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 دمحم طالع بن ٌحٌى 39 العٌسى بن مطانٌوسربٌع     1

 فادي ممطش بن عماد 44 عبد الحمٌد الكالون بن عبد الرزاق 2

 ٌامن اسماعٌل بن محمود  41 وسٌم الحزوانً بن خالد  3

 حٌدر المحمود بن علً 42 مضر عبود بن عبد العزٌز 4

 دمحم الٌاسٌن بن دمحم غٌاث 43 ٌوسف السنري بن دمحم 5

 منار الدبٌات بن خالد 44 بشار سلٌمه بن احمد 6

 ماهر الحصنً بن كمال 45 احمد علو بن علً 7

 عبد الغنً اوضه باشً بن غالب 46 دمحم العمر البرازي بن حٌان 8

 الخضر بن دمحمعٌسى  47 سوسف شهله بن عبد الكرٌم 9

 عبد هللا المحمود العمر بن علً  48 مدٌن رستم بن صفوان 14

 احمد ابً عكعن بن دمحم دٌب  49 معاذ بنكه العدس بن دمحم ماهر 11

 نوار مسعود بن مسعود 54 رضا سودٌن بن دمحم 12

 دمحم فطراوي بن جمال  51 صالح طربٌن بن غسان 13

 الٌاس جربوع بن مٌالد 52 خالد الساٌح بن عبد هللا 14

 عبد الحلٌم السلوم بن دمحم ٌاسر 53 عمران مطر بن غازي  15

 عٌد عساف بن ابراهٌم  54 دمحم نور نصر بن فرحان  16

 حنا السلوم النادر بن عبد هللا 55 بدر الحمدو بن عمار 17

 ماجد الخطٌب بن بسام 56 عبد الكرٌم حمدون بن احمد 18

 خالد الكٌالً بن دمحم راشد 57 دمحم فارس الحمصً بن عبد الجبار  19

 دمحم جدي بن عبد الرزاق  58 فراس معٌنً بن هزاع 24

 دمحم ٌمان مغمومه بن حسن 59 حسٌن حبٌب بن علً 21

 عمر الحاج لدور بن ادٌب 64 مٌسر العلً بن سامر 22

 بن عدناندمحم ٌحٌى السما  61 عبٌده حلبٌة بن دمحم نور 23

 امٌن ٌوسف بن موفك 62 دمحم امٌن الحواتً بن عادل  24

 جمال ككزز بن تمام 63 عبد المادر الغازي بن محمود 25

 دمحم عثمان بن طالل  64 مهتدي الشٌحاوي بن حسٌن 26

 ٌاسر برام بن دمحم عصام 65 محمود شفمه بن عبد الرزاق  27

 بكر السراج بن عبد الحمٌد  28
 

 دمحم سمٌر سفاف بن اكرم 66

 علً سمان بن صفوح 67 حمزة طه بن صبحً 29

 فارس النجار بن دمحم جمال  68 مصطفى الحسن بن دمحم 34

 احمد الخراز بن دمحم 69 اسماعٌل باكٌر بن علً 31

 حمزه المظلوم بن ادهم 74 حسٌن عٌد بن دمحم 32

 هللاعبد هللا عمده بن عبد  71 نسٌم حٌدر بن جمال 33

 حسن الحرٌري بن احمد 72 عمر لندلجً بن اٌمن 34

 ابراهٌم ابو الفمراء بن دمحم دٌب  73 دمحم سعٌد لنوات بن حسان 35

 أدٌب زعرور بن مهند  74 عبد العزٌز الجمٌه بن عزام 36

   دمحم العزي بن غازي  37
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