
التفقداالسم والشهرة الرقم التفقداالسم والشهرة الرقمالتفقداالسم والشهرة الرقم
مرام العثمان ازكي81قتيبة الفتوحي الجندي41عبد اهلل الشطيحي1
مرام عكاري82قصي الدرويش42عبد اهلل قدور2
مرح صبي83قصي محمد حميد الخمف43عبد اهلل ميره3
مرعي برىوم84قمر النبيان 44عبدالجبار حربة 4
مروان الشقران85قمر قاضي اليمن45عبدالرحمن ىواري5
مروة شحود النجم 86كاروليناضاىر46عبدو عبدو6
مريم الخالدي 87كامل العبد اهلل47عزبز شموط7
مريم السمير88كنان الفروان48عال الجندي8
مريم نسر89كندا غنومو49عال الخاني9
مزين بموات90كندة موسى50عال الدرويش10
مصطفى البقاعي 91كوثر الدندشمي51عالء الفارس11
مصطفى الرمال92النا العطار الحداد52عالء المحمد12
مممك غزال 93النا سمعان 53عماد الشرابي13
مميم ابراىيم94لبنو المرعي54عماد العوض14
منار عساف95لجين الخراز55عمار العبد اهلل العبد الرحمن15
منال العبد96لجين الرفاعي56عيدة االحمد16
منال خزام 97لجين رجب بكر57غادة شعاع17
منى الباشا98لطيفة الجوخدار58غاده محمد الحفيان18
منى الدرويش99لمى عروانو59غزل شحادة19
ميا عموان100لوسين يازجي60غفران حديدي20
ميا كريج101لؤي عرندس 61غنوة المحمود21
موسى الحج102ليمى موسى62غيداء جعمور22
مي طومان103مارتا شموط 63فاطمة الحمد23
ناديا اإلسماعيل 104ماريا العساف 64فاطمة الخضير24
نبال سراج 105مازن مقصود65فاطمة الزىراء المحمد25
نبيل حمو106محفوض بيطار66فاطمة السموم26
نبيل مدني107محمد االحمد67فاطمة السموم27
نديم الضبعان108محمد الخطيب68فاطمة تميتي28
نغم رنو109محمد الدبساوي69فاطمة رنو29
نيمة ونوس110محمد المبارك70فاطمة سبسبي30
نيى الدعبول111محمد باشا71فاطمة سالت31
نور البيطار112محمد راغب الدالي أحمد72فاطمة عموش32
نور الحمصي 113محمد طالل الفارس73فاطمة كبيسي33
نور الدين النجار114محمد ممحم74فاطمة مجبور34
نور الطيار115محمد نور دمير75فاطمو الزىراء الجدوع35
نور العبيد116محمدجدي76فرح صابوني36
نور الكردي117محمدعامرسبسبي77فرح كزكز37
نور المصري118محمود الحمود78فردوس العمر 38
نور اليدى الحموية119محمود رمضان79فلاير شيخ الغنامة39
نور اليدى العتال120محمود عيسى80فيد دالل40
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التفقداالسم و الشيرةالرقم التفقداالسم والشهرة الرقمالتفقداالسم والشهرة الرقم
161201نور الور121
162202نور درغام122
163203نور كمبون 123
164204نورا شعبان 124
165205نوره الشاوي125
166206ىبة خالد126
167207ىبة شاوردي127
168208ىبو دقاق128
169209ىدى نعسان129
170210ىديل باكير130
171211ىزار ندوة131
172212ىال الحمود132
173213ىال السمان133
174214ىال أبو خالد134
175215ىال عبد الغني135
176216ىال عروب136
177217ىناء الحموية 137
178218ىناء كشتو138
179219ىنادي كوجان139
180220ىنادي مالئكة140
181221ىند لحمح 141
182222ىيا المحمد142
183223وحيدة الحاج زين143
184224وردة الوىبي144
185225وفاء ايوب145
186226والء المرزي146
187227والء أصالن147
188228والء بيطار148
189229والء حسكل149
190230والء شاوردي  150
191231يزن عمي الشيخ151
192232يوسف المحمد اليوسف152
153193233
154194234
155195235
156196236
157197237
158198238
159199239
160200240

القاعة رئيس
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