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 يخالد العلمأحمد جماليةابتسام أبو السميد

 خالد الكركيباسم حدادينابراهيم احمد عبندة
 خالد تيسير الشرايريبثينة علي عبندةابراهيم خضر

 خالد زيد المجاليبرهان الشريدةابراهيم زيد الكيالني
 خالد صوافطةبسام الربضيابراهيم شاهزاة
 خالد عبد الحليم حياريبسمة ذيابابراهيم صالح
 خالد عبندةعموريبشار الابراهيم عدوان

 خالد محمدياسين غرايبةبطرس حترابراهيم محمدخير عبندة
 خالد محمود البيراويبطرس حجارةاحالم فرحان
 خالد يونسبكر حسين القضاهاحمد ابو عبيد

 خلدون الشرايري بالل عصام الدباساحمد التل
 خلف رقاد العقلهتحسين الخطيباحمد الجغبير
 خليل اللوبانيتيسير التاجياحمد الطيار
 خليل عبندةتيسير خريساحمد الغرايبة

 خليل قنصلثابت محافظةاحمد الغزوي 
 داود طبيلةجاسر الربضياحمد الغفير

 درة البطاينةجبرة شنودةاحمد الكوفحي
 ذوقات عبيداتجعفر الشرايرياحمد صبحي خير

 ذوقان القضاةجالل عبندةاحمد طبيشات
 ذياب عبندةجمال الموسىمد عبيداتاح

 رائد جازي التبينيجمال نايف ابو عبيداحمد علوان
 راتب عبد اهللا جودهجهاد رشيداحمد علي العقلة

 راقي عمرانجهاد غرايبةاحمد عيسى
 ربيعة قراعينجهاد مصطفى ابو مشرفاحمد قطيشات

 رجاء نفاعجورج حداديناحمد هليل 
 رجائي الدجانيازم اسماعيل شديفاتحاسامة شحادة

 رجائي كمال الدجانيحسام نعناعةاسامة عبد اهللا جوده
 رجائي نفاعحسان بدراناسالم حمد مغايره

 رزق البطاينةحسن صبري االسطةاكرم قطامي
 رشاد نصرحسن علي جبرالمعتز باهللا ابراهيم الشرايري 

 رشيد حسن خلفحسين المومنيامل داوود
 رضوان ابوهاللةحقي خريس اميرة الحمصي

 رضوان عبد اهللا وشاححمد عيادة مغايرةاميل بيترو
 رعد علي عبندةحمدي مرادامين كراعين
 ركاد عايد الطعانيحمزة حدادانور خصاونة
 ركان عبندةحنا صاباتاهيله الداوود

 رمزي حمارنهحياة الناصرايراز الصوص 
 رمزي شرايحةلد األحمدخاايليا الجلدة

 رنا محمد الزعبي خالد التلايمان عوض
 روحي شحالتوغخالد الطالقايهاب خوري
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 عبد الكريم القضاةسمير قطاميريمون الحلتة
 عبد اللطيف عربيات سميرة ابراهيمزكريا الخصاونة

 عبد اهللا الخصاونةهسناء عبدزكريا عبندة
 عبد اهللا المالكيسهل اسماعيل عبندةزهير أبو السميد

 عبد اهللا أبو الغنمسهير الخانجيزياد اسماعيل عبندة
 عبد اهللا عبد الرزاق عرعرسهيل عطا اهللا الصرايرةزياد تيسير الشرايري
 عبد المعطي محمد التالويسيد خليل خطاريزياد جبر العالونة

 عبد الهادي عبد الفالحاتسيف الدين أبو السميد عبداهللا عبندةزياد
 عبد الهادي غيثشايش محافظةزياد مبارك

 عبد يوسف الثوابيشفيق الشرايريزياد محمود ابو غنيمة
 عبدالرحمن القريوتيصادق حامدزيد اسماعيل عبندة

 عبدالكريم الخوالدةصالح العجيريسالم صياح الخضيري
 عبلة شرايريصالح العرموطي  علي العكورسالم

 عدنان بدرانصالح عبد الغني الشرعسامر سامي جوده
 عدنان محمد ربابعهصالح فايز الشراريسامي ارشيدات
 عدنان موسى  الزواهرةصباح البيروتيسامي الحياري
 عز الدين الخطيب التميميضيف اهللا الدالبيحسامي أبو جليل
 عزت الفاهوميف اهللا عبيداتضسامي جودة
 عزمي شرايحةطارق هاديسامي محمود
 عصام عريضةطالل خلفسحر خريس

 عقل بلتاجيطي الحتاملةسحر عبد الرزاق عربيات
 عالء عبندةظاهر الربضيسرى سبع العيش

 علي الحسبانظاهر غرايبةسعد البكري
 علي الخبعادل سليمان الشوبكيسعد حجازي

 علي السكرانعاطف علي الخرابشةنفاعسعد 
 علي الطعانيعالية الروسانسعد هايل السرور
 علي العتومعامر الحافيسعيد الشرقطلي

 علي الفايزعبد الباسط ربابعةسعيد عبد المنعم الشلتوني
 علي القيسيعبد الحليم ابو هزيمسعيد هياجنة
 نور الدينعلي شوكت عبد الرؤوف الروابدةسفيان التل
 علي صبريعبد الرؤوف العكورسفيان عبندة

 علي عبد القادرعبد الرحيم عكورسالمة خلف عبندة
 علي غرايبةعبد الرزاق الوشاحسلمان عبندة
 علي محافطة عبد الرزاق طبيشاتسليم ادلبي 
 علي يوسف فرحعبد السالم العباديسليم جدعون
 د المدادحةعماعبد السالم غيثسليم غاوي

 عماد عبندةعبد الفتاح البستانيسليمان عبد العزيز العبادي
 عمر ادلبيعبد القادر الدلقمونيسليمان عبيدات

 عمر خليل السبايلةعبد القادر عابدسليمان عزت الحنبلي
 عمر سلطانعبد الكر يم غرايبةسمير خريس
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 محمد توفيق الحتاملةفرحان أبو عويضةعمر عبد اهللا جوده
 محمد جهاد الطباعفريد حسن خلفعمر عبندة
 محمد حسينفهمي العوريعوض التل

 محمد حمد العبدالالتفهيد طعيمهعوني المومني
 محمد خلف عبندةفواز الرشيداتعوني خصاونه

 محمد خير عبندةفواز العجلونيعوني محمد الخصاونة
 محمد رشيد الشطناويفواز نجيب ارشيداتعوني مشربش

 محمد زهدي شعبانفوزي غرايبةعوني يعقوب الطعيمة
 محمد سالمفوزي محمود  العكورعيد  يوسف الزعبي

 محمد سالم حجازيفيصل الفاهومعيسى الريموني
 محمد سعيد ابو قورةفيصل حسن خلفعيسى المومني

 محمد سعيد عرفةقاسم األسعدطارسةعيسى ب
 محمد سماويقيس العمريغازي فالح العودات

 محمد شريف جودهكاظم الكفيريغازي مكي
 محمد شهبزكامل الطالقغسان ادلبي
 محمد عبدالقادر عبندةكامل العجلونيغسان هلسه

 محمد عبداهللا الشخاترة كمال آغاغيث حسني فريز
 محمد عقيل العوايدةد العطارماجغيث علي عبندة
 محمد علي عبندةماجد المومنيفاخر جبر العكور

 محمد عودةماجد جرارفارس العايد
 محمد عوض اهللاماجد قطيشاتفارس أبو السميد
 محمد فارسمازن ارشيداتفاروق عبدالرحيم
 محمد كامل عبدالعزيزمازن محافظةفاروق منصور

 محمد منصور الزاهرياونهماهر الطرفايز الفايز
 محمد نجيب الرشدانماهر محمد القيسيفايز سليم ياسين

 محمد نجيب معابرهمجلي نصراوينفايز عبيد
 محمد نور عبندةمحفوظ ابو زنط فايز مضاعين

 محمد هشام سلطانمحمد  يونس حربفايز نوار
 محمود التلمحمد ابراهيم شهبزفايز ياسين

 محمود الجملمحمد ابراهيم عايشفايزة الحمود
 محمود الخاليلةمحمد احمد عبندةفايزة المحتسب
 محمود الشرقطليمحمد التلفتحي بطاينة

 محمود الشروفمحمد الحمصيفتحي حسن خلف
 محمود الكرديمحمد الديكفخري حسن الخضرة

 محمود جبريل الجنيديمحمد الساكتفراس الشروف
 محمود حسين العمريالشرقطليمحمد فراس حداد
 محمود زياد ابو غنيمةمحمد الطوسفراس عبندة

 محمود شبيالتمحمد القرعانفراس عصام الدباس
 محمود طهمحمد اليوسف عبندةفراس فهد الحسامي

 محمود عايد الدويريمحمد بني هانيفرج عبندة
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 وائل غرايبةنائل سمعاند عبد الفتاح  ابو ستةمحمو
 وصفي كردي الرشداننائلة الرشدانمحمود عبندة
 وفاء كمالنادر ظهيراتمحمود عرفه

 وليد حجازيناصر خلف عوادمحمود فرحان أبو السميد
 وليد صبحيناصر سامي جودهمراد الترك

 وليد مكاحلةنبال نزار قطانمروان الشرايري
 ياسر محافظةنبيل حبشوان العبدالالتمر

 ياسين أحمد الزعبينبيل عبندةمروان بشناق
 يحيى احمد اسكندرانينبيل كفاوينمروان شوبكي

 يزيد احمد اسكندرانينبيل محمد كتخدامسعود سقف الحيط
 يسرى الفرحاننجيب ارشيداتمسلم بسيسو

 يسري حمد جازينجيب الرشدانمشهور الوردات
 يعقوب زيادينندى علي عبندةمصطفى الزيوت
 ينال  البسطامي نديم جراحمصطفى العماوي
 يوسف ارشيد الدلقمونينذير الباتعمصطفى خليل
 يوسف الدجانينزار خليل هلسةمعاذ علي عبندة
 يوسف السكراننزار علي عبندةمعتز البصول
 يوسف العمارينصر دلقمونيمعتز البلبيسي

 يوسف الغزونصر عازرصم فراحمعت
 يوسف حبوس يوسفنصر عنانيمفيد شهوان

 يوسف شبانهنضال موسى العورانممدوح حسن مكي
 يوسف عايش الجملنهى الدلقمونيمنذر الزعبي

 يوسف غرايبةنواف الزرومنذر تيسير شرايري
 يونس حسيننوال مكيمنذر سامح حجازي
 ابو رميلةنوال يعقوبمنذر سميح خراز
نوزت فؤاد ابدةمنصور صليحات

هادي الردايدةمنى زغلول
هاني الضليعمنى طلفاح
هاني علي النوريمنير بيترو
هاني محمودمنير خوري
هايل منصور الزبنمنير دبابنة
هشام الظاهرمنير غرايبة
هشام عبندةمنيرة  شعبان
هالل الردايدةمهند النابلسي
 هنا عقيلمهند إدلبي

هيثم الخطيبموسى حمدان قطيط
هيثم الشاعرموسى نفاع

هيثم اللوبانيموفق فريوان
هيثم حباقميساء مطارنة

هيثم حدادينميسون القواسمي 
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