سرى بازو بنت عدنان

1510- مجد اأبوركبه بن محمد
1511- احمد يلداني بن محمد

1512- محمد ال�سعدي بن فار�س
1513- احمد البريدي بن يو�سف
1514- ع�سام ال�ساحي بن محمد

1515- غزل الجنيات بنت عبد الرحمن
1516- �سوار غنام بنت ن�سيب

1517- كنان يو�سف بن جرج�س
1518- محمد الموازيني بن علي
1519- محمد �سكريه بن عمران

1520- عبيده عليا بن علي
1521- محمود الح�سين بن في�سل

1522- مهند الهبج بن اأديب
1523- ديانا مطاوع بنت ايمن

1524- ايمان بي�سون بنت زاهد
1525- غاليه دردر بنت محمد ح�سن

1526- ثابت النوري بن عماد
1527- تميم بدر بن ميمون

1528- محمدعلي قدور بن من�سور
1529- روبا ال�سيخ محمد بنت مازن

1530- يزن بيطار بن محمد
1531- محمد �سيخاني بن محمد ب�سار

1532- دانيه مهرة بنت محمد
1533- �سذى عنايه بنت محمد من�سور

1534- مالك ابريق بنت ميمون
1535- محمد يو�سف الب�سال بن �سمير

1536- محمد �سميح �سكاف بن محمد عماد الدين
1537- محمد ال�سكري بن ثابت

1538- عبد المنعم ابراهيم بن ديب
1539- مناف المحاميد بن محمد

1540- عبيده جوعانه بنت عبد اهلل
1541- اأريج قناره بنت محمد

1542- ديمه الخطيب بنت محمد
1543- غيث الدبا�س بن عبد النا�سر

1544- لينا يازجي بنت يو�سف
1545- محمد العا�سق بن محمد وليد

1546- تما�سر �سحاده بنت محمد
1547- �سامر خلف بن عا�سم

1548- محمود �سهاب بن ح�سن
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1549- عبير كباره بنت محمد ديب
1550- محمد طارق كبا�س بن اأيمن

1551- عبد اهلل �سعده بن محمود
1552- خالد بازربا�سي بن ح�سام

1553- �ساميه ابوع�ساف بنت نا�سر
1554- بيان �سنان بن عبد النا�سر
1555- قا�سم ال�سليمان بن جمال

1556- �سام ال�سيد بنت محمد في�سل
1557- اآلء كريم الدين بنت خالد

1558- محمد دروي�س بن محمد نا�سر
1559- خالد الخطيب بن وليد

1560- كوكب حماده بنت تي�سير
1561- محمد فرا�س كلله بن حمزه

1562- عمران العده بن حبيب
1563- اأحمد الخطيب بن محمد

1564- دعاء بني المرجه بنت محمد زهير
1565- محمد اوي�س بازو بن عدنان

1566- محمد ح�سام ال�سبلي بن ق�سي
1567- جعفر الدروي�س بن محمد

1568- غفار العري�سي بن بيان
1569- محمد المهدي بن ايمن

1570- ف�سل محمد�سالح العليوي بن احمد
1571- هيفاء حماده بنت محمد عابدين

1572- محمد الح�سين بن ر�سوان
1573- يحيى العجوز بن محمد امين

1574- محمد ح�سرم بن فيا�س
1575- عال بنيان بنت محمد

1576- ربى الكجك بنت عرفان
1577- عبد الرحمن ا�سامي بن من�سور

1578- عمرو الخطيب بن با�سل
1579- هيثم بلبل بن خالد

1580- ن�سرين اأبو اأذان بنت عزت
1581- لما ال�سقر بنت منير

1582- روي الع�سافين بن انطوان
1583- طارق ح�سن بن ابراهيم

1584- علي رزوق بن ابراهيم
1585- رزان القطيط بنت عبد الحميد

1586- محمد و�سيم العلبي بن محمد ب�سار
1587- دينا الذيب بن مزيد

1588- احمد طيب�س بن ع�سام
1589- عمار �سيد احمد بن ب�سام

1590- ديمه الرباط بنت احمد
1591- عبدو ال�سبعاني بن �سمير

1592- نجوى ال�سعدي بنت محمود
1593- ماريو البالوع بن دياب
1594- اأحمد عبدو بن طالب

1595- رهف دخل اهلل بنت عا�سم
1596- ب�سار الجمعات بن �سالح

1597- محمد ا�سماعيل بن م�سهور
1598- عدي الحلبي بن محمد

1599- محمد اأمير محايري بن �سهير
1600- احمد من�سور بن ح�سام

1601- عبد المالك �سالح بن جمال
1602- عبدالإله �سبحه بن محمد

1603- ميار العلي بن محمود
1604- خليل ح�سين بن غ�سان
1605- فاطمة مو�سى بنت ربيع

1606- ايهاب االب�سالوي بن توفيق
1607- مازنه عابده بن عبد الرزاق

1608- ي�سرى ال�سيد ح�سن بنت محمد �سعيد
1609- �سبا الهيبه بن محمد

1610- ا�سامه ال�سباغ بن ب�سام
1611- لين ح�سو بنت علي

1612- هدى الركابي ال�سكري بن ع�سام
1613- اآلء نابوتي بنت غياث

1614- محمد ربيع �سكر بن محمد �سالح
1615- علي الح�سوه بن راتب

1616- نادين الرباط بن محمد نزار
1617- ر�سا عيا�س بن طارق

1618- اأمجد ال�سالح بن محمد خير
1619- يارا ا�سعيد بن عربي

1620- عمر �سخا�سيرو بن محمد غياث الدين
1621- عال حب الرمان بنت يا�سر

1622- محمد خالد �سم�سميه بن موفق
1623- احمد طاهر بن فواز

1624- عالء العلي بن محمد
1625- محمود احمد بن ابراهيم
1626- الفريد الحنون بن جورج
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1627- ديما �ساقول بنت عبد اهلل
1628- زينالعابدين اأحمد بن علي

1629- خالد ا�سكندراني بن محمود
1630- محمد هيثم الداحول بن ا�سرف

1631- رهام ذيب بن مناف
1632- رهف الحموي بنت نزير

1633- �ساره الببيلي بنت محمد غ�سان

1634- محمد حريدين بن ح�سام
1635- محمد جبري بن خليل

1636- محمد جميل التون�سي بن احمد
1637- هاني الجراقي بن ابراهيم

1638- ناديا احمد بنت مروان
1639- جعفر ا�سماعيل بن وائل

1640- محمد خليل قطيط بن محمد خلدون


