
االسمتسلسلاالسمتسلسل

نزار االحمر بن منذر71عالء حسن بن طه1

علً السوادي بن دمحم سعٌد72علً الزعبً بن رٌاض2

عبد الحكٌم الناصٌف بن عنزي73باسم االسعد بن عٌسى3

احمد لوٌدر بن دمحم صٌاح74مشعل الرفاعً بن دمحم4

دمحم نوٌالتً بن ادٌب75دمحم الرفاعً بن غالب5

دمحم سوٌد بن تحسٌن76حازم الزعبً بن منذر6

احمد مصطفى بن عدنان77مأمون ابو زاٌد بن موفك7

فراس الدرة بن عصام 78ناصر ابو صلوع بن خالد8

دمحم نذٌر ابو حسن بن حسٌن79مؤٌد الحمصً بن ٌاسٌن9

مجد دامون بن حنا 80دمحم خطاب بن لاسم10

 باسل بعٌون بن شفٌك81مامون الرفاعً بن احمد11

 ٌوسف سعٌد بن حسٌن82بشار النعسان بن عبد الكرٌم12

 ٌحٌى وحود بن زٌاد83اسماعٌل النصٌرات بن عبد الحمٌد13

 ٌوسف سعدالدٌن بن نور الدٌن84باسل العساف بن جمٌل14

 دمحم عائش بن مروان85مامون الحسٌن الزعبً بن عل15ً

 انس العنزاوي بن عمر86فوزي النصر بن نوفل16

 مؤمن فرعون بن دمحم خٌر87احمد ابو خشرٌف بن دمحم17

 اسامه الخطٌب بن عبداللطٌف88عامر نصرهللا بن كمٌل18

 احمد جاموس بن دمحم طاهر89عبد هللا العتٌلً بن نادر19

 فاروق منصور بن دمحم90سفٌان المالب بن بشار20

 مالن الون بن احمد91علً العتٌلً بن نادر21

 مهند عبد العظٌم بن ممدوح92دمحم العاسمً بن اكرم22

 عمران حالل بن ناٌف93زٌاد السالمات بن دمحم خٌر23

 ربٌع الكعدي بن هٌثم94زكرٌا حسن بن طه24

 تركً الكدور بن خضٌر 95عمر العصافرة بن خالد25

حسن الخٌاري بن دمحم96مهند الحروب بن نعمان26

 دمحم عبدالعزٌز بن عل97ًحمزه المفعالنً بن سمٌر27

 رامز زغٌب بن حمد98عبد الرحمن العتٌلً بن نادر28

 عالء الطٌان بن بشار99احمد الخرسان بن ماجد29

 دمحم االزوق بن عبداللطٌف100لاسم الزعبً بن عواد30

 لتٌبه السحلً بن جهاد101دمحم ولٌد ابو جٌش بن خالد31

 دمحم عبدالرحمن بن عل102ًابراهٌم الحمٌدي بن نشوان32

مجدي ابراهٌم بن ٌوسف103احمد العتٌلً بن سامر33

 رامً االحمد بن بسام104ابراهٌم المحامٌد بن فرٌد34

 جمال طواشً البٌات بن وسام105سمٌر لوٌدر بن سمٌح35

احمد سباهً شاهٌن بن دمحم عبد الناصر 106بهاءالشوحه بن حسن36

 عبدالحسٌب خونوب بن سلٌم107عبد المعطً الطرودي بن تٌسٌر37

 احمد االطرش بن فوزي108كناز السالمات بن اكرم38

 شادي طنوس بن عٌسى109ٌوسف العلو بن احمد39

 علً المصري بن راتب110حمدي ابو جٌش بن دمحم40

 دمحم عمار الخطٌب بن ماهر111عوض الجاحد بن احمد41

 احمد الرواس بن ابراهٌم112سامح حموده بن دمحم نبٌل 42

 احمد مللً بن عرفات113دمحم حسن بن ماجد43

 مؤٌد الخلٌفه بن دمحم114عبد الملن حمصً بن حجازي 44

 بالل عطا هللا بن ابراهٌم115باسل االخرس بن عبد الحلٌم 45

 سعد مشلح بن دمحم116وائل حلٌمة بن عل46ً

 ٌاسٌن العلبً بن دمحم فتحً 117عروه عاٌشه بن فٌصل47

 مصطفى غٌالن بن محً الدٌن118اٌمن التدمري بن شاهر48

معن عالء الدٌن بن حسٌن119سامر المنجوٌك بن ابراهٌم49



 دمحم خلٌل رمضان بن ابراهٌم120خالد دبو بن دمحم خٌر50

 عبدالرحمن خرزوم بن عمر121دمحم صدٌك ارحٌم بن دمحم51

محمود الداالتً بن عبدالمجٌد122غسان ابو ٌحٌى بن منذر52

 وحٌد خلٌفة بن كمال123هانً بعٌون بن دمحم53

 منتصر الست بن دمحم124دمحم الشلبً بن رأٌف54

125عبد الرحمن لشوم بن فارس55

126احمد غنٌمة بن دمحم56

127ركان بسمة بن ولٌد57

128اٌاد الصوصو بن احمد58

129رمزي بلش بن عبد الحفٌظ59

130محمود التونسً بن عباس60

131سامر جمعه بن احمد61

132عالء الدٌن الخضر بن خالد62

133عبود العلً بن محمود63

134علً شحاده بن دمحم64

135عبد هللا الحاج بن عبد الوهاب65

136عبد الهادي بن محمود66

137خالد سلٌمان بن عل67ً

138حسام الجفا بن مصطفى68

139دمحم سماق بن عبدو69

140دمحم انور الناطور بن نور الدٌن 70


