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/1/الوداواة اللبيت 

كتاتحرلًاً

ٔاحذ ٔضتٌٕ درجح فمظ5960253661هحوداحًذ انحاٚك1

ثًاَٛح ٔضتٌٕ درجح فمظ6107313768عارفاحًذ انشٛخ عه2ٙ

غائةغائبغائبغائة6060هحوداحًذ انصٛاد3٘

ضتح ٔضتٌٕ درجح فمظ5834323466هاهراشرف انطهٕو4

5824عبد العسيساٚاد عًار5

ثالثح ٔضثعٌٕ درجح فمظ6177373673عليإَاش انعه6ٙ

ضتح ٔضثعٌٕ درجح فمظ5989364076هصباحأحًذ انحاج حايذ7

غائةغائبغائب585532ياسرآالء انًحًذ8

غائةغائبغائبغائة5216راهيتشار االي9ٍٛ

تطعح ٔضتٌٕ درجح فمظ5775363369هفيدحثٛة ٚعمٕب10

ثًاَٛح ٔضتٌٕ درجح فمظ5881323668هحود ًورحال انعتٛك11

ضتح ٔضثعٌٕ درجح فمظ6075354176حساىحٍُٛ انرفاع12ٙ

ثالثح ٔضثعٌٕ درجح فمظ6141334073عوادحٛاج انُٛرت13ّٛ

ضثعح ٔضتٌٕ درجح فمظ6161333467عادلخسايٙ رزٔق14

5221عبد الوجيدرٔضح لط15ُٙٛ

أرتعح ٔضثعٌٕ درجح فمظ5971383674سويررٔال عرٔب16

غائةغائبغائب593236هيثنرٚى يالٕل17ّ

غائةغائبغائب578219هيثنضٕير طًٓاز18

ضثعح ٔضثعٌٕ درجح فمظ5946364177رسالىشٓذ انثكر٘ غُاي19ّ

خًطح ٔأرتعٌٕ درجح فمظ5862351045حسيطهّ انرحال20

تطعح ٔخًطٌٕ درجح فمظ6148293059عبد الرزاقعثذ هللا انًحًذ21

ضتح ٔضتٌٕ درجح فمظ5807283866عادلعثٕد ٕٚضف22

ضتح ٔضتٌٕ درجح فمظ5844303666هحودعهٙ ٕٚضف23

غائةغائبغائبغائة5731 هحودعًراٌ انُاتهط24ٙ

غائةغائبغائبغائة5904هدواىفاطًّ َٕح25

ثًإٌَ درجح فمظ5935404080عبد الباسطكرو انخٕاو26

اثُاٌ ٔضثعٌٕ درجح فمظ5966343872عبد الرحوينٛا انعطار انحذاد27

انًجًٕع
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ضثعٌٕ درجح فمظ5833313970هطاًيوشيجذ لصط28ٌٕ

ضثعح ٔثًإٌَ درجح فمظ6003424587عوريحًذ تركاخ29

اثُاٌ ٔضتٌٕ درجح فمظ5809313162حاتنيحًذ َٕر انشحاد30ِ

خًطح ٔثًإٌَ درجح فمظ5936444185عبد الرزاقيحًٕد جهٛك31

تطعح ٔضثعٌٕ درجح فمظ6197374279عبد الرحوييعار ٔحٕد32

ثًاَٛح ٔضتٌٕ درجح فمظ6065313768احوديٛص ضثطث33ٙ

ثالثح ٔضثعٌٕ درجح فمظ5907403373عبد الباسطَطرٍٚ انخٕاو34

ثالثح ٔضثعٌٕ درجح فمظ5794373673ًصرْثّ انعٛط35ٗ

ضثعح ٔضثعٌٕ درجح فمظ6059413677عبد السالمْذٖ األشمر36

غائةغائبغائب605835هحوودْال حثٕظ37

ضتح ٔضتٌٕ درجح فمظ5902323466طالشًْاو انخهٛم38

غائةغائبغائب576134عبد الكرينُْذ انطهٕو39

خًطح ٔضثعٌٕ درجح فمظ6001354075عسامٚحٛٗ انحسٔا40َٙ

غائةغائبغائب537228شاكرحافظ رعذ1

ضتح ٔخًطٌٕ درجح فمظ5713223456هرعييحًٕد عُتر2

اثُاٌ ٔثًإٌَ درجح فمظ4276404282يهٓى رٚاب3

ضتٌٕ درجح فمظ0073293160هحود ًورَثراش لُذلج1ٙ

غائةغائبغائة0076جٕد٘ انٕٛضف2

غائةغائبغائة0022رضواىيحًٕد انجذعا3ٌ

غائةغائبيحرٔو0056هوسىيحًٕد انٕٛضف4

                          رحاب قطرنجي                                                                 الدكتور حسان الحلبية
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