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عبد الستار عبد الرزاق غنوم334حلب294

محمد عبد القادر منال336حلب295

مروان احمد طبشو337حلب296

عبد هللا عبد القادر العون338حلب297

مجد الدين محمد فيصل حرح339حلب298

محمود مصطفن عبد هللا340حلب299



سعيد إبراهيم عبد اللطيف341حلب300

ي342حلب301 عدنان عبيد الثلج 

ن الجمعة343حلب302 محمد يوسف حسي 

محمد غياث محمد رياض جوهر344حلب303

عامر سالم حاج عبدو345حلب304

محمد زاهر خرسة347حلب305

محمد محمود تلرفادي348حلب306

مهند خالد إبراهيم349حلب307

حسن فرحان األحمد350حلب308

عبد الرؤوف فاروق نجيب اغا351حلب309

سعيد محمد ديب جبالن353حلب310

 كيالي354حلب311
ن عبد الرزاق حسي 

ي الدين رحال355حلب312 محمد محن 

 صادق علي356حلب313
احمد مصطفن

 حسن مرعي358حلب314
مصطفن

عبد الرزاق محمد العناد359حلب315

محمد سامي صفاء الفرج360حلب316

محمود إبراهيم شعشاعة361حلب317

عالء اوسو عبد ال362حلب318

محمد غيالن خطيب363حلب319

عبد الفتاح جمعة الموىس المطت 364حلب320

سامر احمد عبد القادر365حلب321

محمد بالل مروان ابو بكر366حلب322

رفعت بديع بيطار367حلب323

ابراهيم احمد الجراح368حلب324

احمد هاشم االمام369حلب325

محمد محمد صالح درويش370حلب326

ة371حلب327 بالل مصباح عصفت 

عمار بكري عكو372حلب328

عمر رياض يسوف373حلب329

محمد ايمن عبد الرحمن زمة374حلب330

مصطفن يوسف ابو بكر375حلب331

محمد احمد الحسن376حلب332

عبد الرزاق عبد النارص الزالق377حلب333

محمد نور مروان الحالق378حلب334

ي379حلب335
ر
عبد الرحمن محمد ربيع مخلالن
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جاسم احمد طبق380حلب336

محمد عيد احمد عبد الكريم381حلب337

ري382حلب338 ن  تت 
زياد مصطفن

أحمد فهيم المحمد383حلب339

محمد ابراهيم عساف384حلب340

علي حسن الموىس385حلب341

محمد خالد رمضان386حلب342

اهيم387حلب343 محمد حبيب الت 

حسن عبد النارص مضي388حلب344

محمد رشيد بركات389حلب345

احمد اسماعيل نفاخ390حلب346

محمد عثمان اومو391حلب347

عبد الملك هيثم طراب392حلب348

طه عبد الجبار الحاج عبيد393حلب349

احمد مصطفن شاكر394حلب350

مصطفن حمود حسينو395حلب351

سومر ابراهيم درغام396حلب352

محمد نبيه محمد شحادة397حلب353

عبد الحميد اكرم التلجة398حلب354

ي399حلب355 عدنان عبد الكريم ن 

فاضل محمد ماجد محمد خت 400حلب356

يامن احمد دحكول401حلب357

 احمد السيد علي402حلب358
مصطفن

ي403حلب359 مصطفن محمد توتونج 

محمود عبد القادر كلش404حلب360

علي عبد القادر القدور405حلب361

حسن محمد الرحال406حلب362

محمد عبد هللا منصور408حلب363

محمد فاتح عمر فسد409حلب364

ي410حلب365
ن
احمد حسان قبان

عالء الدين غسان صباغ412حلب366

بهاء علي حق ويردي413حلب367

محمد حسن كنو414حلب368

محمد عبد الرحمن اليوسف415حلب369

مهند محمد راجح416حلب370

عبد الرحمن كمال مسلم417حلب371
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محمد يوسف احمو418حلب372

محمد عدنان الرحل419حلب373

نضال محمد الفيل420حلب374

محمود محمد طه421حلب375

محمد مضن رضوان حسن مضي422حلب376

عبد هللا محمد النعسان423حلب377

حمدو جمعة الحمدو424حلب378

غياث محمد عبدو425حلب379

ي426حلب380
ن
محمد لؤي محمد رشوان

احمد علي الباش427حلب381

عمار بكري قصاب428حلب382

ي زين الدين429حلب383
محمد لطفن

عبد الرحمن احمد مرتضن قصاب430حلب384

حسن علي العلي المصطفن431حلب385

ن432حلب386 احمد محمد الياسي 

اسامة فؤاد ريحاوي433حلب387

محمد عادل حاووط434حلب388

محمود محمد العثمان435حلب389

عمراحمد العبد هللا436حلب390

عمر عبد القادر اليونس437حلب391

ي438حلب392 احمد جمعة الجلن 

 ابراهيم باذنجكي439حلب393
مصطفن

عبد الرحمن عبد الررزاق الطويل440حلب394

احمد محمد جواد441حلب395

محمد صالح الجمعة442حلب396

زياد احمد العبد هللا443حلب397

محمود محمد عمر حسون444حلب398

احمد مصطفن يسوف445حلب399

عبد الرحمن رجب رجب446حلب400

محمد محمود راحج447حلب401

طه مصطفن النجار448حلب402

محمد عبد هللا العلي450حلب403

عبدو احمد عثمان451حلب404

محمد محمد سعد محمصة452حلب405

عبد هللا وليد دقس453حلب406

باسل محمد الجاسم454حلب407
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سامر نايف اليوسف455حلب408

يزن يوسف ابراهيم456حلب409

محمود محمد العلوش457حلب410

عبد هللا فيصل االحمد458حلب411

محمد احمد السالمة459حلب412

عبد الرحمن خالد  حزوري460حلب413

رضوان جركس حمي461حلب414

احمد محمد عصام راغب اغا462حلب415

علي يوسف جنبالس464حلب416

عبد السالم سالم الحموي465حلب417

يارس احمد االبراهيم467حلب418

عبد هللا احمد مصطفن468حلب419

مصطفن احمد مقرش469حلب420

محمد نور محمد فاتح هنو470حلب421

موىس محمود حاج غازي471حلب422

احمد محمود حمامي473حلب423

قتيبة عبد القادر علي الحسن474حلب424

خالد جمعة جمعة475حلب425

وائل مصطفن صبوح476حلب426

ن477حلب427 وائل محمد االمي 

محمد نور شامان الكزيعي478حلب428

عمر شعبان العلوش479حلب429

احمد عبد الرحمن شواخ480حلب430

محمد شحادة المحمد481حلب431

ن482حلب432 احمد محمد الحسي 

ي483حلب433
ن
محمود فؤاد صابون

احمد محمد شيخ حمزة485حلب434

محمد عمر ديري486حلب435

محمد علي خطيب488حلب436

يارس محمد الهالل490حلب437

احمد صادق الفرج491حلب438

عوارد جاسم المحمد الشعبان492حلب439

زياد ذيبان المحمد493حلب440

ن العبيد الشعبان494حلب441 ن االمي  محمد حسي 

فاتح محمد نور العبد هللا495حلب442
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رشيد محمد المرشد496حلب443

محمد منت  غباش497حلب444

حسن جما صباغ498حلب445

عبد القادر احمد احمد499حلب446

محمد عمر محمد فاعور501حلب447

سعد الدين محمود علي502حلب448

فادي جمعة الجلوي503حلب449

احمد وليد احمد قدور504حلب450

محمود احمد رومي505حلب451

حسن قبس قبس506حلب452

احمد احمد حدادي507حلب453

يحن  تركي االبراهيم508حلب454

اكرم محمد يارس بركات509حلب455

هاشم راشد راشد511حلب456

عبد الرزاق احمد معراوي512حلب457

شذوان محمد صادق العكلة513حلب458

عبد الرحمن احمد قطاع514حلب459

عبد الحميد محمد العبود515حلب460

ن المحمد الخليل516حلب461 عمران حسي 

حسن خالد الحامد517حلب462

محمد عبد المنعم شحادة518حلب463

ي519حلب464
ن
محمد اياد محمد وضاح قبان

ي521حلب465 بشت  محمد صبجي الشهان 

احمد نديم مصطفن فجال522حلب466

شواخ محمد التوم523حلب467

خليف إسماعيل الشتيوي524حلب468

علي محمد سعيد األطرش525حلب469

محمد ملهم محمد نذير الرفاعي526حلب470

ي أبو دان528حلب471
ن
محمد عمر محمد عون

ي المعمي529حلب472
إسماعيل محمد حنيفن

فيصل رشيد العلوش530حلب473

ن األحمد531حلب474 احمد علي الحسي 

 علي المصطفن532حلب475
ن حسي 

ي533حلب476 سالم خرفان العج 

عبدو فياض رزوق534حلب477

يف علي منصور535حلب478 رسر

محمد عواد الراشد536حلب479

رائد احمد غزال537حلب480
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نوري فوزي مصطفن538حلب481

محمد عبود الحمد539حلب482

محمد ديب وليد ديبو540حلب483

زاهر عبد القادر بربور541حلب484

غسان عبد الرحمن العلي542حلب485

ن543حلب486 ي حسي  محمد جاسم الحج 

عدنان محمد علي النجار544حلب487

ماهر عبد القادر خليل545حلب488

حسن إبراهيم الجنيد الخلف546حلب489

حسن احمد الشنان547حلب490

عبد الرزاق إبراهيم االبراهيم548حلب491

ن عابد549حلب492 محمد سعيد محمد امي 

احمد يلماز اكرم جرناز550حلب493

يوسف عياض اليوسف551حلب494

محمد كمال عارف حنورة553حلب495

محمود احمد الحاج خلف554حلب496

احمد براق عبد العزيز محفل555حلب497

ي556حلب498 عبد الرحمن محمد حج 

محمد صالح الهالل557حلب499

محمد احمد قصار558حلب500

علي جاسم المطر559حلب501

محمد عمر المحمد األحمد560حلب502

فرزند جعفر ايبو561حلب503

حسام حميد النوار الخطيب562حلب504

ي563حلب505
ن
احمد مالك محمد وضاح قبان

محمد عبد الحميد جاسم564حلب506

رافت عيىس حالق565حلب507

يحن  إبراهيم الجنيد الخلف566حلب508

حسن درغام حمزة567حلب509

محمد الباقر يحن  حرك568حلب510

حسن محمد عباس569حلب511

ماهر عادل شمة570حلب512

محمد غياث عبد الرحمن سنده571حلب513

محمد حمدو الصطوف572حلب514

اسعد عبد الموىس573حلب515

محمد عادل صبجي574حلب516

ي575حلب517 إبراهيم احمد قرن 

باسل سعيد رسالن578حلب518
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خالد احمد رحال579حلب519

ايهم عبد الرزاق مهاجر580حلب520

علي الدين محمد جمال درويش581حلب521

وليد محمد بادي582حلب522

محمد احمد قزاز583حلب523

فياض عبد الحاج احمد584حلب524

محمود كمال سلطان585حلب525

ي586حلب526
ر
احمد وليد االجان

ن587حلب527 احمد محمد نور شاهي 

مصطفن صالح حمادة588حلب528

ي589حلب529  مغرن 
ن عبد الرحمن حسي 

احمد عبدو العطار590حلب530

محمود عربو قادر591حلب531

يمان عبد الرؤوف يونس593حلب532

مصطفن باسل الصيادي594حلب533

تميم عكرمه مصطو595حلب534

عامر محمد طباخ596حلب535

محمد ضياء البكري597حلب536

خالد جمال عبد النارص الحاج احمد العبد598حلب537

مصطفن جاسم الحميدي599حلب538

مصطفن محمد رضوان مزنرة600حلب539

محمد ايمن محمد نبيه مجلوبا602حلب540

جاسم حسن المحمد603حلب541

عبد اللطيف حمو العبد هللا604حلب542

يوسف وفا عيىس باشا606حلب543

عبد الرزاق عبد الحميد العيىس العلي607حلب544

احمد علي جاسم الحماده608حلب545

محمد احمد عبد القادر609حلب546

احمد خلف العيىس610حلب547

محمد زياد الحطاب611حلب548

علي عبد القوي الشيخ612حلب549

إبراهيم  علي الحسن613حلب550

محمود قدري قونيه لي614حلب551

عمر احمد محميد615حلب552
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علي مصطفن طالب616حلب553

محمد جمال نجيب617حلب554

ن618حلب555 عامر فريد الحاج حسي 

مصطفن عدنان الخالد619حلب556

احمد شعبان مصطفن620حلب557

ن621حلب558 فاروق محمد الحسي 

محمد يارس الكدرو622حلب559

محمد عبد الحكيم طالب623حلب560

طارق محمد عكرمة624حلب561

احمد طالب فتوح625حلب562

سليم عبد المنعم الخطيب626حلب563

ن محمد السليم627حلب564 حسي 

عبد العزيز حسن األحمد628حلب565

عبد هللا علي الجاسم629حلب566

عبد الحميد عبد الرحمن اسعيد631حلب567

مهند عبد الوهاب بادنجكي633حلب568

ي634حلب569  عزيز الصيلن 
ن حسي 

احمد عبد الباسط البكار635حلب570

خالد نديم العكوش636حلب571

احمد عمر سبع637حلب572

ن محمد نارص صباغ639حلب573 محمد امي 

بالل احمد دحال640حلب574

وضاح احمد فتلون644حلب575

خليل العبد الجليل الحسن الربيع645حلب576

ن اسعد األسود647حلب577 حسي 

باسل محمد سماقية648حلب578

طه بكري بليد649حلب579

محمود احمد هندي650حلب580

يوسف محمد العيىس651حلب581

ن653حلب582 علي احمد حسي 

مصطفن داغر654حلب583

عرفان احمد قجاوي656حلب584

عبد الوهاب صالح الدين حسو657حلب585

محمد عبد هللا االسماعيل658حلب586

همام فهد صباغ660حلب587

ي يوسف المنال661حلب588
ن
هان

ي
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مصطفن زكريا طبنجات663حلب589

محمد غازي جرموخ664حلب590

سالمة فرج الشبلي665حلب591

ي666حلب592 عبد القادر سالم ايون 

زكوان عبد اللطيف احمد667حلب593


