
 

 االسم المسلسل االسم المسلسل

 داود الدمحم الحسن بن دمحم 35 اٌسر الجوابره بن محمود 1

 لؤي حبً بن دمحم 36 تٌسٌر السالم بن محمود 2

 دمحم الحاج علً بن حسن 33 عبد الرحمن المضمانً بن مطٌع 3

 بن عمار حسن سلٌمان 33 اسامة فرٌح بن خلٌف 4

 عبد السالم نجٌب بن اٌمن 33 لٌث سلٌمان العبد هللا بن عبد الجلٌل 5

 حسان حٌدر بن دمحم عمار 44 دمحم دٌاب بن اسماعٌل 6
 عبد هللا الحبش بن بالل 41 ٌعموب احمد بن سلٌمان 3

 عبد الرحمن سلطه جً بن هٌثم 42 اسماعٌل الحموش بن عبد المولى 3

 موسى الشكٌر بن حمد 43 ابراهٌماحمد الحمد بن  3

 ٌزن اسبر بن علً 44 دمحم عبد بن شهاب 14

 دمحم انس مرزوق بن عماد الدٌن 45 دمحم طارق المرستانً بن موفك 11

 بشار السحلً بن لاسم 46 علً عبد الغنً بن دمحم 12

 زٌن العابدٌن عتمه بن عصام 43 طارق طٌب بن صبحً 13

 دمحم طرٌف الجبان بن باسل 43 بن دمحم عٌدعبد الرحمن اللحام  14

 مؤمن طناطره بن دمحم 43 محمود الحمصً بن دمحم خٌر 15

 هادي المطان بن احمد 54 نور الدٌن عرعار بن عدنان 16

 عبد الرحمن العلً بن حمد 51 بشار خنٌفس بن هشام 13

 احمد محفوض بن نصوح 52 جلً بن حسٌندمحم حرا 13

 كنان تمً بن تحسٌن 53 بن حسام الدٌن ثائر بٌرلدار 13

 مأمون عربش بن احمد رافت 54 أبً الحمصً بن كمال 24

 عبد الفتاح عرار بن دمحم ٌاسٌن 55 حسن الحسٌن الحموش بن احمد 21

 اٌهم الحمصً العطار بن صبحً 56 احمد معتصم المصري بن دمحم خالد 22

 حسٌن بن عذابناصر الحاج  53 طارق الكرتلً بن محمود 23

 ٌحٌى األغوانً بن محً الدٌن 53 دمحم شحرور بن أدٌب 24

 دمحم احمد ابو نبوت بن معتز 53 هٌثم لطٌط بن دمحم مازن 25

 دمحم بالل المصري بن دمحم 64 دمحم ٌحٌى العبد هللا بن دمحم عدنان 26

 دمحم ضاهر الدمحم بن عبداالله 61 دمحم عمران حبً بن باسم 23

 عالء السلٌمان بن عارف 62 دمحم عمارفرا بن دمحم معتز 23

 انس الملن بن معاذ 63 اسامة حرح بن مأمون 23

 ماهر الخلٌل بن ناٌف 64 دمحم ٌزن وانلً بن عماد 34

 وائل السحلً بن خالد 65 دمحم كوسه بن نادر 31

 دمحم عرول بن هٌثم 66 اسامه ابو هاٌله بن دمحم صادق 32

 دمحم دٌب العسلً بن جودات 63 هشام تواتً بن بشٌردمحم  33

 غٌث العماد بن عبد هللا 63 بهاء عكنان بن صفوان 34

 


