الف�صــل ال�ساد�س
التطور التاريخي
للمدر�سة الوطنية
(حقائق و�أرقام)
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الف�صل ال�ساد�س
التطور التاريخي للمدر�سة الوطنية (حقائق و�أرقام)
�أو ًال � :أعداد الف�صول والطالب والمدر�سين (جداول ور�سوم بيانية)
بد�أت المدر�سة الوطنية ن�شاطها التربوى في العام الدرا�سي  1939/1938انطالقا من ايمان �صاحبها وم�ؤ�س�سها الأول
ن�ضراهلل ثراه ،ب�أهمية العلم في بناء االن�سان ونه�ضة المجتمع على �أ�س�س
ال�سيد � /أحمد حاج محمد ح�سين معرفيّ ،
علمية قويمة.
والمدر�سة الوطنية في المجال التربوى تعتبر المدر�سة الرائدة بجانب مدر�ستي المباركية والأحمدية في دولة
الكويت .وقد اقت�صرت الدرا�سة فيها  -منذ ت�أ�سي�سها  -على المرحلة االبتدائية ،قام بها رجال �أفا�ضل بذلوا ق�صارى
جهدهم في تدعيم وتطوير الم�سيرة التربوية التي �سارت فيها بخطى ثابتة .وقد قطعت المدر�سة الوطنية الجعفرية
عبر هذه الم�سيرة �شوطا كبيرا ،بحيث �أ�صبحت في وقتنا الحا�ضر ،تقف في مقدمة مثيالتها من المدار�س الأهلية في
دولة الكويت.
وحيث �أننا ب�صدد ر�صد الم�سيرة التربوية للمدر�سة الوطنية الجعفرية ،عبر �سبعة عقود من العطاء والبذل في
المجال التربوى ،كان ال بد من اللجوء الى االح�صاءات والبيانات للوقوف على مدى التطور الذى حققته هذه المدر�سة
عبر تاريخها التربوى الطويل .غير �أن الم�شكلة تكمن في عدم توافر االح�صاءات والبيانات الدقيقة ل�سنوات عديدة،
ويرجع ذلك الى �سببين � :أولهما  :عمليات االنتقال الى عدة مناطق ،وثانيهما  :الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت،
والذى يعتبر العامل الحا�سم في فقدان العديد من الوثائق واالح�صاءات والبيانات المتعلقة بالمدر�سة مما جعلنا نقت�صر
في ا�ستجالء معطيات التطور التاريخي للمراحل التعليمية المختلفة ،عبر الثالثة عقود المن�صرمة ابتداء من العام
الدرا�سي  1969/68 :حتى العام الدرا�سي  . 2000/99وقد ح�صرنا هذه االح�صاءات في �أربعة جداول على النحو التالي :

جدول رقم

()1

يبين المرحلة الدرا�سية و�أعداد الف�صول والطالب والمدر�سين في الفترة
المرحلة الدرا�سية

المرحلة االبتدائية

المجموع الكلي

المرحلة الثانوية

العام الدرا�سي

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

المرحلة المتو�سطة

()1978/77 - 1969/68

8
8
8
8
7
6
5
4
4
4

289
278
280
267
219
177
165
137
118
109

12
12
12
12
11
9
8
6
6
6

4
4
4
5
7
9
10
10
10
7

117
127
117
156
232
270
326
340
271
201

6
6
6
6
12
14
15
15
15
14

–
1
1
–
–
–
–
–
–
–

–
5
4
–
–
–
–
–
–
–

–
2
2
–
–
–
–
–
–
–

12
13
13
13
14
15
15
14
14
11

406
410
401
423
451
447
491
477
389
310

18
20
20
18
23
20
23
21
21
20
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نالحظ من الجدول رقم (� )1أن الدرا�سة في المدر�سة الوطنية الجعفرية كانت مقت�صرة على المرحلتين
االبتدائية والمتو�سطة حتى بداية العام الدرا�سي  1978/1977با�ستثناء العام الدرا�سي  1970/69والعام الدرا�سي
 ،1971/70حيث تم افتتاح ف�صل واحد فقط .غير �أن العدد الم�سجل في هذا الف�صل لم يكن كافيا لال�ستمرار في بقائه
مما �أدى �إلى الغائه.
وبالنظر �إلى اعداد الف�صول والطالب والمدر�سين في الفترة ما بين (  )1978/77 - 1969/68في المراحل التعليمية
الثالث ،فهي كما يلي :

٭ المرحلة االبتدائية :
يالحظ �أن �أعداد الطالب والف�صول والمدر�سين في هذه المرحلة ،كانت تميل �إلى التناق�ص التدريجي .ففي العام
الدرا�سي  1969/68,بلغ عدد الطالب ( )289طالبا ،موزعين على ثمانية ف�صول ،وبلغ عدد المدر�سين ( )12مدر�سا � .أما
في العام الدرا�سي  1978/77,فقد بلغ عدد الطالب ( )109موزعين على �أربعة ف�صول ،وبلغ عدد �أفراد الهيئة التدري�سية
( )6مدر�سين .

٭ المرحلة المتو�سطة :
يالحظ �أن �أعداد الف�صول والطالب والمدر�سين كانت تت�أرجح بين ال�صعود والهبوط .ففي الوقت الذى بلغ فيه عدد
الطالب ( )117طالبا في العام الدرا�سي  1969/68موزعين على ( )4ف�صول ،وتحت ا�شراف ( )6مدر�سين ،نجد �أن عدد
الطالب في العام الدرا�سي  1976/75قد تزايد ب�شكل كبير حيث بلغ ( )340طالبا ،موزعين على ( )10ف�صول ،تحت
�إ�شراف ( )15مدر�سا .غير �أن هذه االعداد قد بد�أت بالهبوط مرة ثانية ،بحيث بلغ عدد الطالب ( )201طالبا وذلك في
العام الدرا�سي  1978/77موزعين على ( )7ف�صول وتحت ا�شراف ( )14مدر�سا.

٭ المرحلة الثانوية :
لم تتوافر في هذه الفترة �صفوف ثانوية �سوى �صف واحد فقط في العام الدرا�سي  1970/69وا�ستمر حتى العام
الدرا�سي  1971/70ولم يتجاوز عدد الطالب العدد فيه (.)5
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جــدول رقم ()2
يبين المرحلة الدرا�سية و�أعداد الف�صول والطالب والمدر�سين في الفترة

( ) 1988/87 - 1979/78

المرحلة الثانوية

المجموع الكلي

المرحلة الدرا�سية

المرحلة المتو�سطة

المرحلة االبتدائية

العام الدرا�سي

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

1979 / 1978
1980 / 1979
1980 / 1980
1982 / 1981
1983 / 1982
1984 / 1983
1985 / 1984
1986 / 1985
1987 / 1986
1988 / 1987

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

111
101
90
117
130
116
142
136
123
137

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
6
4
4
4
4
4
4
4

234
202
174
154
140
109
94
79
89
105

9
9
9
8
8
8
8
7
8
8

2
4
3
3
4
4
4
4
4
4

68
120
85
86
110
103
104
87
72
70

4
8
6
6
8
8
8
7
6
6

13
15
13
11
12
12
12
12
12
12

413
423
349
357
380
328
340
302
284
312

19
23
21
20
22
22
22
20
20
20

با�ستقراء الجدول رقم ( )2نجد �أن المراحل التعليمية الثالث قد اكتملت في الفترة ما بين (.)1988/87 - 1979/78
ومما يلفت النظر �أن هذه الفترة الزمنية قد �شهدت ركودا ملحوظا في عدد الف�صول والطالب والهيئة التدري�سية،
وب�شكل خا�ص في المرحلتين االبتدائية والمتو�سطة� .أما بالن�سبة للمرحلة الثانوية فقد �سارت على نحو مت�أرجح �صعودا
وهبوطا .ويمكن ر�صد المراحل الثالث �إح�صائي ًا على النحو التالي :

٭ المرحلة االبتدائية :
يالحظ �أن عدد الف�صول وعدد المدر�سين قد ظل ثابتا في هذه المرحلة طيلة الفترة ما بين
حيث بلغ عدد الف�صول ( )4وعدد المدر�سين (� .)6أما بالن�سبة لعدد الطالب ،فقد �أخذت في التزايد التدريجي البطيء.
ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد الطالب ( )111طالبا في العام الدرا�سي  1979/78و�صل هذا العدد �إلى ( )137طالبا في
العام الدرا�سي . 1988 / 87
()1988/87 - 1979/78

٭ المرحلة المتو�سطة :
يت�ضح من هذا الجدول �أن �أعداد الف�صول والطالب والمدر�سين قد �أخذت في االنخفا�ض تدريجيا حتى العام
الدرا�سي ( .)1988/87فبالن�سبة لعدد الف�صول فقد انخف�ض هذا العدد من ( )7ف�صول الى ( )4ف�صول ابتداء من العام
الدرا�سي ( )1982/81وحتى العام الدرا�سي ( ،)1988/87كما تناق�ص عدد الطالب من ( )234طالبا في العام الدرا�سي
(� )1979/78إلى ( )105طالب في العام الدرا�سي (� .)1988/87أما عدد المدر�سين فقد انخف�ض من ( )9مدر�سين الى ()8
مدر�سين في الفترة ذاتها.
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٭ المرحلة الثانوية :
يالحظ في هذه المرحلة تزايد في �أعداد الف�صول والطالب والمدر�سين ،رغم االنخفا�ض الن�سبي في الفترة ما بين
( .)1988/87 - 1986/85فقد تزايد عدد الف�صول من ف�صلين اثنين �إلى ( )4ف�صول .كما تزايد عدد الطالب من ()68
طالبا �إلى ( )104طالب حتى العام الدرا�سي  .1985/84ثم �أخذ هذا العدد في االنخفا�ض بحيث بلغ ( )70طالبا في العام
الدرا�سي � .1988/87أما بالن�سبة لعدد المدر�سين فقد ارتفع من ( )4مدر�سين �إلى ( )8مدر�سين .ثم عاد الى االنخفا�ض
حتى و�صل الى ( )6مدر�سين في العام الدرا�سي .1988/87
بالنظر �إلى معطيات الجدول رقم ( ،)3يالحظ �أن هناك زيادة كبيرة طر�أت على �أعداد الف�صول والطالب
والمدر�سين ب�شكل عام في مختلف المراحل التعليمية في الفترة ما بين ( .)2000/99 - 1989/88ويمكن تو�ضيح ذلك على
النحو التالي :

جــدول رقم ()3
يبين المرحلة الدرا�سية و�أعداد الف�صول والطالب والمدر�سين في الفترة
المرحلة الدرا�سية

المرحلة المتو�سطة

المرحلة االبتدائية

()2000/99 - 1989/88

المجموع الكلي

المرحلة الثانوية

العام الدرا�سي

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

1989 / 1988

4

140

7

4

123

9

4

84

8

12

347

24

1990 / 1989

4

155

6

9

248

18

5

141

9

18

544

33

1991 / 1990

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1992 / 1991

4

98

6

4

169

10

5

187

13

13

454

29

1993 / 1992

4

164

7

8

234

12

6

197

15

18

595

34

1994 / 1993

8

225

12

10

340

17

8

287

19

26

852

48

1995 / 1994

8

226

11

11

375

18

8

270

20

27

871

49

1996 / 1995

8

273

10

12

464

19

10

358

23

30

1095

52

1997 / 1996

8

304

11

13

496

18

11

387

24

32

1187

53

1998 / 1997

8

287

11

12

464

18

10

349

22

30

1100

51

1999 / 1998

7

243

11

12

436

19

10

366

22

29

1048

52

2000 / 1999

6

223

9

13

497

21

12

435

25

31

1155

55

٭ المرحلة االبتدائية :
يالحظ ارتفاع عدد الف�صول من ( )4ف�صول �إلى ( )6ف�صول ،وارتفاع عدد الطالب من ( )140طالبا �إلى ()223طالبا،
وازداد عدد المدر�سين من ( )7مدر�سين �إلى ( )9مدر�سين.
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جــدول رقم ()4
يبين المرحلة الدرا�سية و�أعداد الف�صول والطالب والمدر�سين في الفترة
المرحلة الدرا�سية

المرحلة المتو�سطة

المرحلة االبتدائية

( ) 2009 / 2008 - 2001 / 2000

المجموع الكلي

المرحلة الثانوية

2002 / 2001

8

252

7

16

616

21

11

427

27

35

1295

55

2003 / 2002

8

282

10

18

641

28

11

411

28

37

1334

66

2004 / 2003

8

291

10

16

604

26

13

478

32

37

1373

68

2005 / 2004

12

461

11

16

625

28

10

382

32

38

1468

71

2006 / 2005

11

477

18

16

664

17

11

414

38

38

1555

73

2007 / 2006

11

478

16

17

684

30

12

448

32

40

1610

78

2008 / 2007

10

402

16

18

721

30

11

438

33

39

1561

79

2009 / 2008

9

349

15

20

772

33

11

408

33

40

1529

81

العام الدرا�سي

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

عدد الف�صول

عدد الطالب

عدد المدر�سين

2001 / 2000

5

197

7

14

512

21

12

460

27

31

1169

55

٭ المرحلة المتو�سطة :
يالحظ في هذه المرحلة ارتفاع عدد الف�صول من ( )4ف�صول �إلى ( )13ف�صال وارتفاع عدد الطالب من ( )123طالبا
�إلى ( )497طالبا ،كما تزايد عدد المدر�سين من ( )9مدر�سين �إلى ( )21مدر�سا.

٭ المرحلة الثانوية :

في هذه المرحلة نجد �أن هناك طفرة كبيرة في زيادة عدد الف�صول من ( )4ف�صول �إلى ( )12ف�ص ًال وكذلك في
زيادة عدد الطالب من ( )84طالبا �إلى ( )435طالبا .وارتفع عدد المدر�سين من ( ) 8مدر�سين �إلى ( )25مدر�سا.
من خالل العر�ض ال�سابق لم�سيرة المدر�سة الوطنية التربوية والتعليمية يمكن القول بكل فخر واعتزاز� ،أن هذه
الم�ؤ�س�سة التربوية الرائدة قد خطت خطوات كبيرة في التغطية ال�شاملة لمختلف المراحل التعليمية االبتدائية
والمتو�سطة والثانوية وب�أق�صى طاقاتها اال�ستيعابية فهي ت�ضم حاليا (العام الدرا�سي  )40( ،)2009/2008ف�صال)1529( ،
طالبا و ( )81مدر�سا.
وفيما يلي نقدم ر�سومات بيانية وا�ضحة تبين التطور الكمي للمراحل الدرا�سية الثالث (االبتدائية ـ المتو�سطة ـ
الثانوية) من حيث عدد الف�صول والطالب والمدر�سين من العام الدرا�سي  1969/68حتى العام الدرا�سي 2009/2008م.
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11

12

8

8

8

5

6

7

8

8

8

8

8

4

4

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

6

7

8

8

8

8

العام
الدرا�سي

ابتدائي

تو�ضيح بياني رقم ()1
يبين المجموع الكلي لأعداد الف�صول للمراحل الثالث ( ابتدائي  -متو�سط  -ثانوي ) خالل الفترة (  2009/2008 - 1969/68م )

11

72/71

73/72

74/73

75/74

76/75

77/76

78/77

79/78

80/79

81/80

82/81

83/82

84/83

85/84

86/85

87/86

88/87

89/88

90/89

91/90

92/91

93/92

94/93

95/94

96/95

97/96

98/97

99/98

2000/99

2001/2000

2002/2001

2003/2002

2004/2003

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

0

2005/2004

0

0

0

0

0

2

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

0

5

6

8

8

10

11

10

10

12

12

11

11

13

10

71/70

0

13

14

15

15

14

14

11

13

15

13

11

12

12

12

12

12

12

12

18

0

13

18

26

27

30

32

30

29

31

31

35

37

37

38

11
38

70/69

1

4

10

متو�سط

4

1

13

13

5

9

4

�إبتدائي

متو�سط

ثانوي

المجموع

12
40

69/68
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7

69/68

9

70/69

10

71/70

10

72/71

10

73/72

7

74/73

7

75/74

7

76/75

6

77/76

4

78/77

4

79/78

4

80/79

4

81/80

4

82/81

4

83/82

4

84/83

4

85/84

9

86/85

0

87/86

4

88/87

8

89/88

10

90/89

11

91/90

12

92/91

13

93/92

12

94/93

12

95/94

13

96/95

14

97/96

16

98/97

18

99/98

16

2000/99

16

2001/2000

16

2002/2001

17

2003/2002

39

11

18

2004/2003

40

11

20

2005/2004

ثانوي

2006/2005

0

2007/2006

المجموع

2008/2007
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0

88/87

98

78/77

79/78

80/79

81/80

82/81

83/82

84/83

85/84

86/85

0

87/86

772 721 684 664 625 604 641 616 512 497 433 464 496 464 375 340 234 169 178

77/76

5

4

0

0

0

408 438 448 414 382 478 411 427 460 435 370 349 387 358 270 287 197 187 187
1529 1561 1610 1555 1468 1373 1334 1295 1169 1155 1048 1100 1187 1095 871 852 595 454 512

•توقفت الدرا�سة في جميع مدار�س الكويت ( ب�سبب الغزو العراقي لدولة الكويت ) في العام الدرا�سي  1991-1990م .
•الف�صل الدرا�سي الأول من �سنة الدمج  1992-1991م اعتبر عام ًا درا�سي ًا كام ًال عو�ض ًا عن العام الدرا�سي  1991-1990م
•الف�صل الدرا�سي الثاني من �سنة الدمج  1992-1991م اعتبر عام ًا درا�سي ًا كام ًال عو�ض ًا عن العام الدرا�سي  1992-1991م
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76/75

0

349 402 478 477 461 291 282 252 197 223 245 287 304 273 226 225 164

تو�ضيح بياني رقم ()2
يبين �أعداد الطالب للمراحل الثالث ( ابتدائي  -متو�سط  -ثانوي ) خالل الفترة (  2009/2008 - 1969/68م )

101 111 109 118 137 165 177 219 267 280 278 289

77/76

94

90

78/77

79

155 140 137 123 136 142 116 130 117

79/78

89

80/79

248 123 105

81/80

متو�سط

82/81

109 140 154 174 202 234 201 272 340 326 270 232 156 117 127 117

83/82

ثانوي

84/83

0

85/84

0

86/85

0

87/86
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120

89/88

0

90/89
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93/92
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104 103 110
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92/91

99/98

141

92/91

2000/99

0

2001/2000

المجموع

2002/2001

544 347 312 284 302 340 328 380 357 349 423 413 310 390 477 491 447 451 423 401 410 406
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تو�ضيح بياني رقم ()3
يبين المجموع الكلي لأعداد المدر�سين للمراحل الثالث ( ابتدائي  -متو�سط  -ثانوي ) خالل الفترة (  2009/2008 - 1969/68م )
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0

0

0

0

0
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8

8
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32
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0
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33

0

29
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71

38
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70/69

العام
الدرا�سي

18

ابتدائي

16

2

6

16

متو�سط

6

2

20

20

6

15

6

�إبتدائي

متو�سط

الثانوي

المجموع

الثانوية من  32ح�صة ا�سبوعي ًا �إلى  35ح�صة ،و�سيطبق هذا النظام على المرحلة المتو�سطة اعتبار ًا من العام الدرا�سي القادم 2010-2009
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ويالحظ هنا ازدياد عدد المعلمين مع ثبات عدد الف�صول ب�سبب زيادة الخطة الدرا�سية للمرحلة الثانوية وتطبيق النظام الموحد فقد ازداد عدد الح�ص�ص لطلبة المرحلة
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0
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89/88
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90/89
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18
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0
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2008/2007

18

2009/2008

و�إن دل ذلك على �شىء ف�إنما يدل على ما تتمتع به هذه الم�ؤ�س�سة التربوية من �سمعة طيبة ،وما تحظى به من ثقة
عالية لدى الجميع .و�ستظل هذه الم�ؤ�س�سة �صرحا �شامخا ،و�سراجا وهاجا ،لكل طالبي العلم ومحبي المعرفة .و�سيظل
�أ�صحابها �أوفياء �أمناء في دفع م�سيرتها التربوية والتعليمية بكل ما لديهم من طاقات ،تطلعا الى الر�ضا والقبول من
المولى العلي القدير ورجاء منه �أن يمدهم بالعون ،وي�سدد خطاهم ،وينير لهم دروب البر والتقوى ،وتقديم الخير لأبناء
الم�سلمين كافة.
ثانيـــ ًا� :أ�سماء بع�ض طلبة المدر�سة الوطنية الجعفرية منذ ت�أ�سي�سها عام  1938م حتى عام  2008م
وتتويج ًا للجهود الجبارة التي بذلها �أ�صحاب المدر�سة الوطنية الجعفرية (�سابق ًا) من خالل التعاون الم�ستمر مع
الهيئة الإدارية و�إدارة المدر�سة منذ �إن�شائها وحتى يومنا هذا ،خ ّرجت المدر�سة للمجتمع الكويتي عنا�صر فاعلة �أ�سهمت
وال تزال ت�سهم بدور هام في مختلف مرافق دولة الكويت في كافة المجاالت  .وال ي�سعنا في هذا المقام �إال �أن ن�سجل
وبكل فخر واعتزاز نخبة من ه�ؤالء الرجال الذين تلقوا تعليمهم الأ�سا�سي في المدر�سة الوطنية الجعفرية  ،ولهم �ش�أن
كبير في �إدارة �شئون الدولة وهم :
ابراهيم جا�سم معرفـي
ابراهيم جوهر حيات
ابراهيم عبداهلل ح�سين
ابراهيم عبداهلل محمد العبداهلل
احمد جوهر �شهاب
احمد حبيب �سنا�سير
احمد ح�سن �صادق
احمد ح�سين يو�سف ( الوثيقي )
احمد �سيد مندني
احمد عبدالر�ضا خ�شاوى
احمد عبداهلل محمد العبداهلل
احمد غلوم ( بور�ضا )
احمد قمبر
احمد محمد امين
احمد محمد باقر
احمد مال ر�ضا
احمد ميرزا
احمد يو�سف بهبهاني
احمد يو�سف مال اهلل
ا�سماعيل بهمن
ا�سماعيل حجي عي�سى �آل ر�شيد
ا�سماعيل محمود جوهر حيات
ال�شيخ  /جابر العلي ال�سالم ال�صباح
ال�شيخ  /خالد االحمد ال�صباح

ال�شيخ � /سالم العلي ال�صباح
ال�شيخ � /سالم �صباح النا�صر ال�صباح
ال�شيخ  /عبداهلل �صباح النا�صر ال�صباح
ال�شيخ  /علي �صباح النا�صر ال�صباح
ال�شيخ  /مالك المالك ال�صباح
ال�شيخ  /مبارك المالك ال�صباح
ال�شيخ  /م�شعل االحمد ال�صباح
ال�شيخ  /نواف االحمد ال�صباح
ال�شيخ  /يو�سف المالك ال�صباح
المحامي  /ا�سماعيل عي�سى الر�شيد
المرحوم  /حامد محمد امين ( �سنجر )
المرحوم  /ح�سين محمد جواد معرفـي
المرحوم  /عبداهلل �سالم ال�شطي
المرحوم  /عبداهلل محمد امين (�سنجر )
المرحوم  /محمد عبا�س ميرزا ح�سين
المرحوم ال�شيخ  /مبارك �صباح النا�صر ال�صباح
المرحوم ال�شيخ  /مبارك عبداهلل الجابر
المرحوم ال�شيخ /نا�صر �صباح النا�صر ال�صباح
امين جا�سم ( ميرزا )
امين حاج ماتقي
امين علي معرفـي
باقر ح�سين باقر
باقر عبدالخ�ضر معرفـي
باقر عبداهلل بو�صخر

باقر عبداهلل ح�سين
بدر ح�سن عبدالرحيم
بدر يو�سف الحجي
تقي احمد عريان
تقي جا�سم
تقي جوهر حيات
تقي حاج ماتقي
تقي �سيد طالب م�صطفوى
تقي عبدالح�سين بهبهاني
ثابت محمد مهنا
جا�سم عبداهلل بهمن
جا�سم عبداهلل ح�سين
جا�سم عبداهلل محمد العبداهلل
جا�سم عمران
جا�سم محمد ح�سن معرفـي
جعفر يعقوب العريان
جليل يو�سف حداد
جواد يو�سف حجي علي بهبهاني
جوهر �سالم
حامد ح�سن عبدالرحيم
حبيب ال�صفار
حبيب جوهر حيات
حبيب حاجيه
حبيب خاجه
161

حبيب محمد معرفـي
حبيب يو�سف حداد
حجي ح�سن د�شتي
ح�سن ال�صراف
ح�سن تيفوني
ح�سن ح�سين �آرتي
ح�سن طالب ال�صراف
ح�سن عبداهلل ال�صراف
ح�سن عبداهلل بو�صخر
ح�سن عبداهلل ح�سين
ح�سن عبداهلل محمد العبداهلل
ح�سن علي ح�سن
ح�سن علي خباز
ح�سن علي �شوفير
ح�سن عمران
ح�سن محمد ح�سن
ح�سين احمد اال�ستاذ  /البناى
ح�سين ا�شكناني
ح�سين جمعه �شعبان
ح�سين ح�سن عبداهلل
ح�سين �شم�ساه
ح�سين علي نقي
ح�سين محمد جواد معرفـي
ح�سين محمود جوهر حيات
حمد يو�سف ال�صالح
حمزة عبا�س علي ( عبا�سلي )
حمزه ا�سماعيل ا�صالح
حمزه عبا�س ميرزا ح�سين
حميد كاظم �آل ر�شيد
حيدر ح�سين الوثيقي
حيدر محمد ح�سين الخليفه
خالد ح�سن عبدالرحيم
خالد خلف
خالد علي خباز
خليل ابراهيم �شعبان
خليل ابراهيم قا�سم
خليل جوهر حيات
خليل محمد جواد معرفـي
احمد عبا�س
حبيب ابراهيم �شعبان
162

ح�سن الزيد
ح�سن عبدالعزيز المو�سوى
�سيف عبا�س
عبدالرحمن عبداهلل العو�ضي
عبدالر�سول عبدالر�ضا
علي اكبر
علي عبداهلل ح�سين
من�صور غلوم
داود م�ساعد ال�صالح
ر�ضا ح�سين
ر�ضا ح�سين الطباطبائي
ر�ضا علي خباز
ر�ضا م�صطفى عريان
�سعدون من�صور المزيدى
�سلمان الح�ساوى
�سلمان محمد االن�صارى
�سيد احمد �سيد ر�ضا بهبهاني
�سيد احمد �سيد عبا�س مهرى
�سيد ا�سد �سيد محمد ح�سن المو�سوى
�سيد امير �سيد ر�ضا بهبهاني
�سيد باقر �سيد محمد
�سيد تقي �سيد طالب بهبهاني
�سيد جليل بهبهاني
�سيد جليل �سيد ح�سين طبطبائي
�سيد جليل �سيد محمد �سيد ح�سين
�سيد حميد �سيد محمد �سيد ح�سين
�سيد خلف �سيد غريب
�سيد �صادق �سيد كاظم بهبهاني
�سيد طالب �سيد كاظم بهبهاني
�سيد عبداهلل مرت�ضى
�سيد علي �سيد ح�سين طبطبائي
�سيد علي �سيد م�سلم
�سيد محمد الخباز
�سيد محمد �سيد عبداهلل باقر
�سيد محمد �سيد نا�صر بهبهاني
�سيد محمود �سيد ا�سماعيل بهبهاني
�سيد مرت�ضى ( �سيد حليمه )
�سيد مرت�ضى �سيد كاظم بهبهاني
�شابور عبدالح�سين بهبهاني
�صاحب حيدر معرفـي

�صاحب �سيد جواد القزويني
�صاحب �سيد ح�سن بهبهاني
�صادق عبا�س ميرزا ح�سين
�صادق يلي احمد
�صالح حجي �سلمان
�صالح ح�سين مح�سني
�ضياء �سيد جواد القزويني
طالب ا�سماعيل بهبهاني
طالب علي ح�سين �سلطان
طالب علي معرفـي
طاهر عبدالح�سين �آل ر�شيد
عبا�س ا�سماعيل ا�صالح
عبا�س ال�صراف
عبا�س ح�سين �آرتي
عبا�س ح�سين �شيرازى
عبا�س عبدالر�ضا
عبا�س عبداهلل جوهر حيات
عبا�س علي خان
عبا�س يعقوب غافل
عبد علي بهمن
عبد علي يو�سف حجي علي بهبهاني
عبدالأمير محمد رفيع ح�سين معرفـي
عبدالجبار من�صور معرفـي
عبدالجليل ح�سين الطباطبائي
عبدالجليل �سيد ح�سن بهبهاني
عبدالح�سين الخباز
عبدالح�سين علي جوهر �شهاب
عبدالح�سين ن�صراهلل معرفـي
عبدالحميد �سيد طالب بهبهاني
عبدالحميد عبدالر�ضا المطوع
عبدالحميد مختار
عبدالخالق داوود
عبدالخالق عبداهلل معرفـي
عبدالخ�ضر حجي ابل
عبدالخ�ضر عبدالأمير مهدي خلف
عبدالرحمن عبداهلل العو�ضي
عبدالرحمن محمد العو�ضي
عبدالرحمن محمد د�شتي
عبدالرحمن محمد قا�سم معرفـي
عبدالر�سول عبدالر�ضا بهبهاني

عبدالر�ضا عبدالر�سول معرفـي
عبدالر�ضا عبداهلل محمد العبداهلل
عبدالر�ضا يو�سف مال اهلل
عبدال�سالم علي نقي كرا�شي
عبدال�صمد عبداهلل معرفـي
عبدالعزيز العندليب
عبدالعزيز جعفر �سعاده
عبدالعزيز عبد الر�ضا المطوع
عبدالغفار جا�سم ابوالبنات
عبدالغفار حيدر معرفـي
عبدالكريم الزلزله
عبدالكريم عبدالر�ضا مراد الم�ؤمن
عبداهلل احمد العريان
عبداهلل العو�ضي
عبداهلل جمال
عبداهلل عبدالر�ضا عو�ض
عبداهلل غلوم �شاه
عبدالمجيد �سيد ح�سن بهبهاني
عبدالمجيد عبداهلل معرفـي
عبدالمح�سن محمد قا�سم معرفـي
عبدالنبي محمد رفيع معرفـي
عبدالهادى �سيد ح�سن بهبهاني
عبدالهادى محمد طاهر معرفـي
عبدالواحد احمد معرفـي
عدنان احمد م�سقطي
علي بهمن
علي ح�سين باقر
علي ديك�سون
علي غافل عريان
علي محمود �ش�شترى
علي يعقوب غافل
عي�سى بهمن
عي�سى حجي �سلمان
عي�سى ح�سين اليو�سفي
عي�سى م�شهدى
غالب كاظم �آل ر�شيد
فا�ضل خلف
فا�ضل عي�سى الر�شيد
قا�سم ح�سن ا�شكناني
قا�سم خ�ضير

كايد علي جوهر �شهاب
مح�سن ح�سن مهدي
محمد عبا�س ال�صراف
محمد ابراهيم معرفـي
محمد ال�صراف
محمد امين عبدالر�ضا المطوع
محمد بو�صخر
محمد علي نقي كرا�شي
محمد تقي محمد جواد معرفـي
محمد جواد ابراهيم
محمد جواد �سيد عبا�س المهرى
محمد حجي �آل ر�شيد
محمد ح�سين �آرتي
محمد ح�سين يو�سف ( الوثيقي )
محمد خ�ضير
محمد ر�ضا احمد معرفـي
محمد زمان ا�شكناني
محمد زمان عبداهلل العو�ضي
محمد زمان من�صور معرفـي
محمد �سيد عبا�س المهري
محمد عبا�س علي ( عبا�سلي )
محمد عبدالحميد معرفـي
محمد عبداهلل باقر
محمد عبداهلل ح�سين
محمد عبداهلل محمد العبداهلل
محمد علي �سردار
محمد عي�سى الر�شيد
محمد الرى
محمد م�ساعد ال�صالح
محمد يو�سف مال اهلل
محمود احمد معرفـي
محمود اكبر
محمود ح�سي علي القطان
محمود الخ�شاوى
محمود �سيد ا�سماعيل م�صطفوى
محمود �سيد مندني
محمود عبدالر�ضا خ�شاوى
محمود عبداهلل محمد العبداهلل
مرت�ضى �سيد عبا�س المهرى
مرت�ضى محمد علي مقد�س

م�صطفى احمد معرفـي
م�صطفى علي ر�ضا ا�شكناني
م�صطفى عي�سى بن نخي
م�صطفى محمد �ش�شترى
مكي ال�شواف
مهدى عبداللطيف جوهر حيات
مو�سى عبدال�شاه تميمي زاده
مو�سى جعفر معرفـي
مو�سى محمد ر�ضا معرفـي
نادر علي �سردار
نا�صر يو�سف حجي علي بهبهاني
يعقوب غافل عريان
يعقوب يو�سف مال اهلل
يو�سف جعفر �سعاده
يو�سف �شاهين الغانم
يو�سف مال يعقوب
يون�س الترك
ابراهيم ح�سن علي القطان
ابراهيم ح�سين ابراهيم
ابراهيم ح�سين عبداهلل
ابراهيم عبدالعبا�س
ابراهيم عبداهلل عالم
ابراهيم غلوم باقر
ابراهيم قطرى
ابراهيم نا�صر
احمد اكبر عبا�س
احمد حبيب �صفر
احمد زهراب
احمد �سليمان
احمد عبا�س
احمد عبداهلل حاجي
احمد علي الرى
احمد لطف اهلل
احمد محمد عبداهلل �صراف
احمد محمد علي
احمد مختار
ا�سماعيل �سيد ها�شم
ا�سماعيل عبدالهادى
امين عبدالرحمن
ايزح غلوم باقر
باقر اكبر عبا�س
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تقي غالب
جا�سم حمزه محمد
جان علي عبدالر�ضا
جعفر جا�سم
جعفر ح�سين علي مجيد
جعفر عبا�س
جواد ح�سن جواد الدي
جواد عبا�س
جواد عبدالعلي
جواد كاظم
جواد مح�سن
حاجي جعفر
حاجي �شعبان زماني
حبيب ال�سيد ح�سين
حبيب حمزه عبا�س
ح�سن ابراهيم د�شتي
ح�سن احمد عبا�س
ح�سن حبيب
ح�سن ح�سين علي �صفر
ح�سن خ�ضير
ح�سن �سيد ح�سن �سيد علي
ح�سن محمد جا�سم
ح�سن محمد �صفى الدين
ح�سن محمود جا�سم
ح�سنين ح�سن محمد
ح�سين ال�شيخ علي
ح�سين جميل عوا�ضه
ح�سين عبدالح�سين
ح�سين عبدالخ�ضير
ح�سين علي باقر
ح�سين علي ح�سن
ح�سين علي كرم
ح�سين علي نجار
ح�سين محمد �صفي الدين
حمزه عبا�س ح�سن
حمود حاج علي
حمود حبيب عبا�س
حميد �سيد مرت�ضى
حميد مجيدى
خالد �سالم ها�شم
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خليل ح�سن زينل
خليل عبدالرحمن
ر�سول غلوم ح�سن
ر�ضا �سيد ح�سن
ر�ضا محمد جمعه
ر�ضا محمد غلوم
ر�ضا ميرزا
�سلمان ح�سن
�سليمان محارب
�سمير جواد
�شعبان الحاج علي
�شعبان ح�سين
�شعبان محمد
�شكرى يو�سف
�صاحب �سيد
�صادق عبداهلل
عبا�س جا�سم
عبا�س جمعه
عبا�س �سيد ح�سن
عبا�س خليل
عبدالح�سين احمد محمد
عبدالحميد ح�سن حيدر
عبدالحميد �شريان
عبدالخالق يا�سين
عبدالرحمن ح�سن مرزه رحيم
عبدالر�ضا ات�ش
عبدالر�ضا حاجي غلوم
عبدالر�ضا رم�ضان
عبدالر�ضا �صراف
عبدالر�ضا عبا�س
عبدالر�ضا محمد ح�سن
عبدالعزيز علي ح�سنين
عبدالعزيز مندني
عبدالكريم جمال
عبداهلل با كمال
عبداهلل خالد
عبداهلل فريدون
عبدالمهدى عبدالح�سين
عبدالنبي عبدالح�سين
عبدالهادى ا�سفنديار

عبدى حاجي علي
علي ال�سيد باروني
علي حاج علي
علي حبيب �صفر
علي ح�سن خطاط
علي ح�سين ال�صراف
علي ح�سين �صفر
علي ح�سين عبا�س
علي ح�سين علي
علي �سيد ا�سد
علي �سيد حميد
علي �صفر �سيد عبا�س
علي عبداللطيف
علي كرم دياب
علي محمد جواد
علي محمد علي
علي محمد غلوم ر�ضا
علي محمد نجار
علي مختار
علي مرت�ضى محمد �صادق
عماد علي �صبرا
عهد عبا�س ح�سنين
عي�سى جا�سم
عي�سى عبدالر�سول عبا�س مو�سوي
عي�سى عبدالرحيم
عي�سى عبدالر�ضا
عي�سى عبداهلل
غالم احمد علي
غالم ر�ضا حاجي
غالم عبدالرحمن
غالم م�صطفى ح�سين
غلوم حنا
غلوم عبا�س محمد
فا�ضل عبا�س
في�صل حاج �صالح
في�صل عزيز مكي
قا�سم �سيد قا�سم
كاظم ح�سن
كاظم �سعيد
كاظم محمد

كريم علي محمد
مالك مو�سى بندر
مح�سن ها�شم جواد
محمد ابراهيم مازح
محمد احمد را�شد
محمد ا�سماعيل ح�سن
محمد تقي ابراهيم
محمد جا�سم محمد النعيمه
محمد خالد
محمد ر�ضا �شعبان
محمد زاير ح�سين
محمد �شهريار
محمد �صالح حاجي
محمد عبا�س عبداهلل
محمد عبدالخالق
محمد عبدالرحمن
محمد عبداهلل حاجي
محمد علي عبا�س
محمد مح�سن
محمد ميرزا
محمد نزار علي
محمود عبا�س
محمود عبدالح�سين
محمود عبدالرحمن
محمود ْغالم ع�سكر
محمود محمد علي
مرت�ضى يعقوب
م�صطفى �سيد احمد
م�صطفى مح�سن
م�صطفى ميرزا
مندني محمد
من�صور خ�ضير
مهدى ح�سين �صراف
نا�صر ح�سن
نا�صر ح�سين
نا�صر �شم�س الدين
ها�شم �سالم ها�شم
ها�شم �سيد �شبر المو�سوى
ه�شام محمد �سلمان
ه�ضبه علي عبا�س

هو�شنك ح�سن
وطيان كراز
يا�سين عبدالقادر
يعقوب ح�سين �صراف
يو�سف ا�سفندريار
يو�سف ح�سن جواد
يو�سف �صراف
يو�سف عبداهلل حبيب
يو�سف محمد من�صور
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احمد ا�سماعيل محمد ح�سن
احمد ال�سيد مرت�ضى �سيد علي
احمد �شعبان علي
احمد عبدالر�ضا ح�سين تقي
احمد عبداهلل محمد حاجي
احمد غلوم عبا�س
ا�سماعيل مختار محمد عبا�س
افتخار محمد حبيب
باقر عبداهلل غلوم ح�سين
بدر نا�صر عبداهلل علي
جا�سم رم�ضان
جعفر علي عبا�س غلوم
جليل ما �شاء اهلل
جمال نا�صر بول�ص
جواد ح�سن جواد محمد
جواد كاظم جبر دوا�س
ح�سن الحاج قمر �سلطان
ح�سن عبداهلل ح�سن كل�سلي
ح�سن عبداهلل زكريا
ح�سين نعمه فوعاني
خالد محمد �سعيد محمود الطموني
خليل ابراهيم خليل ابراهيم
رم�ضان مختار �صفر ميرزا
زياد عبداهلل الكل�سلي
�سلمان ح�سن جواد
�سيد احمد �سيد مرت�ضى علي حمزه
�شاكر عبدالح�سين ما تقي
�صالح احمد مغنيه

�صباح ال�سيد علي محمد �شبر
�صباح خ�سرو
�صفر مختار �صفر ميرزا
طالب �سيد محمود �أمان المو�سوى
عبا�س �سيد مرت�ضى �سيد علي
عبا�س غالب حمدان
عبد علي علي ح�سن
عبد علي علي ح�سين
عبدالح�سين كاظم محمد
عبدالحليم محمد رفيع ح�سين معرفـي
عبدالر�سول علوان محمد غلوم
عبدالر�ضا الحاج غلوم
عبدالر�ضا جمعه مندني
عبدالعظيم عبا�س ر�ضا د�شتي
عبدالغني محمد هادى الدفتر
عبدالكريم عبدالعزيز ال�صفار
عبدالكريم علوان محمد غلوم
عبداهلل �سيد ح�سن المو�سوى
عبداهلل عبدالح�سين محمد تقي
عبداهلل علي ح�سين جا�سم
عبدالمح�سن عبداهلل محمد حاجيه
عبدالمهدى عبدالباقي الحاج علي
عبدالنبي عبدالر�سول خليفه فتح اهلل
عدنان جواد حيدر
عقيل يعقوب يو�سف بهبهاني
علي ح�سين عبداهلل ح�سن
علي ح�سين عبيد
علي عبداهلل حاجيه د�شتي
علي عبدالنبي العريان
علي عو�ض محمد ر�ضا
علي غلوم عبا�س ا�شكناني
علي محمود محمد عي�سى
عمران ح�سن جواد
عمران محمد احمد بو�شهرى
عي�سى ح�سين عبداهلل محمد
عي�سى غلوم عبا�س عبداهلل
غانم محمد فوعاني
غلوم احمد علي
فا�ضل جعفر عبدالنبي العريان
فا�ضل يعقوب عريان
فالح خ�سرو حكيم
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قا�سم من�صور محمد تقي
كاظم �سعيد
مازن محمد ابراهيم عامر
محمد �أمين عبدالنبي العريان
محمد ابراهيم كريم
محمد احمد عبداهلل عي�سى
محمد ا�سماعيل قمبر خالدى
محمد حاجي ا�سماعيل قمبر خالدى
محمد ح�سين �صفر
محمد ر�ضا عبداهلل �سبهرى
محمد عبداالمير يو�سف �سالم
محمد عبدالكاتب عبود
محمد عبداهلل محمد احمد
محمد علي كامران كوهان�ستاني
محمد غلوم عبا�س عبداهلل
محمد محمود خ�شاب
م�صطفى ح�سن محمد
م�صطفى عبداهلل احمد عبا�س
م�صطفى عبداهلل محمد حجي
منير محمد �سعيد محمود الطموني
مهدى �سيد ح�سين �سيد علي
مهدى عبدالكريم العريان
مو�سى عبد �شاه ابراهيم
نا�صر جعفر عبدالنبي العريان
نا�صر خ�ضير محمد
ها�شم محمد �سيد محمود �أمان مو�سوى
ها�شم محمود احمد نا�صر
يحيى جا�سم محمد غلوم
يو�سف ح�سن جواد
يو�سف علي ح�سين غلوم
طالب العام الدرا�سي
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ال�صف الرابع المتو�سط 1/

جواد كاظم عبداهلل الرى
حبيب احمد حاجي ح�سن عا�شور
ح�سن ح�سين محمد ح�سن
حمزه عبد عبا�س كريم حربي
عبا�س يعقوب يو�سف بهبهاني
عبدالحميد علي ح�سين على اكبر
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عبدالكريم عبدالأمير �سباتي
عبداهلل جواد حيدر
عبدالنبي محمد باقر ال�شيخ ابراهيم
علي ح�سن قا�سم
علي محمد ر�شيد الزيات
محمد عبداهلل ح�سين علي اكبر
محمد غلوم ح�سين علي احمد
مهدى �صالح ح�سين خاجه
ها�شم ابوالح�سن ال�سيد ها�شم ح�سن
ال�صف الثالث المتو�سط
ابراهيم ا�سماعيل �سعيد عبداهلل
ابراهيم عبدالغفور عبدالغفار
احمد ح�سين علي محمد
احمد عبداهلل جعفر غفور
احمد اكبر عبا�س محمد
ا�سماعيل ابراهيم عبداهلل محمد
امير عبا�س ح�سين النجفي
جعفر ح�سين جا�سم محمد
حبيب عبا�س ح�سين كاظم
ح�سن �سيد علي ال�سيد عبا�س
حمزه عبا�س ح�سن ا�سماعيل
خليل محمد قمح
ر�ضا محمد ح�سن ميرزا د�شتي
�صادق جا�سم عبداهلل
عبا�س علي عبا�س خاجه
عبدالح�سن معتوق طاهر المظفر
عبدالر�ضا �سيد ح�سن �سيد ح�سن
عبداهلل عبدالح�سن محمد تقي
عبداهلل اكبر جبر
عبداالله محمد رفيع ح�سين معرفـي
عي�سى ح�سين حاجيه عبداهلل بو�صخر
ف�ؤاد ر�ضا الأمين
محمد عبدالر�سول عبا�س
محمد ر�ضا �سيد عبا�س ال�سيد ح�سن
محمد عبداهلل جعفر غفور
محمد علي محمد علي
محمود اكبر عبا�س محمد
محمود عبا�س ح�سن ا�سماعيل ابراهيم
م�صطفى ابراهيم احمد

مهدى �سيد ح�سن �سيد علي اكبر
نا�صر كاظم عبداهلل الرى
ها�شم عبدالر�سول عبا�س مو�سوى
مو�سى محمد نور الدين
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد عبداهلل محمد احمد
بهجات محمد �سلمان
جعفر محمد زبيدى
جهاد عبدالرزاق النجار
جواد عبود زاير علي العمارى
ح�سن ح�سين كريم
ح�سين ال�سيد علي ال�سيد حمزه علي
ح�سين علي ح�سين علي اكبر
حميد محمد علي غلوم ن�صراهلل االطرم
عادل مهدى ا�سماعيل
عبا�س علي ح�سن
عبدالح�سين ف�ضل اهلل ابوالقا�سم
عبدالفتاح محمد رفيع ح�سين معرفـي
عبدالكاظم عبد عبا�س كريم حربي
عبداهلل �سيد ح�سن �سيد ح�سن
علي �سيد ح�سن �سيد ح�سن
علي حاجي محمد اكبر
غالب علي عا�شور
فوزى ابراهيم عبداهلل محمد
قي�س محمد ر�ضا علي �شبر
ماجد محمد زهوه
محمود احمد تقوائي يو�سف نزاد
محمود ح�سين علي محمد
م�صطفى ح�سين علي خاجه
مهدى حمزه محمد علي ال�سلمان
ها�شم ابراهيم احمد
يعقوب جا�سم محمد عرب
يو�سف جا�سم محمد عرب
جودت ح�سن العطار
ظافر عبا�س جعفر المظفر
علي ابراهيم مازح
الأول المتو�سط
ابراهيم كوزاد عبدالر�ضا محمد

ابراهيم مالك امام بورى
احمد محمد عبداهلل ح�سن علي
احمد محمد علي نعيم
ا�سد غلوم محمد
جا�سم تقي ح�سن
ح�سن احمد نظر
ح�سين علي عبا�س الحائرى
ح�سين محمد علي ا�شكناني
ر�ضا �سيد ح�سين �سيد علي اكبرابراهيم
عادل جواد حيدر عبداهلل الر�شيد
عادل عبداهلل ابراهيم
عبا�س ح�سين فوالذ د�شتي
عبدالرزاق محمد جعفر حيدر
عبدالكريم عبد عبا�س كريم حربي
عبدالكريم عبدالجبار الحاج يعقوب
علي عبداهلل علي �سبهرى
علي عبداهلل لفته عبد علي
علي محمد ح�سن د�شتي
عي�سى باقر ابراهيم
ق�صى محمد ر�ضا علي
كاظم عبا�س محمد بيبل
محمد حبيب عبا�س مندني
محمد حجي ا�سماعيل قمبر
محمد ح�سن علي العادلي
محمد عبا�س علي ا�سماعيل غلوم
محمد عبداهلل ابراهيم
محمد نعمة اهلل �سيد �سليمان عبداهلل
مح�سن �سيد عبا�س �سيد ح�سن مهرى
مح�سن علي عبا�س الحائرى
محمود �سيد محمد �سيد علي اكبرابراهيم
محمود محمد عبداهلل ح�سن
مرت�ضى �سيد ح�سين اكبر ابراهيم
مهدى داخل جليبه
نا�صر عبدالمحمد نجف المور
نورى محمود زاير علي
يو�سف عبود زاير على العمارى
ال�صف الرابع االبتدائي
ابراهيم ح�سن غلوم ر�ضا
احمد حاجي ا�سماعيل قمبر

احمد عبدالنبي العلي
ا�سماعيل ح�سن غلوم ر�ضا
امير محمد كاظم محمد علي
جا�سم عبداهلل غلوم ر�ضا
حبيب �سيد ح�سين �سيد علي اكبرا
ح�سن علي ح�سين العب�سى
ح�سن غلوم محمد
خليل عبدالغفور عبدالغفار
�شوكات محمد �سلمان
عادل باقر عبدالخ�ضر معرفـي
عبدالحافظ محمد رفيع ح�سين معرفـي
عبدالرحمن ح�سن ميرزه رحيم
عبدالر�ضا احمد ح�سن عبداهلل الحمود
عبدالر�ضا حاجيه مندني عبا�س ح�سين
عبداهلل محمد علي غلوم االطرم
عبدالهادى ح�سن ميرزه رحيم
علي تيمور م�سجدى
علي عبدالرحيم عبداللطيف معرفـي
علي عبداهلل حاجيه د�شتي
علي عبداهلل �صفر محمد
غالم ر�ضا محمد ح�سن كودرزى
ف�ضل علي محمد علي
في�صل عزيز مكي
محمد احمد ح�سن عبا�س
محمد ح�سن محمد ميرزا د�شتي
محمد �سليمان فردو�س
محمد عبداهلل لفته علي
محمد عبدالنبي عبداهلل عارف
محمد اليع عبد الخفاجي
محمود احمد علي ح�سين
محمود خليل علي د�شتي
محمود غلوم عبا�س غلوم ح�سن
محمود كريم علي رم�ضان
مهدى �سيد ح�سن �سيد ح�سن
مير محمد جواد مير ح�سين
نعمه عبدالغفور ر�ضوى
ها�شم �سعيد �صالح
يو�سف يعقوب يو�سف مراد

ال�صف الثالث االبتدائي /اٴ
احمد ابوالقا�سم ا�صليان
ابراهيم محمد ح�سين عريان
ح�سن محمد ح�سن ميرزا
ح�سن محمد ح�سين غلوم
ح�سن محمود �سلوم
ح�سين تيمور م�سجدى
حميد ح�سين علي محمد
حميد عبا�س ح�سين
عبدالأمير حاجي بهبهاني زاده
عبدالح�سين عبداهلل علي �سبهرى
عبدال�صاحب حاجي بهبهاني زاده
عبدال�صمد احمد ح�سن حمود
عبدالعبا�س احمد �صالح
عبدالغفور عبدالمجيد نجف بور
عبدالمنعم عبدالمحمد نجف بور
علي ا�صغر محمد علي طو�سي
علي �سوختزار محمد علي
عمادالدين محمد ابو�سمره
غلوم ر�ضا عبدالعظيم ها�شم
فالح غلوم عبدالر�ضا عبدالكريم
قا�سم عبدال�شاه تميمي زاده
محمد تقي علي ح�سين خاجه
محمد ر�ضا ال�شيخ ابراهيم
محمد زياد محمد ابو�سمره
محمد مهدى محمد ح�سين ان�صارى
محمد جعفر محمد الم�ؤمن
ال�صف الثالث االبتدائي  /ب
ب�سام علي عوا�ضه
جم�شيد يو�سف توكلي
جواد يو�سف ح�سن التميمي
ح�سام هاني نورالدين
ح�سن �سالمه محمود
ح�سن علي حجي المحميد
ريا�ض عبداهلل ابراهيم
�سامي علي عا�شور
عادل ح�سين علي عبداهلل خاجه
عامر باقر عبدالخ�ضر معرفـي
عبدالمجيد ح�سين نورالدين
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عبدالوهاب مجيد وهيب
غازى علي عا�شور
فايز مو�سى باقر يعقوب
فوزى ح�سن ب�سام
قا�سم اكبر عبا�س محمد
ل�ؤى محمد ر�ضا علي �شبر
محمد احمد مغنيه
محمد ابوالح�سن ال�سيد ها�شم
محمد ح�سن غلوم ر�ضا
محمد كريم علي زماني
محمود علي ح�سين علي
مهدى �سيد اكرم �سيد مرت�ضى
مير محمد باقر مير ح�سين
ها�شم �سيد حمزه ها�شم ابوالح�سن
الثاني االبتدائي  /أ�
ابراهيم �سيد عبا�س عبدالر�سول
ابراهيم عبداهلل ابراهيم
احمد رفعت توفيق احمد عبدالحليم
احمد عبداهلل علي �سبهرى
احمد محمد علي �سليمان
احمد يو�سف ع�ساف
ا�سامه عبده عطوى
ا�سعد عبدالرحيم الحاج ا�سعد �سالم
بهروز بهزاد عبا�سيان
جمال عبدالنبي العلي
حاتم عبده عطوى
ح�سين عبدال�سيد زاهد زاهديان
ح�سين علي محمد علي
خالد طاهر ح�سين ال�شوارب
داود �سلمان �شريف جمعه
�سعيد محمد �سعيد عبا�س
عادل محمد ح�سين غلوم
عبا�س عبدالر�سول عبا�س عبدالر�سول
عبا�س محمد ح�سن ميرزا
عبدالجليل احمد ح�سن حمود
عبدالفتاح محمد جعفر حيدر الر�شيد
عبدالمجيد ا�ستاذ كريم عبدالغفار
عبدالمطلب جواد حيدر الر�شيد
علي احمد عبداهلل محمد
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علي ح�سن ميرزا رحيم
علي ر�ضا عزيز محمدى يا�سين
علي عبدالنبي عبداهلل عارف
علي يو�سف داود �سليمان
غ�سان خليل كريم
فا�ضل عبا�س �صالح
محمد حيدر كربلدى دهقاناى
محمد علي عبا�س
محمود حاجيه ا�سماعيل قمبر
محمود �سيد علي �سيد عبدالر�سول
م�صطفى غلوم عبا�س غلوم ح�سين
مهدى �صفر غلوم
من�صور كاظم عبداهلل الرى
نا�صر عبداهلل غلوم ر�ضا
نا�صر عبدالنبي العلي
يو�سف احمد مراد محمد عبدالر�ضا
ال�صف الثاني االبتدائي  /ب
ح�سن ا�سماعيل ح�سن
ح�سن محمد يون�س
ح�سين علي ح�سن علي
ح�سين علي ح�سين
ح�سين علي حجي المحميد
ح�سين غالم ر�ضا بور
خليل محمد اكبر ح�سين
را�ضي ح�سن علي
�سامي محمود علي ويزاني
�سعد مكي عبدالجليل
�سليم علي �سليم خلف
�سمير علي عا�شور
�صالح احمد مغنيه
�صدقي احمد �صدقي �شبلي
عدنان محمد علي عي�سى
علي محمد اكبر ح�سين
علي محمد مكة
غالب محمد خري�س
قا�سم محمد بزى
قي�س عبداهلل علي نجده
كمال خليل ظاهر
م�أمون يون�س محمود نفاع

ماجد عبيد ح�سن بركات قبانى
ماجد محمد عبد ال�سيد
محمد احمد ح�سين زند�ش
محمد محمود خ�شاب
محمد مو�سى �سمحات
محمد ح�سن محمود ح�سن
محمود علي مغنيه
مير محمد �صادق �سيد ح�سين
مير محمد كاظم بن مير ح�سين
منقذ �صادق ك�شو�ش
نافع ابراهيم نافع ابراهيم
نبيل حبيب عبداهلل ابراهيم
يو�سف ح�سين عوا�ضه
يو�سف علي ح�سين فخر الدين
يون�س يعقوب يو�سف مراد
ال�صف الأول االبتدائي � /أ
احمد خليل بدران
احمد كاظم محمد
احمد محمد زريق
ا�سعد محمد مالك عبداهلل
جعفر ح�سين علي عبداهلل خاجه
جهاد علي ح�سن
ح�سن علي عبداهلل
ح�سين ابراهيم فاعور
ح�سين احمد الحلبي
ح�سين �سعيد خ�شي�ش
ح�سين علي �سالمه
خالد كاظم علي ديوان
خالد نجم معروف احمد
�سعيد عبدالوهاب ن�صير ر�ضا
�صادق كاظم عبدالح�سين محمد
�صالح كاظم محمد
عبا�س يو�سف احمد �صبراوى
عدنان خليل بدران
عبدال�سالم محمد رفيع معرفـي
عبدالر�ضا ح�سن غلوم
عبدالمجيد احمد ح�سن حمود
عبدالوهاب محمد ح�سين �آل ر�شيد
ع�صام محمد ن�صار

علي ح�سن قان�صو
علي �سيد ح�سن ال�سيد ها�شم
علي �سيد محمد ال�سيد ا�سماعيل
علي غلوم عبا�س غلوم ح�سين
علي محمد �سويد
عماد �سلمان محمد
عماد نمر محمد علي النمر
في�صل علي محمد حرب
محمد امين عبدالوهاب ن�صير ر�ضا
محمد ح�سن ب�سام
محمد علي �سعادى
محمود ابوالح�سن ال�سيد ها�شم
محمود ح�سين عبداهلل باقر
محمود علي قا�سم
مهدى علي ح�سين
ناجي ح�سن محمد مح�سن
نا�صر محمود علي ويزاني
ال�صف الأول االبتدائي  /ب
احمد محمد ابو�سمره
اكرم يو�سف ع�ساف
العبد محمد العلي
اياد خليل ابراهيم
امين اهلل داد عبا�س تنك كوهي
بالل محمود م�صطفى
ح�سام �صادق ك�شو�ش
ح�سن محمد ر�ضا محمد ال�شاطرى
ح�سين علي ابوخم�سين
خالد خ�ضير �صبيح
خ�ضر محمد وهبه وهيب عطار
خليل ذيب ع�ساف
زهير ح�سين عزيز
�سمير علي �سليم خلف
�شبر محمود ال�سيد �سعيد احمد
عادل احمد ح�سين مزند�ش
عبا�س ابوالهيل ح�سين
عبا�س خ�ضير ا�صبيح
عبا�س عائد حنون ح�سين
عبداهلل عبدالرحمن احمد ح�سين
عبدالعلي ح�سين احمدى زاده

عبدالمح�سن ا�سماعيل ح�سن
علي ابراهيم الزين
علي �شم�س الدين نجدى
علي عبدالر�ضا ب�ستكوهي
علي محمود �سلوم
عماد مو�سى �سمحات
عناد يوده عناد
ف�ؤاد ابراهيم ا�سماعيل ح�سن
مالك عايد حنون ح�سين
محمد حاجي غلوم خاجه
محمد ح�سن ح�سن
محمد عبا�س عوا�ضه
محمد علي �سليم دروي�ش
محمد عبداهلل حامد
محمد نا�صر محمد نزير حرب
مهدى �صالح عبدالماجود جبر
نزير ح�سن ب�سام
هو�شنك ابراهيم فا�ضل بور
وليد كاظم علي ديوان
ال�صف الأول االبتدائي  /ج
احمد حمزه عبداهلل
احمد عبا�س عوا�ضه
احمد محمد ح�سين عبداهلل المو�سوى
ا�سماعيل عبدالر�سول الرى
جودت عبدالرزاق النجار
ح�سن محمد رحال
ح�سين عبدالأمير ن�صراهلل
رزاق �سلمان �صاحب
�سعيد احمد علي وهبه
طاهر عبدال�شاه تميمي زاده
طالل محمد علي دم�شق
عادل ر�ستم مراد علي
عبدالرزاق �سيد ح�سين زاده
عبدال�سالم علي �سمحات
عدنان ر�سول محمد مراد
عدنان محمد علي احمد
ع�صام محمد بزى
عالءالدين عدنان �صالح برقاوى
علي تيمور م�سجدى

علي ح�سين المو�سوى
علي عبا�س علي غلوم تقي
علي فا�ضل علوان
عمر ح�سين م�صطفى العوم
فا�ضل علي محمد علي
فا�ضل فالح يعي�س بجارى
ل�ؤى ابراهيم محمد اليا�سين
محمد عبد علي ملك محمد
محمد ح�سين المو�سوى
محمد �سعيد طرفايه
محمد علي عبداهلل
محمود توفيق عطيه
محمود حمزه عبداهلل
م�صطفى �سيد ح�سين اكبر
نبيل لفته ع�سكر ياقوت
محمود عبدالرحيم معرفـي
علي اكبر �سيد احمد اكبر
نبيل عبدالنبي العلي
عدنان كريبل مح�سن فهد اال�سدى
ناظم يا�سين القادرى
طالب العام الدرا�سي 1970/69

ال�صف الأول الثانوى
محمد ر�ضا عبداهلل علي �سبهرى
ال�صف الثالث المتو�سط � /أ
ح�سن محمد حب اهلل
عبدالر�ؤف عبدالنا�صر �صافـي
علي محمد جبار الدريج
ال�صف الثاني المتو�سط
جمال عبدالرزاق عبدالوهاب
عبدالأمير عبدالحميد بهبهاني
ال�صف الأول المتو�سط
ح�سن محمد �صفي الدين
ح�سين محمد �صفي الدين
زهير ح�سين زهوى
محمد جعفر ال�سيد عبا�س المو�سوى
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ها�شم �سيد �شبر �سيد المو�سوى

محمد عبد علي ملك محمد
محمد محمود غالم ر�ضا
محمد �سيد ح�سن ال�سيد ها�شم
محمود احمد مراد عبدالر�ضا
مجيد �سيد محمد �سيد ابراهيم
م�صطفى ابوالح�سن ال�سيد ها�شم م�صطفى
عبدالر�سول عبدالر�سول
نا�صر احمد مغنيه
نا�صر علي محمد علي
نبيل خليل خلف
نبيل محمد مو�سى �سويدان
نجم عبد عبدالح�سين
وليد �سلمان �شريف
يو�سف فرج محمد حاجي علي

فا�ضل ميرزا محمد فرهاد
مالك ح�سين انكاليان
محمد امين اخوان مراد حميد
محمد توفيق �شرى
محمد ح�سن ا�سماعيل �سيادت
محمد ح�سن محمد محمد المحمد
محمد داخل حليبه
محمد ع�صام محمد نزير حرب
مهدى ابراهيم مهدى
نا�صر كاظم محمد
نبيل نمر �صالح زرنون
ه�شام عفيف ح�سن خلف
يعقوب عبدالر�ضا ب�شتكوهي
يو�سف ر�شيد غادر حمدان

ال�صف الأول االبتدائي  /أ�
احمد محمد ح�سين عبداهلل المو�سوى
ح�سن عبدالمجيد خليل يون�س
ح�سن �سيد محمد �سيد ابراهيم
خالد امين خامراد حميد
خالد حافظ خليفه عو�ض
خ�ضر علي دقماق
خليل ابراهيم احمد
خليل ح�سن ميرزه رحيم
رعد مكي عبدالجليل
�سامي عبداالمير حمد عطيه
�سيد ها�شم �سيد عابد المو�سوى
�ضياء ح�سن احمد العطيه
عبدالحميد كاظم حبيب محميد
عبدالمجيد احمد ح�سن الحمود
عبدالزهره عبدالجبار يعقوب
عدنان ر�ستم مراد علي
علي ح�سن قان�صو
علي محمد ح�سن الأمين
عماد تقي ح�سن
علي جبار ح�ضرتي
فا�ضل عبا�س مطورى
كامل خليل محمد ظاهر
مالك عايد حنون ح�سين
محمد ح�سن ب�سام

ال�صف الأول االبتدائي  /ب
احمد حيدر احمد ح�سن
ا�سماعيل عبد ابراهيم �شنابه
جعفر علي ح�سين
جعفر كامل حرب
ح�سان محمد حب اهلل
ح�سن محمد ح�سن ارزوني
خالد جمال والي علي
ر�ضا محمد زريق
زهير خدارحم نظر علي
�سعد مهدى ال�صالح الحلبوحى
�سيد ح�سين �سيد علي مو�سوى
�صالح ميرزا توفيق اغابرا
عدنان علي عبدالح�سين كريم
علي غالم محمدى
علي مو�سى �صالح
علي حبيب عبداهلل ابراهيم
علي ح�سن محمد ميرزا د�شتي
علي ح�سين نور المو�سوى
علي عبدالأمير ال�سيد الحكيم
علي عبدالوهاب احمد
عبداهلل احمد محمد حاجيه
عبدالكريم محمد توفيق فرهاد
عماد ابراهيم ا�سماعيل ح�سين
عماد ح�سن علي ح�سن

طالب العام الدرا�سي 1971/70

ال�صف الثالث االبتدائي
�أ�سعد �صالح من�صور
عبا�س ح�سين بور�شم�سي
علي ر�ؤف م�سلماني
محمود جواد ها�شم
ال�صف الثاني االبتدائي
اياد تقي ح�سن
ثامر ح�سن علي
كريم يو�سف مجيد
مح�سن مهدى فيروز �سر�شند
يحيى احمد مغنيه
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ال�صف الرابع المتو�سط
�سالم طاهر محمد الم�سلم
علي ح�سن معلبكي
علي ح�سين جعفر
ال�صف الثالث المتو�سط
فاخر را�ضي �سهر
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد محمد يو�سف
عبدالنبي �سيد ح�سين علوى
ليث بركات عبداهلل بركات
ال�صف الأول المتو�سط
عبدالحكيم محمد �سميح �صافـي
عبدالكريم طاهر محمد
عدنان ر�شيد يا�سين
عدنان ها�شم محمد �صادق
غازى �شريف يا�سين
محمد ح�سن معلبكي
جواد عبداهلل مرت�ضى
عماد عبداهلل مرت�ضى

ال�صف الرابع االبتدائي
ح�سن نايف مرواني
كريم علي عي�سى
ميعاد �سعيد ح�سن
ه�شام علي عي�سى
يو�سف محمد علي ارزوني
عماد حبيب حاجعلي
ال�صف الثالث االبتدائي
داود محمد علي ارزوني
عدنان محمود احمد معرفـي
ال�صف الثاني االبتدائي
ب�سام م�صطفى �شهاب
تي�سير خليل زيتون
ح�سن محمد جا�سم ماجكى
ح�سين عبدالمجيد يون�س
حيدر عبد عبدالنبي
عبا�س حبيب حاجعلي
ال�صف الأول االبتدائي � /أ
ابراهيم محمد ابراهيم امين
اح�سان عبدالح�سن علي ح�سين
احمد ح�سين عبداهلل باقر
احمد علي حجي المحميد
اديب علي عا�شور
جواد احمد مراد محمد عبدالر�ضا
جواد ها�شم ح�سن الربيعي
حازم عبا�س كريم حربي
ح�سن محمد نمر �سويد
ح�سن يو�سف داود �سليمان
ح�سين كاظم ا�سماعيل عارفـي
حميد عبا�س ح�سين كاظم
خليل بن احمد �سيد علي اكبر
ر�شاد عبا�س �صاحب محمد �صياد
رم�ضان محمد خري�س
�سعيد ترياك خنياب
�سمير ر�سول عبداهلل محمد
�سمير كريم كريم
�سيد محمد �سيد عبدالر�سول

�شعبان علي ن�صراهلل عبد الخالق
عادل جا�سم محمد
عاطف باقر عبدالخ�ضر معرفـي
عبدالجليل �سلطان �شهريارى
عبدالحميد ا�ستاذ كريم عبدالغفار
علي ح�سن لفته بكر
علي مح�سن ح�سن ارزوني
عمار مهدى ظاهر الجزائرى
ف�ؤاد ر�سول محمد مراد علي
في�صل علي محمد كريم فتاح
ق�صي ابراهيم محمد يا�سين
محمد جواد ديرى
محمد ح�سن ا�سماعيل �سيادت
محمد كامل حرب
محمود مختار علي نقي
من�صور �صالح من�صور الكعبي
مو�سى ح�سن غلوم ر�ضا
ميثم علي ح�سين
ها�شم �سيد علي �سيد ها�شم
وليد احمد زارع هديب
وليد خدارحم نظر علي
ال�صف الأول االبتدائي  /ب
ابراهيم علي مح�سن
احمد عبداهلل مو�سوى نافجي
احمد غالم ح�سين
با�سم علي جندى
حاتم ح�سين مح�سني
ح�سن نجيب ح�سين العلي
ح�سين خزعل بهان
رائد رزق بدر الم�صرى
�سالم علي جندى
�سامي علي �سليم خلف
�سعيد ح�سين علي كمال
�سمير عبدالنبي ح�سين العلي
�سيد علي �سيد عابد المو�سوى
�سيد ها�شم �سيد ح�سين قاني
�صبرى ح�سن علوان جاالك
عامر ح�سن جا�سم
عبا�س محمود �سيد �سعيد احمد

عبدال�سالم جا�سب البوغبي�ش
عبدالعزيز �شاكر بتور حمزه
ع�صام عفيف ح�سن خلف
علي عبدالأمير مهيوب
غازى اكبر خدا كرم
فهد حمود عبداهلل
فهد طه عبود جوده
كريم ابراهيم احمد العابد
محمد ح�سين ابوالقا�سم �سليماني
محمد ر�ضا جعفر نجاة �شرزى
محمد عبد عبدالنبي
محمدين غلوم عبا�س خياط
محمد نجيب ح�سين العلي
م�سعود علي ها�شم زاده
مهدى ح�سن طحان يزدى
نجم عبداهلل محمود
هادى �صالح عبدالماجود جبر
يعقوب عبدالزهرا يعقوب كنعان
طالب العام الدرا�سي 1972/71

ال�صف الثالث المتو�سط
ريا�ض ابراهيم �سعيد المظفر
�صالح عبدالر�سول عبدالر�ضا بهبهاني
عماد علي �صبرا
فا�ضل ح�سن باقر �آل عي�سى
محمد ابراهيم مازح
علي ح�سن خطاط
ال�صف الثاني المتو�سط
مح�سن محمد ح�سن االمين
نعيم غالب لطف
وليد �شحاده �سليمان
توفيق م�صطفى برى
ال�صف الأول المتو�سط
جا�سم محمد طعمه
خالد خليل ابراهيم
زياد علي �صبرا
�سعد جا�سم مطرود زاده
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طارق فا�ضل العزاوى
عبدالكريم علي بوخم�سين
علي ح�سين عبيد
ف�ؤاد محمد رحال
ن�صيف جا�سم كريم
ح�سن ابراهيم مازح
اكرم جميل عوا�ضه
ال�سيد منتظر ح�سن الوايل
ر�ضا زين العابدين ابراهيم
ر�ضا يو�سف �أجلى
�صالح احمد خليل �صالح
عبدالح�سن عبدالر�سول نعنوع
عبدالكريم حمد محمد
على �أ�صغر محمد على طو�سي
علي ح�سين عكر
قا�سم جبر ادريج الركابي
محمود جواد قربان دائي
هاني محمود عبدالكريم مروه
يا�سين طاهر قطمير
نبيل جابر جواد حرب
ال�صف الرابع االبتدائي
عادل ر�سول محمد مراد علي
قي�س عبدالرحيم عبد الخذر
مو�سى محمد علي ال�سرعينى
ميثم ح�سن باقر �آل عي�سى
ح�سان علي ماروني
ح�سن جمعه علي عليوى
عبا�س زين العابدين ابراهيم
عبدال�صمد ابوالقا�سم مرادى
هادى جا�سم كريم
محمد جابر علي
ال�صف الثالث االبتدائي
ح�سام احمد داود
ح�سن خزعل بهان
خلدون ح�سين غندور
عادل توفيق مير علي ر�ضا
عادل حنون ح�سون
عبا�س محمد ح�سن حالل
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محمد امين محمد امين الخياط
مروان خليل احمد المنير
احمد ح�سين محمد كريم عكر
ب�سام محمد علي رحال
بالل احمد عبا�س ادري�س
ح�سين محمد خالو وندى
�سهراب ابوالقا�سم مرادى
عبدالر�ضا يو�سف عبود
علي ح�سن ترحينى
علي محمد خالو وندى
علي محمد علي ال�سرعينى
فرا�س �سليم جميل محمد قا�سم
محمد جواد كاظم الجزائرى
طالب كاظم قا�سم
عبدالهادى بن علي الم�ؤمن
ال�صف الثاني االبتدائي
ممدوح قا�سم ناجى رزوقي
يحيى حلمي عبدالحليم البوطى
ح�سين احمد ليال
احمد علي ح�سن علي
احمد محمد ح�سينى لوندى
امير علي اكبر عابدين بروجردى
با�سم محمد طعمه
ح�سين علي عبدالرحيم بوخم�سين
رائد غالب محمد علي
طالب ح�سين عكر
عبدالر�سول محمد �سعيد
عبداللطيف عي�سى محمد الم�ؤمن
عبداهلل علي ح�سن ا�سعد قبي�س
علي احمد حراجلى
علي جميل خليل �شاهين
علي عبدالوهاب احمد
كامل محمد القرن
محمد احمد م�صطفى حيدر
منت�صر عبدالوهاب مو�سى محمد
منير علي ماروني
علي خ�ضير خلف �صالح
ح�سين ابراهيم مازح
علي كاظم قا�سم

ال�صف الأول االبتدائي  /أ�
احمد قا�سم ح�سن علي الرامزى
امجد يعقوب يو�سف
اياد فالح ح�سن الحرز
جا�سم محمد طار�ش
خ�ضر رحيم خمي�س عبداهلل
ر�ضا حيدر دهقان
رعد هاني عبد
�سمير عبدالح�سين جنكير المدفعي
�صادق ح�سن مو�سى
عادل محمد �سليمان المحمد
عبدالكريم عجيل زاجى
عبدالهادى عبداالمير بهبهاني
علي محمد ح�سن جالل
ق�صى عبدال�ستار �صالح
قي�صر عبدالرحيم عبدالخذر
محمد احمد بن محمد عبدالرحمن
محمد عبدالر�ضا عبدالواحد
محمد يا�سر علي الكوراني
محمود جابر علي
م�صطفى احمد محمد حاجيه
م�صطفى محمد علي ال�سرعيني
مهدى مو�سى محمد
نا�صر غالب لطف
ها�شم �سيد ح�سن ال�سيد ها�شم
ح�سين محمد فريد
عادل اكبر خدا كرم
قا�سم احمد ليال
ال�صف الأول االبتدائي  /ب
اياد يو�سف عبود
حاتم ح�سين طعمه
حبيب حيدر دهقان
ح�سين يو�سف داود �سليمان
حمودى هاني عبد
حيدر علي مهدى
ر�ضا عبدال�شاه ابراهيم التميمي
رعد طاهر محمد
�ستار عبدالجبار مو�سى
�سمير عبدالنبي ح�سين العلي

طالل محمد توفيق منذر
عبدالرحمن عجيل زاجي
علي ر�ضا �صفر محمد ر�ضا
عماد حيدر احمد �صفائي
فار�س عنون باتي ال�شكرى
قا�سم ح�سن محمد ميرزا د�شتي
قا�سم �سيد علي �سيد ها�شم
ماجد محمد �سليمان المحمد
محمد ر�ضا ح�سن طحان يزدى
محمد عبا�س ابراهيم عبداهلل
محمد عبد عبدالنبي
مير علي تقي مير ح�سين كابلي
ها�شم كاظم ا�سماعيل عارفـي
يا�سين خ�ضير خلف �صالح
عدنان محمد �سليمان المحمد
عدنان اكبر خدا كرم
مرت�ضى ح�سن خطاط
طالب العام الدرا�سي 1973/72

ال�صف الرابع المتو�سط
�أمر اهلل �شم�س الدين نجدى
ح�سن جميل عوا�ضه
ح�سن عبدالر�سول ال�شواف
علي مرت�ضى محمد �صادق
محمد نزار محمد علي
ال�صف الثالث المتو�سط
�سالم عبداهلل �سلمان
فريد جعفر ح�سين
عبدالكريم يو�سف خ�ضر
عبدالكريم حمود ركبان
م�صطفى مرت�ضى محمد �صادق
ال�صف الثاني المتو�سط
فا�ضل عبا�س زاهد تهراني
علي نزار محمد علي
�ضياء محمد عمران
م�شكور ذيب الهادى
ابراهيم محمد نورالدين

ال�صف الأول المتو�سط
احمد عبدال�صاحب محمد
ف�ؤاد جعفر ح�سين
ح�سين علي ح�سن االطر�ش
ح�سين علي حيدر
خالد خ�ضير �صبيح
�سالم غبي�ش غ�ضيب
�سعد اكرم احمد
�سعيد حبيب محمودى
�سمير عبدالكريم ابراهيم
�صالح خ�سرو امين الحكيم
عادل فايز زيات
علي محمد �صفي الدين
غانم غبي�ش غ�ضيب حافظ
قا�سم نجم عبداهلل
منذر جا�سم محمد النعيمه
محمد نا�صر محمد نزير حرب
وليد �صباح جا�سم محمد
م�ؤيد حميد عبدالمجيد
ع�صام حمود ركبان الركبان
عبدالمهدى فخرى حاج عبا�س
ابراهيم خليل �سالمه
خليل ابراهيم علي حجيج
�سالم عبدالح�سين جابر
عبا�س خ�ضير �صبيح
عدنان مراد علي
عماد احمد �سلمان مطوع
غازى نواف محمد نايفه
غ�سان ح�سين محمد حيدر
كاظم عبده بيطار
ماجد محمد عبد ال�سيد
محمد احمد �شاكر محمود
محمد عبا�س عوا�ضه
محمد عبداللطيف الخطيب
محمد علي �سليم دروي�ش
محمد علي كامران ن�ستاني
مهدى علي ح�سين
نجم عبداهلل �سلمان
يو�سف جعفر كرم علي
نظام حمود ركبان

ابراهيم ح�سن �شم�س الدين
احمد عبا�س عوا�ضه
ثائر اكرم احمد
ح�سين علي حراجلى
حمزه طعمه ادبي�سى
�سمير علي محمد عوا�ضه
�صفاء محمود عمران
�صالح �سعيد محمد
عبداالمير عبدالر�ضا عزيز
عدنان علي محمد عوا�ضه
علي نورى احمد
عماد جواد خلف
غالب ح�سين علي يحيى
كريم عبدالمح�سن محمد
محمد ح�سين محمد حيدر
محمد عبدالوهاب ناجي
محمد علي عبدال�صاحب محمد
ناجي ح�سن محمد مح�سن
هو�شنك ابراهيم فا�ضل بور
يا�سر محمد قندولي
يحيى جودت خلف
ال�صف الرابع االبتدائي
جهاد احمد بنوت
عامر جودت عبدالكريم خلف
عبا�س ابراهيم علي حجيج
محمد علي �سالمه كريكر
ميالد ذيب الهادى
نديم ا�سماعيل فرحات
محمد مرت�ضى محمد �صادق
احمد يا�سر محمد جادو
ح�سان احمد بالل
ح�سن علي حراجلى
علي عبدالح�سين جابر
عبدالرحمن ح�سن ب�شا�ش
عبدالهادى ابن علي بن ح�سن
محمد علي محمد علي
ال�صف الثالث االبتدائي
جهاد ح�سن ب�شا�ش
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ح�سن علي بدرالدين
علي عبدالح�سين محمود �شرى
مح�سن عبداهلل محمد
محمد احمد �ضاوى
محمد مو�سى محمد بندر
محمد وهبي عي�سى
يو�سف ح�سين محمد حيدر
ماجد خليل خليل
ايمن فكرى ا�سماعيل
عماد كمال محمد ماجد
وليد خالد ح�سين الجبر
خالد علي محمد عوا�ضه
بالل ها�شم ح�سن عا�شور
عبدالمهدى �صالح اخوان زاده
بالل محمود م�صطفى
ح�سن مرت�ضى محمد �صادق
�سيد ها�شم �سيد ح�سين قاني
ال�صف الثاني االبتدائي
حبيب عبدال�شاه ابراهيم التميمي
ح�سن علي �سالمه كريكر
�صادق علوان مح�سني فالحيه
عادل علوان مح�سني فالحيه
عبا�س علي بدرالدين
عدنان ر�سول �صفر حميد
وقا�ص عبدالكريم مبارك
احمد علي ح�سن االطر�ش
احمد علي �سالمه
ح�سن علي محمد علي
عادل ر�سول �صفر حميد
علي محمد �سويد
محمد عبدالر�ضا عبود العلي
مرت�ضى ح�سن خطاط
نبيل محمد ح�سن عا�شور
ال�صف الأول االبتدائي
احمد �شهاب احمد العبيدى
احمد علي احمد ابوجرا�س
احمد غانم عبدالتمام
احمد قا�سم عبا�س عا�ضي
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جالل عبداهلل جبار
حبيب عبدالملك ح�سين ناريماني
ح�سين محمد خليل عوا�ضه
حيدر محمد ح�سن الم�ؤمن
ر�ضا ح�سين ح�سن علي
رعد جا�سم كريم حربي
�سامي عبداهلل ح�سين
�سعد هاني عبد
�سمير ح�سن غملو�ش
�سمير قا�سم عبا�س عا�صي
�صادق محمود ايرانيان
عبا�س عبدالح�سين البو�صبيح
عبداهلل حمود المو�سوى
عدنان عبدالح�سين �شرى
عدنان محمد �سليمان المحمد
عدى عبدال�ستار �صالح �سليمان
علي ح�سن الحيدر �آبادى
علي محمد علي مقد�س
عماد ابراهيم ابوزيد
عي�سى محمد عبد التمبمي
غ�سان �شبيب طالب عبدالر�ضا
كاظم محمود ايرانيان
محمد ا�سماعيل ح�سين العلي
محمد ر�ضا علي ح�سين علي خاجه
محمد عبداهلل بن محمد
محمد محمود م�صطفى
محمود علي احمد ابوجرا�س
من�صور عبدالح�سن �شهيد
موفق حميد جابر
نعمه ح�سين نعمه خلف
عالءالدين فخرالدين عبا�س
طالب العام الدرا�سي

1974/73

ال�صف الثاني المتو�سط
علي ح�سين زاهد تهراني
حيدر نا�صر ح�سين الها�شمي
عبدالكريم ح�سن امان

ال�صف الأول المتو�سط
احمد يا�سر محمد جادر
محمد �سعيد عبداهلل علي
�سبت جمعه مخيلف الالمي
اكرم عبدالكريم الخطيب
ح�سام حمود ركبان
حميد جا�سم مطرود زاده
�صالح حامد ح�سن ابراهيم
عادل عبداهلل محمد
ع�صام ر�شيد مجيد
فا�ضل ميرزا محمد فرهاد
محمد جواد كاظم الجزائرى
نبيل لفته ع�سكر ياقوت
عبداالمير عبدالح�سين محى
عبدالغني عبداهلل ح�سن مهنا
احمد في�صل مح�سن
اياد يا�سين لفته ا�سماعيل
با�سم جميل زيدان
با�سم ح�سني امين ابوالح�سن
جعفر علي ح�سين
حامد �شاكر محمود
ح�سن محمد ح�سين طباجه
حيدر مرت�ضى م�ؤذن
خالد احمد ممدوح حمادى
خالد امين خامراد حميد
خالد خليل رم�ضان فرج
خالد محمود ر�ضا علي
خ�ضر محمد وهبه عطاره
خليل احمد ح�سين
�سامي عبداالمير حمد عطيه
�سعود امين علي بابامير
�سمير احمد خليل �سنان
طالب كاظم قا�سم
عبدالر�ضا يو�سف عبود
عبدالواحد عبداهلل خان
عدنان عبداهلل محمد
عماد جعفر ح�سين
عي�سى الربيعي محمد الربيعي
ف�ؤاد ابراهيم ا�سماعيل ح�سن
قا�سم محمد �شرى

ليث ر�شيد مجيد
مازن ف�ؤاد محمود حلمي
محمد توفيق �شرى
محمد جواد عبدالكريم ديرى
محمد في�صل مح�سن
وليد تقي موزان �سويد
يو�سف امين خامراد حميد
ال�صف الرابع االبتدائي
محمد مهدى �شم�س الدين
ا�سماعيل فار�س محمد علي
عبدالكريم فار�س محمد علي
عدنان ح�سين زاهد تهراني
علي مرت�ضى م�ؤذن
م�صطفى محمد فاعور
ال�صف الثالث االبتدائي
محمد �سلمان ح�سين م�صطفى
عبا�س محمد �شرى
مهدى ابراهيم مهدى
�سامي علي بن احمد المو�سى
ال�صف الثاني االبتدائي
زكي مرت�ضى علي م�ؤذن
عبدالعزيز عبداهلل علي ال�شواف
علي كاظم عبدالح�سين االع�سم
كمال عبداهلل علي ال�شواف
ال�صف الأول االبتدائي
احمد عبداالمير مهيوب �سباتي
احمد محمد ح�سن ميرزا
جعفر ح�سن ال�سيد الها�شمي
ح�سين علي احمد المو�سى
ح�سين علي محمد الد�شتي
حيدر علي محيى
خالد نزير نا�صر ع�سكر
رزاق عمر �شالكه
ريا�ض جواد كاظم جابر
عبداالمير احمد محمد عبا�س
عبدالجبار علي ح�سين

عبدالرحمن ا�سعد محمد خريبط
عبدالر�سول ح�سن من�صورى
عبداهلل عبداالمير افرند
عي�سى محمد عبد التميمي
غ�سان �شبيب طالب عبدالر�ضا
في�صل هاني عبد
قا�سم ابراهيم علي حجيج
محمد امين مو�سى زاده
محمود علي احمد ابوجرا�س
م�ساعد خلف عبدالكريم حمد
علي ابراهيم مهدى علي
ا�سماعيل ابراهيم عبداهلل عبا�س
احمد عبدالعظيم ها�شم ها�شمي
خليل عبدال�شاه ابراهيم زاده
يو�سف عبدالعظيم ها�شمي
�صاحب تقي ح�سن احمد
طالب العام الدرا�سي

1975/74

ال�صف الثالث المتو�سط
علي ن�سيب ح�سن فرحات
ابراهيم عبدالح�سين ا�سماعيل
عدنان محمد عبود
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد �سليم عبدالرحمن
احمد محمد جابر
عبدال�صمد احمد ح�سن حمود
نبيل عبداالمير الخطيب
امين عبدالواحد عبدالر�سول
�سمير عبد علي حميد
ال�صف الأول المتو�سط
احمد جميل محمد زين
ب�سام ح�سين ح�سين حيويك
ح�سين احمد ليال
علي عبداللطيف محمد الخطيب
محمد جعفر �صادق ح�سن
محمد عبد علي مظلوم الزايد
هادى �صالح عبدالماجود جبر

ميثم علي ح�سين
�ضياء زويد خلف الحجاج
ح�سام الدين �سهيل نجم
مفيد �سهيل نجم
ايوب احمد ا�سماعيل
عبدال�سالم جا�سب البوغبي�ش
عالءالدين فرج اهلل �شم�س
عالء زويد خلف الحجاج
عماد ابراهيم ا�سماعيل ح�سين
هادى محمد علي
ابراهيم محمد عيا�ش
اح�سان عبدالح�سن علي ح�سين
احمد ابراهيم محمد عزالدين
احمد توفيق محمد �شرى
احمد طه عا�شور
ا�سماعيل نورى احمد
تي�سير خليل زيتون
ح�سن زعالن ح�سن
ح�سن عبداللطيف فاخر العطوان
ح�سن علي فرحات
ح�سين علي �شرف الدين
ح�سين علي فرحات
خالد عبداهلل محمد ر�ضا
�سعد احمد ممدوح حمادى
�سعيد ترياك خنياب
�صباح عبد عبدالح�سين
�صالح مهدى داود �سليمان
عادل محمد �شم�س اهلل احمد
عادل ميرزا كل محمد
عامر ح�سين جا�سم
عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز
عدنان ر�ستم مراد علي
عدنان محمود عبدالكريم مروه
عدنان يو�سف دم�شق
علي ابراهيم محمد عزالدين
علي ح�سين حبيب ق�صير
علي �سليم محمد عبدالرحمن
علي كاظم قا�سم
فا�ضل عبا�س احمد
عياد عبدالر�سول عبدالح�سن نعنوع
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قا�سم عبدالكريم ديري
قي�س محمد خنياب الجبورى
محمد داخل حليبه
م�صطفى علي بهبهاني
نجم عبداهلل محمود
يو�سف جبار جا�سم يو�سف

محمود جميل محمد زين

ال�صف الرابع االبتدائي
ذو الفقار محمد �صبراوى
قا�سم احمد ليال
قا�سم علي فرحات
محمد علي فرحات
عقيل محمد علي
ح�سين احمد ح�سين
علي محمد هادى ال�سيد الح�سيني
م�صطفى نعمه خليل عي�سى

ال�صف الثاني االبتدائي
احمد ح�سين حبيب ق�صبر
ح�سين علي �سدرها
ح�سن احمد ليال
خالد علي احمد عبد محمد
خليل عبدال�شاه ابراهيم زاده
�صاحب تقي ح�سن احمد
�صالح محمد عيا�ش
غ�سان ح�سين ح�سين حاويك
محمد زكريا ابراهيم النحا�س
يا�سين علي وايل الم�ؤمن
يو�سف عبدالعظيم ها�شمي
علي عبدالح�سين يو�سف �سيد
ايمن ح�سن حامد بتوكى

ال�صف الثالث االبتدائي
جمال فتحي ر�شيد �سليمان داود
حمزه عبدالعبا�س جابر الدروي�ش
خالد محمد �شم�س الدين احمد
خ�ضر رحيم خمي�س عبداهلل
عبداالمين جا�سب البوغبي�ش
عرفات علي عبود �شرف الدين
علي جبار ح�ضرتي

ال�صف الأول االبتدائي
احمد ح�سن خطاط
احمد عبدالعظيم ها�شم ها�شمي
احمد عبدالكريم علي ابراهيم
احمد علي فرحات
احمد محمد خليل علي حناوى
اكرم ح�سن حامد ح�سن البتوكي
جا�سم فا�ضل علوان امين
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جعفر ح�سن خطاط
جعفر ر�سول �سبتي
جمال عبدالح�سن محمد خلف
ح�سين جا�سم كريم حربي
ح�سين �سلمان ح�سين م�صطفى
حيدر عدنان امين
خليل فتاح علي �سوزه
خيراهلل علي ح�سين النا�صر
ريا�ض جواد كاظم جابر
زين العابدين عبدال�صمد ع�سكر
�سعد طاهر محمد احمد
�سليمان فقي محمد علي
�سيد علي �سيد م�صطفى ذا القدر
�صالح عبدالر�ضا عبود البحراني
عادل راغب ح�سن عوده
عبا�س فالح محمد فيا�ض
عبدالجبار علي ح�سين
عبد ال�سالم نا�صر التميمي
عبدال�سيد محمد عبود
عبداهلل نجم عبداهلل العلي
عبالمجيد فقي محمد علي
ع�صام جالل محمد مراد
علي كريم �شايع �صالح
علي مح�سن روي�ضي
فالح هادى م�صبح
محمد احمد حيدر بيك
محمد حبيب اكبر ح�سين
محمد �شبيب طالب اال�سدى
محمد عبداهلل زاهد زاهديان
محمد علي محمد د�شتي
مو�سى عبدالعبا�س الدروي�ش
يحيى �شفيق �شحورى
ح�سين عبداهلل معتوق علي
طالب العام الدرا�سي

1976/75

ال�صف الرابع المتو�سط
ح�سين يو�سف عبداهلل ابراهيم
�سمير محمد ح�سن عا�شور

ال�صف الثالث المتو�سط
كريم جمعه مجيد
نا�صر علي مر�شد الوحيدى
محمد عبداللطيف ب�سام
ال�صف الثاني المتو�سط
�سمير عبد علي حميد
عبا�س ابراهيم علي حجيج
محمد جمال الدين ف�ؤاد العادلي
ذر لطيف محمود الخفاجى
يا�سر محمد �شيت
ب�سام محمد هايل �سابق
عبداهلل عبداللطيف ب�سام
�شاكر داخل �سبتي
احمد محمود احمد خليل
ال�صف الأول المتو�سط
حيدر مرزا محمد ر�ضا
خليل محمد خليل علي �ضاوى
�سمير خلف عبود حالوى
�سمير جمال محمود كعبي
عبدالهادى �شعبان عبدالح�سين
محمد ترياك خنباب
يو�سف متعب عبدالعزيز
ا�سامه �سليم يو�سف محمد علي
عبيده محمد �شوقي يو�سف
علي ح�سين حمود
ا�سماعيل محمد زكي ا�سماعيل
ح�سين كاظم عبدالح�سين االع�سم
رحيم ح�سن امان
عبدالح�سين جبار علوان
عبدالعزيز �شاكر تبور حمزه
علي اكرم حميد حمد
م�صطفى محمد زكي ا�سماعيل
من�صور �صالح من�صور الكعبي
احمد عبدالح�سن ديب
ابراهيم علي حجازى
في�صل يو�سف عبداهلل ابراهيم
�سلمان تقي موزان �سويد
�سلمان غبي�ش ع�ضيب

علي �سلمان �ساهي احمد
لطيف عبود �صبيح العيداني
محمد حبيب ع�سكر ال�شرف
محمد ر�سول �سبتي
نعمان خان احمد نا�صر
وليد عبدالحميد عبدالعزيز
محمد ف�ؤاد مو�سى محمد نعيمي
عبدالعزيز نا�صر خ�ضر الر�س
علي عبدالرزاق عبا�س
ال�صف الرابع االبتدائي
احمد ح�سين محمد كريم عكر
علي عفيف حرز
هيثم لطيف محمود الخفاجى
ريا�ض طه يو�سف
ال�صف الثالث االبتدائي
ر�ضا محمد ا�سد خان جلداوى
عبدالمجيد احمد ح�سن الحمود
محمد عفيف الحرز
يو�سف عادل ح�سين
علي عبداللطيف ب�سام
يحى علي حجازى
ال�صف الثاني االبتدائي
ح�سين عبداهلل معتوق علي
ناجي فا�ضل عبدال�ساده من�صور
طارق احمد ح�سن اال�شمر
عبا�س عبدالرزاق عبا�س
قا�سم ابراهيم علي حجيج
ال�صف الأول االبتدائي
احمد عبدالكريم علي ابراهيم
احمد علي ال�سيد عبا�س المو�سوى
احمد علي ح�سن عطار
احمد نا�صر عبا�س بنجرى
ب�سام �شفيق �شحورى
توفيق عبداهلل دغيب�ش مندى
جعفر ال�سيد علي عبا�س المهرى
جعفر ر�سول �سبتي

جعفر محمد ا�سد جلداوى
ح�سن احمد ح�سن الحمود
ح�سن محمد قا�سم غانم
ر�ضا علي عبد ال�سراى
�صالح خليل محمد �سعيد
طارق محمد احمد عزب
عبا�س حبيب اكبر ح�سين
عبدالجبار علي ح�سين
عبدالعظيم احمد الحمود
علي نجم عبداهلل العلي
ق�صى عبد عبدالنبي
محمد احمد حيدر بك
محمد احمد ممدوح حمادى
محمد دروي�ش ابوخ�ضره
محمد �شبيب طالب اال�سدى
محمد كاظم مح�سن
محمود ر�ضا محمد مرتاب
مو�سى عبدالعبا�س الدروي�ش
نادر بدر غرباوى
يا�سر زكريا ابراهيم النحا�س
يا�سين علي عبد ال�سراى
يو�سف يعقوب بغالني
علي وهبي عي�سى
م�شعل مبارك ح�سين �شعبان
طالب العام الدرا�سي 1977/76

ال�صف الرابع المتو�سط
جهاد علي ح�سن علي
محمد �صباح ر�ضا
محمد عبداللطيف ب�سام
مير محمد باقر زاده
خليل ابراهيم حجيج
ال�صف الثالث المتو�سط
عماد جواد خلف
علي احمد �صفا
مير محمد �صادق �سيد مير زاده
ابراهيم خليل ابراهيم �سالمه
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ال�صف الثاني المتو�سط
كمال محمد غملو�ش
محمود احمد �صفا
�سمير محمد من�صورى
هاني �صباح ر�ضا
علي ح�سين زهوى
ال�صف الأول المتو�سط
احمد علي ال�شيخ علي
ح�سن �سليم محمد عبدالرحمن
ح�سن محمد ر�ضا جمعه
مو�سى خليل مو�سى بدران
عدنان احمد �صفا
داود دروي�ش عبا�س محى
نبيل حنت�ش ا�سود
نا�صر غالب لطف
ا�سامه ح�سن الحاج فيا�ض
احمد عبدالح�سين ا�سماعيل
ال�صف الرابع االبتدائي
قا�سم محمد علي الم�صرى
ح�سان احمد �صفا
�سيف علي حرب
عبداهلل محمد غملو�ش
محمد ح�سن زهوه
علي نورى علي �شوكه
مح�سن محمد غملو�ش
راني عدنان بزى
ال�صف الثالث االبتدائي
ر�شاد عبا�س �صاحب محمد �صياد
علي عبدالح�سن ابراهيم
احمد ابراهيم �سالمي
ال�صف الثاني االبتدائي
عمار محمود احمد خليل
خليل ابراهيم �سالمي
عادل جمال ف�ؤاد حبيب العادلي
يا�سر محمد قا�سم
احمد خليل فاعور
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ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم غالب حاتم زاده
اياد قا�سم قا�سم محمد
حاكم م�صطفى م�صطفى
ر�ضا هاني عبد حمزه
�سمير مح�سن را�ضي علي
�سيد مرت�ضى �سيد جواد
�صادق محمد ا�سد جلداوى
عبداهلل علي حيدر عبداهلل
عالء عبدالرحمن مبارك ع�سكر
علي محمد ابراهيم
علي محمد ابراهيم حب اهلل
محمد مراد قادر �صفريان
مير محمد مهدى محمد فتوت
علي �سعدون ترياق عبداهلل
علي �سهيل نجم ال�سعد
محمد �سهيل نجم ال�سعد
علي خليل فاعور
ح�سنين محمد عبداهلل �صفي الدين
ح�سين نورى علي �شوكه
مح�سن محمد ح�سين فتوت
طالب العام الدرا�سي 1978/77

ال�صف الرابع المتو�سط
عبداهلل عبداللطيف ب�سام
احمد محمود احمد خليل
فادى �سعيد محمد �سابق
مير محمد �صادق �سيد مير زاده
ال�صف الثالث المتو�سط
علي ح�سين عبداهلل كال
ح�سين ابراهيم مازح
ف�ؤاد علي الكريدلي
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد ح�سن احمد �ضاهر
احمد عبداهلل �سبهرى قهفرجي
طالب كوي�ش معالوى
عيدان فالح حو�شان

احمد محمد ر�ضا محمد �صادق
جعفر محمد كاظم ابراهيم
م�صطفى عبدالكريم �سرور
ال�صف الأول المتو�سط
غازى �سعيد حالل
هادى �سعيد محمد �سابق
عقيل ها�شم نا�صر الحمود
ال�صف الرابع االبتدائي
ن�ش�أت محمد جواد دبوق
مير علي نقي مير ح�سين كابلي
ال�صف الثالث االبتدائي
ا�سماعيل خليل �سالمه
ح�سين خليل �سالمه
�صادق محمد جواد دبوق
عبدال�سالم نا�صر التميمي
ناطق ح�سين علي المر�آتي
ال�صف الثاني االبتدائي
فرج محمود فرج
محمد كاظم مح�سن
ه�شام علي ماروني
محمد ها�شم نا�صر الحمود
ال�صف الأول االبتدائي
احمد غالم محمودى
احمد محمد غملو�ش
ح�سن علي فرج
ح�سن �سامي جابر
حكمت �سامي خمي�س �سبتي
�سامر خليل �سالمه
�سيد ابوالف�ضل �سيد جواد
�صادق محمد علي
طالب �شبيب طالب اال�سدى
عبداالمير محمد مهدى
علي ح�سين ن�صر �سلوم
علي عبدال�صمد مبارك ع�سكر
مح�سن �صباح ر�ضا �آل رم�ضان

محمد عبدالر�ضا عبد جا�سم
محمد نا�صر ازغير حميد
يا�سر محمد جواد دبوق
باقر محمد ا�سد خان جلداوى
طالب العام الدرا�سي 1979/78

ال�صف الأول الثانوى
احمد م�سعود محمد
خالد حافظ خليفه عو�ض
خالد احمد عاي�ش احمد غانم
�صالح احمد ال�سيد احمد
عبد الحكيم �صالح محمد دغم�ش
علي ح�سين حبيب ق�صير
محمد جواد عبدالكريم ديرى
وليد �سيد ر�ضا �سيد ح�سين احمد
اياد جعفر ح�سين
ح�سن ا�سعد الخطيب
خالد احمد ممدوح حمادى
عبدالرحمن زياد النجار
غالب ح�سين علي يحى
كريم جمعه مجيد
محمد ح�سن مهدى جعفر
محمد مهدى را�ضي الحكيم
يحيى احمد عاي�ش غانم
ح�سن محمد ح�سين طباجه
ال�صف الرابع المتو�سط
ا�سامه علي ح�سن نمر زاهر
ح�سن �سلمان ن�صار
خليل محمد علي الزين
فتحي يو�سف تايه علي ال�صالح
ميثم محمد �سعدون الدغالوى
عدنان خليل بدران
احمد عزالدين بدر الكردى
جمال ح�سين محمد علي كريك
�سمير محمد م�صطفى ابراهيم
�صبحي خليل حيدر
علي ح�سين زهوى
محمد عي�سى �صافـي �سالم

محمود عبداهلل الحاج ذيب بدوى
معت�صم م�سعود محمد م�سعود
ال�صف الثالث المتو�سط
احمد ف�ضل ح�سين يحى
احمد عي�سى �صافـي قا�سم
�أديب علي عا�شور
ح�سن محمد علي الزين
ح�سين احمد م�صطفى ابو العال
خالد ح�سن نمر نا�صر
ا�شرف ابوالعال الغمرى محمد
خليل ابراهيم خليل الزين
علي خليفه ح�سون
عماد عطيه جابر محمد طقطاق
محمد ابراهيم ح�سين الدعبا�س
محمد مو�سى �صالح
مفيد عوده مو�سى ابو�صيبعه
ال�صف الثاني المتو�سط
ابراهيم ذياب ابراهيم الخواجه
خالد محمد �شم�س اهلل احمد
�صالح محمد علي الزين
عبدالح�سين حمزه عبا�س
عبداهلل عبداالمير افرند
ف�ضل عبا�س محمد مخدر
فواز مروان فواز الفاهوم
ق�صي محمد رم�ضان النبق
كفاح اكرم كامل الريماوى
محمد ح�سن ح�سن عبدالعال
احمد محمد عزيز زلزله
احمد نايف �شره
ح�سام برهان ابراهيم قا�سم
زاهي مح�سن لحاف
�سامر ناجي م�صطفى القبج
عرفه احمد م�صطفى ابوالعال
ع�صام محمود �شكرى �صالح
عماد محمد م�صطفى قزمار
فار�س محمد ح�سين عبدالهادى
ف�ؤاد عزت يو�سف ال�صعيدى
كامل �سعيد كامل زعبالوى

نزار عبدالرءوف محمد الن�صر
ن�ضال �صالح محمد دغم�ش
نعمه ح�سين نورالدين
ال�صف الأول المتو�سط
احمد علي حماد عفيفي
خالد احمد م�صطفى ابوالعال
خالد جابر فواز كمالي
خ�ضر �شريف خ�ضر عوده
عبدالقادر محمد عبدالقادر
عقيل ها�شم نا�صر الحمود
عماد يون�س احمد ربيع
محمد ح�سن قان�صو
محمد عبدالفتاح �سعيد جالد
منير محمد م�صطفى ابراهيم
ن�ضال يحيى �صالح عبداهلل
احمد ح�سين عبيد النا�صر
حمزه عبا�س عي�سى محمد
ح�سين اديب عبدالرحمن الد�سوقي
رائد محمد توفيق نمر
�سمير ح�سن غملو�ش
�سمير خلف عبود حالوى
�سمير �سعيد عبداهلل الجا�سم
عبد علي ح�سين علي بورقاطعي
عدنان عبد البديع عبدالمنعم جاد
عرفات علي عبود �شرف الدين
علي جبار ح�ضرتي
علي محمد هادى ال�سيد الح�سيني
عماد محمد علي امين �سبليني
ف�ؤاد عبدالكريم ابراهيم الترك
محمد نيازى دروي�ش م�صطفى
محمد عبدالجليل محى
مراد عبدالر�ؤف محمد الن�صر
يا�سر �سعيد فقيه
ال�صف الرابع االبتدائي
عدنان يو�سف تايه علي ال�صالح
محمد �سليمان محمد خ�ضر
م�صطفى كامل ابوالغيط علي
مو�سى عبدالنبي العلي
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احمد �سميح ادلبي
احمد علي فواز
ايهاب عمر عادل حافظ ال�شوا
ب�سام مو�سى �صالح
ح�سين عبدالمنعم �ضاهر
�سامي عبدربه عبدالرحمن النجار
طارق زياد عبدالرحمن النجار
عبا�س احمد ح�سن عبا�س
عماد اح�سان نمر حاج نا�صر جالد
يو�سف عبداهلل محمد زعرور
كاظم ثاجب مجبل را�ضي
ال�صف الثالث االبتدائي
بالل �سميح ادلبي
جمال �صالح محمد محمود دغم�ش
ح�سن علي ح�سن علي
ح�سن محمد قا�سم غانم
ح�سن عبداالمير عوا�ضه
عالءالدين عبدالبديع جاد
عوده �شريف خ�ضر عوده
نبيل ح�سن غملو�ش
نورالدين علي فواز
ال�صف الثاني االبتدائي
ا�سامه ابراهيم ح�سن القطان
ايهاب علي حماد عفيفي
بهاء محمد �سعدون
تي�سير مو�سى �صالح
ح�سين عبداالمير فار�س عوا�ضه
�صالح خليل محمد �سعيد
طارق ح�سن ح�سن عبدالعال
علي ح�سين ا�سد اهلل يا�سين
عمرو عبدالعال ح�سن عبدالعال
فالح مح�سن ما�شاءاهلل جا�سم
في�صل طالل هارون
محمد زياد عبدالرحمن النجار
محمد ها�شم نا�صر الحمود
نهاد وهاب همت كار
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ال�صف الأول االبتدائي
احمد ح�سن �صالح المحيمد
بابك محمود غالم ح�سين
با�سم م�صطفى الم�صرى
ب�سام عدنان العباني
بالل طالل هارون
حبيب عبدالح�سين البو�صبيح
ح�سن محمد ا�سماعيل محمد
ح�سن يحى �سليمان
ح�سين علي ح�سن د�شتي
رائد عبدالجبار فرج المفرجي
رجائي ح�سين محمد حمدان
�صفاء محمد �سعدون الدغالوى
طالل مح�سن �شكر
عبا�س عبدالمنعم �ضاهر
عبدالحكيم �سيد علي مو�سوى
عبدالغفار احمد ح�سن الحمود
علي احمد حيدر بك
عماد ح�سن �صالح المحيمد
عماد عدنان العباني
عمار غالب ح�سن
فادى ا�سعد مرعي
ف�ضل �شريف حبيب االمارة
كوي�ش محمود غالم البنائي
محمد حاجي غالم خاجه
و�سيم محمد جواد دبوق
معتوق عبداهلل معتوق علي
نعيم ا�سعد مرعي
طالب العام الدرا�سي

1980/79

�صالح حامد ح�سن ابراهيم
ع�صام عبداالمير محمد علي
م�صطفى عبدالر�سول مو�سوى
حازم عبا�س كريم حربي
يو�سف جعفر كرم علي
ال�صف الرابع المتو�سط
ح�سن احمد ن�صراهلل حماده
ماجد عبود مزهر الرا�ضي
م�صطفى عبا�س يو�سف بوعبا�س
ال�صف الثالث المتو�سط
انور ح�سين ابراهيم
ال�صف الثاني المتو�سط
زين العبدين ابراهيم الحموى
علي احمد �سليمان ن�ضر
ال�صف الأول المتو�سط
احمد محمد علي امين �سبلينى
حمزه احمد خليل عي�سى
حيدر مهدى جعفر عطار
ع�صام عوني احمد محمد
علي ح�سين مو�سى
فار�س عبدالر�ضى عوا�ضه
عادل حبيب علي القطان
عي�سى محمد عبد تميمي
محمد غانم عبدالتمام عبادى
مو�سى ح�سين زهوى
ال�صف الثالث االبتدائي
باقر محمد ا�سد خان جلداوى
خالد ح�سن زهوى

ال�صف الثاني الثانوى
عبدالرزاق �سيد زاده
احمد يو�سف ع�ساف
اكرم يو�سف ع�ساف
ح�سام محمود ركبان
خليل ابراهيم حجيج

ال�صف الثاني االبتدائي
بالل محمد هادى الح�سيني
يعقوب يو�سف عيدان حجي

ال�صف الأول الثانوى
ح�سن علي عزالدين

ال�صف الأول االبتدائي
احمد محمد ا�سد خان جلداوى

جهاد عدنان عمي�ص
جواد محمد هادى الح�سيني
ح�سين علي عبا�س
ح�سين محمد توبه
خليل محمد خليل توبه
زيد طارق عبدالجليل جالل
زكي ال�سيد عمران ال�ساده
�صباح عبد الح�سين البو�صبيح
عبدالعزيز علي محمد ح�سين
علي احمد حيدر بك
علي �سيد ح�سين المو�سوى
علي حمزه عبا�س حيدر ر�ضا
علي دروي�ش منون
عماد ح�سن �صالح المحيمد
عماد كريم �آتقى فالحيه
مجيد حاجي غلوم خاجه
محمد ابراهيم �سيد �سيد حياد
محمد عبا�س عبداهلل د�شتي
محمد ماهر عبدالعزيز محمد
طالب العام الدرا�سي 1981 /80

ال�صف الثاني الثانوى
علي عبدالر�سول م�صطفى
ال�صف الأول الثانوى
محمد �صادق عبدالمنعم ال�شوكتي
ال�صف الثالث المتو�سط
خالد عبداهلل محمد ر�ضا
ق�صي محمد رم�ضان البندق
با�سم محمد ر�ضا
�شريف عبداهلل ابراهيم ال�شناوى
ال�صف الثاني المتو�سط
محمد ح�سين �شرين نيكو
وليد لطفي محمد برهم
عبا�س احمد خليل عي�سى
عالء عبدالمنعم علي ال�شوكتي

ال�صف الأول المتو�سط
ح�سين علي ح�سين زهوى
محمد خير ح�سان الخليلي
محمد عبدالر�ضى عوا�ضه
مهند �صالح محمد
ناطق ح�سين علي المر�أتي
ال�صف الرابع االبتدائي
طارق محمد احمد عزب
عبا�س ح�سن معاويه
عماد �صيهود ح�سين الخزرجي
نعيم محمد خري�س
ال�صف الثالث االبتدائي
ر�ضوان ابراهيم عبدال�سالم عي�سى
عبدالزهرا عبدالح�سين البو�صبيح
ميثم �صالح محمد فهمي
قحطان عطيه عبداللطيف العطوان
ال�صف الثاني االبتدائي
ح�سين حمزه اكبر ح�سين
علي احمد �سعد
عالء ح�سين بهرمن
ال�صف الأول االبتدائي
احمد �شريف حبيب االمارة
امين عبدالبديع عبدالمنعم جاد
ب�شار ح�سن ح�سين المقامي
بالل مح�سن �شكر
بوالنت ع�صمان حقان كايا
ح�سن علي ح�سن د�شتي
زائم ع�صمان حقان كايا
�سيد احمد �سيد علي ذا القدر
عا�صم يحيى �سليمان
عبداهلل محمد قا�سم
عبدالهادى �سيد محمد (ح�سينى)
علي محمد ا�سد جلداوى
علي محمد قا�سم
غ�سان عطيه عبداللطيف العطوان
كامل محمد ويزاني

محمد جميل علي عي�سى
محمد ح�سن عبدالح�سين محي
محمد عبا�س عبداهلل علي د�شتي
محمد عبدالح�سين محمد القزويني
يا�سر م�صطفى علي ح�سين غلوم
ا�سامه خليفه ال�سيد خليفه
احمد محمد خري�س
عمار ح�سن ح�سين المقامي
طالب العام الدرا�سي 1982/81

ال�صف الثالث الثانوى العلمي
فائز حيدر علي تقي الحيدرى
ال�صف الثاني الثانوى
مفيد عبدالكريم عو�ض العدواني
ال�صف الأول الثانوى
علي احمد رحمه
وفيق ذيب ال�سيد
�سهراب ابوالقا�سم مرادى
ال�صف الرابع المتو�سط
محمد علي الزين
علي كامل حمود
ال�صف الثالث المتو�سط
با�سم محمد ر�ضا
ح�سن علي الزين
عبدالقادر محمد عبدالقادر
محمد ح�سين �شرين نيكو
ال�صف الثاني المتو�سط
هاني محمد ر�ضا عا�شور
يا�سر حيدر علي تقي
غازى علي ح�سن عا�شور
ال�صف الأول المتو�سط
ح�سن عبداالمير عوا�ضه
ل�ؤى محمود نمر ال�سامنه
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وائل علي الزين
ح�سين كامل حمود
ال�صف الرابع االبتدائي
انور محمد عبدالرزاق
حيدر عبدالعزيز زيدان
محمود محمد علي رحال
م�صطفى علي نور الدين
يا�سر محمد علي مو�سى
�سيد قا�سم �سيد علي �ساعتجي
�سيد محمد �سيد علي �ساعتجي
�سيد مح�سن �سيد علي �ساعتجي
عبدالهادى �سيد محمد (ح�سيني)
غ�ضنفر فالح محمد زوده
م�ضر جواد كاظم القزويني
ال�صف الثالث االبتدائي
احمد محمد زكي حامد
ب�سام عدنان العناني
رمزى عبدالعزيز زيدان
علي محمد علي مو�سى
علي مراد قادر �سفريان
غ�سان محرز عقل محرز
مجتبي علي نور الدين
نوا�س كريم عبداهلل بحر العلوم
مهيار �ضياءالدين جمال الدين
ال�صف الثاني االبتدائي
احمد محمد خري�س
ح�سن مراد خ�ضر �صفريان
رمزى فاروق يو�سف عالءالدين
عمار ح�سن ح�سين المقامي
مالك مو�سى �شبلي �صالح
م�صطفى محمد زكي حامد
علي محمد ح�سين العادلي
ال�صف الأول االبتدائي
احمد فهد محمد جمعه
اياد عبا�س فخرى
ب�سام محمد �صفا
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حاتم عبد يبرى
حامد جبار عبد الخفاجى
ح�سان محمد �صفا
حيدر محمد ابراهيم
حيدر نا�صر مزعل الرا�شد
داود محمد عماد ناظمي
�سعداهلل �صالح محمود دغم�ش
�سيد علي �سيد ح�سين
�صالح مو�سى ح�سن عبدربه
طالب عبدالعزيز ا�سماعيل زيدان
عادل بدير عبادى
عادل جبار عبد الخفاجي
عادل عدنان العباني
عبداالمام عبدالزهرا م�شعلي
علي �صالح باقر حيدرى
ع�صام محمد �صفا
علي محمد ابراهيم
علي محمد عبد احمد العنعوني
كريم يابر عاتقي زاده
محمد ح�سين عبدالرزاق عبا�س
م�صطفى محمد علي رحال
مهدى �صالح ب�شيرى
نواف محمود �شاكر ناه�ض قري�شى
هاني عبدال�صمد مبارك ع�سكر
فا�ضل �صالح ب�شيرى
فاتح محمد علي ال�سوارق
علي فريدون ترك نور علي زاده
يو�سف ر�ضا محمد ح�سين مرتاب
علي ر�ضا محمد ر�ضا ح�سين
�سعد خليل محمد ابراهيم م�سعود
فداءالدين جعفر جابر الفليج
حيدر �صالح باقر حيدرى
ح�سن �صالح باقر حيدرى
طالب العام الدرا�سي
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ال�صف الثاني الثانوى
محمد عارف ح�سين محمد التاج

ال�صف الأول الثانوى
هيثم محمد جواد ال�سهالني
ال�صف الرابع المتو�سط
ب�سام محرز محرز
محمد ابراهيم الزين
محمد ح�سن م�صطفى جعفر
ال�صف الثالث المتو�سط
طارق ابراهيم الزين
ال�صف الثاني المتو�سط
ح�سين محمد علي رحال
محمد م�صطفى جمال الدين
يو�سف فاروق عالءالدين
ابراهيم عبدالكريم �شهاب
ال�صف الأول المتو�سط
حيدر طاهر ح�سن
حيدر محمد كاظم عبد علي
عبدالعزيز عي�سى عبدالعزيز
محمود محمد ر�ضا عا�شور
منيف محمود ق�صير
خليل عبدالكريم �شهاب
ال�صف الرابع االبتدائي
فادى محمود ق�صير
محمد ماهر عبدالعزيز
مي�سر مهدى علي الخفاجى
يحيى نا�صر نعمه
ال�صف الثالث االبتدائي
حاتم تركي الم�ضحي
يا�سر م�صطفى جعفر
ال�صف الثاني االبتدائي
ح�سين مراد قادر �صفريان
حيدر احمد كريمي بور
حيدر رزاق جواد
حيدر �صالح باقر حيدرى

عامر تركي �شال�ش الم�ضحي
عالءالدين �سعد الخزرجي
يو�سف نا�صر نعمه
ال�صف الأول االبتدائي
احمد زياد عبدالرحمن النجار
احمد محمد جواد ح�سن برادران
احمد محمد عبد احمد العنعوني
احمد م�صطفى جعفر جمال الدين
ارز ريا�ض ح�سين نعيم
اياد احمد جميل امين
با�سم عبيد ح�سن بركات
ب�سام محمد �صفا
ح�سان محمد خري�س
ح�سن باقر عبدالحميد الهاللي
ح�سين احمد ح�سن عبا�س
ح�سين عزيز ع�ساف �شاوردى
ح�سين محمد ر�ضا النق�شواني
حمزه عبدالعبا�س يربو نيعاوى
حيدر محمد ابراهيم
رائد محمد تقي جعفر خرمي
ر�ضا جا�سم محمد غرباوى
�سالم محمود يعقوب ابراهيم
�سعيد محمود �سعيد �صو�ص
�سمير ح�سين بهرمن
�سيد عبداالحد �سيد ح�سيني
�سيد عبدال�صمد �سيد محمد ح�سيني
�شريف �سامي محمود احمد ابوالعيظ
�صالح �صالح مهدى الحكاك
طالب احمد خليل عي�سى
عبداهلل ابراهيم احمد �سالمى
عبداهلل توفيق علي عبدالقادر
علي ابراهيم محمود يو�سف
علي ح�سن طاهر دروي�ش
علي ر�ضا محمد ر�ضا ح�سين
علي عقيل عو�ض فخرالدين
علي محمد ال�سيد
علي مهدى جعفر عطار
غازى خليل عبدالح�سين جحا

فرا�س عبدالعالي نعمه
محمد احمد ن�ضر
محمد �سلمان علي الخطيب
محمد علي محمود ال�شناوى
محمد م�صطفى علي ح�سين
محمد مكي محمد جعفر البالدى
محمد نا�صر عبدالعزيز �صرخوه
معن محمد ح�سن محمد الحيدرى
مقداد م�صطفى محمد الحيدرى
مهند محمد جواد علي ال�سهالني
مو�سى علي فواز
ن�صير وهاب همت كار
طالب العام الدرا�سي 1984/83

ال�صف الثالث الثانوى العلمي
محمد مح�سن مح�سن يعقوب الخزعلي
ال�صف الثاني الثانوى
عامر محمد عبداهلل �سنجر
ال�صف الرابع المتو�سط
الخ�صيب محجوب عبا�س
ح�سين عبا�س حيدر
ال�صف الثالث المتو�سط
عقيل محمد عبداهلل �سنجر
ال�صف الثاني المتو�سط
حارث جواد كاظم
ف�ؤاد ح�سن �صفا
محمد محجوب عبا�س
ال�صف الأول المتو�سط
امجد ح�سن �صفا
ح�سن مح�سن يعقوب الخزعلي
حميد كريم بجارى
حيدر محمد ا�سماعيل ال�سويج
ح�سين محمد طعمه زاد كار

ال�صف الرابع االبتدائي
عبا�س مح�سن يعقوب الخزعلي
ال�صف الثالث االبتدائي
�صباح مح�سن يعقوب الخزعلي
ال�صف الثاني االبتدائي
علي محمد علي علي
هادى ياير خ�ضير عاتقي زاده
ال�صف الأول االبتدائي
احمد �صالح محمد عبداهلل
احمد عبدالرحمن مبارك ع�سكر
احمد ماجد احمد الحلو
�أنمار جواد كاظم
ثائر رزاق ح�سن
جعفر �صادق عبود �صبيح
جميل مو�سى جميل احمد
ح�سن باقر عبدالحميد الهاللي
ح�سن علي زرا قط
ح�سن محمد ابراهيم ح�سن
ح�سين جا�سم محمد غرباوى
ر�ضا فالح مهدى معتمدى
�سعيد محمود �سعيد �صو�ص
طارق محمود �شاكر ناه�ض
عبا�س ح�سين علي مكحل
عبدال�صمد عناد عبدالر�ضا
عالء محمد علي مهدى
علي احمد ح�سن مطر
علي �سلمان علي الخطيب
علي �شليد كاظم �سعيدى
علي محمود �سالم احمد
جواد كاظم عويد تايه
غازى خليل عبدالح�سين حجا
غ�سان محمد ح�سن �صفا
فالح �صالح مهدى الحكاك
ف�ؤاد عبداهلل عبداهلل الم�سلم
محمد ثابت محمد �آل ثابت
محمد حافظ محمد احمد ح�سن
محمد خليل محمد ابراهيم م�سعود
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محمد عبدالعالي نعمه
م�صطفى محمد م�صطفى ويزاني
مفيد ح�سين علي المعمار
مو�سى علي فواز
ميثم حمزه ح�سين كاظم
وليد خالد محمد �سعيد ا�سعد
يون�س غالم ر�ضا عابدين
طالب العام الدرا�سي 1985/84

ال�صف الرابع الثانوى العلمي
ح�سين كاظم جميل
ال�صف الثالث الثانوى العلمي
عبدال�سالم قا�سم عبد قا�سم
عدنان عبدالبديع عبدالمنعم جاد
ال�صف الثاني الثانوى
علي ح�سن غدار
ب�شار عبداهلل عوده
ال�صف الثالث المتو�سط
م�صطفى علي نور الدين
ال�صف الثاني المتو�سط
�صادق علي ح�سين �سكراني
محمد عادل نا�صرالدين
مجتبى علي نورالدين
ال�صف الأول المتو�سط
امين عبدالبديع عبدالمنعم جاد
ح�سين علي محمد زبيدى
طارق عبدالغني حيدر
محمد جعفر خلف
موفق ح�سين �سليمان ديروان
محمد ا�سداهلل محمد ح�سن
ال�صف الرابع االبتدائي
ب�سام محمد علي يعي�س بجارى
ح�سين عادل ن�صرالدين
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ال�صف الثالث االبتدائي
احمد �شاكر �سويد دروقي
�شريف �سامي محمد ابوالغيط
عبا�س فار�س علي ويزاني
علي ح�سين �سليمان الديروان
علي ح�سين نعمه خلف
مكي ح�سين نعمه خلف
زياد عبدالغني م�صطفى حيدر
ال�صف الثاني االبتدائي
احمد محمد فتح اهلل الخباز
ح�سن ح�سين �سليمان ديروان
ح�سين �شاكر �سويد نجمى
عمار را�شد عبدالرحمن محمد
محمد حمزه ح�سين كاظم
مهدى ا�سماعيل غالم ح�سيني
هادى محمد عبدالح�سين يا�سين
ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم عبدالبديع عبدالمنعم جاد
ابراهيم فار�س علي ويزاني
اح�سان كاظم عويد العبو�سي
احمد �صالح مهدى
احمد عبدالرحمن مبارك ع�سكر
احمد محمد عبدالرزاق خو�شكار
توفيق محمود �سعيد �صو�ص
جعفر ح�سين حيدر علي
جعفر محمد تقي جعفر خرمى
حبيب يابر خ�ضير عاتقي زاده
ح�سين �سعيد خليل الزين
ح�سين محمد عبداهلل قا�سم
حيدر عبدالحميد كامل عبدالجليل
حيدر مهدى رجب علي
راني محمد ح�سن عوده
�صالح مح�سن ما �شاء اهلل جا�سم
عادل محمد ر�ضا النق�شواني
عبا�س جميل عبداللطيف �سمحات
عبا�س مراد قادر �صفريان
علي االكبر اديب عبدالر�سول كريم
علي ح�سن عبدالر�ضى ن�صراهلل

علي ح�سين محمد امين
علي عبدالحافظ حافظ بور
غ�سان خليل جحا
فادى �صبحي محمد توبه
فريد جا�سم مطرود زاده
ف�ؤاد علي عبدالح�سن طعين
في�صل بدير محمد عبادى
قي�س عفيف علي حرز
مثنى ح�سين علي المعمار
محمد عبدالح�سين عبداهلل نجدى
محمد عبدالر�سول عبا�س ح�سن
محمد عبدالر�ضا جمعه مجيد
محمد عناد �صمد عبدالر�ضا
محمد مو�سى كاظم المو�سوى
م�صطفى محمد م�صطفى ويزاني
نا�صر عبدال�صاحب حاجي بهبهاني
نا�صر عبد دواغر �صاحي زاده
هاني احمد �شهاب احمد
ي�سار ح�سني علي �شنطاوى
علي هادى علي ح�سين الها�شمي
طالب العام الدرا�سي

1986/85

ال�صف الرابع الثانوى العلمي
احمد علي فرحات
عبدال�سالم قا�سم عبد قا�سم
منير من�صور قا�سم العلي
ال�صف الأول الثانوى
�سامر علي مر�شد الوحيدى
ال�صف الثاني المتو�سط
يا�سر محمد علي مو�سى
ال�صف الأول المتو�سط
و�سام علي خ�شي�ش
ال�صف الرابع االبتدائي
�صالح �صالح مهدى الحكاك
ل�ؤى كاظم جواد �آل جواد

ال�صف الثالث االبتدائي
علي محمد علي مو�سى
عماد محمد علي مو�سى
فالح �صالح مهدى الحكاك
ايمن عبدالوهاب �شعيبي نجاد
ال�صف الثاني االبتدائي
حاتم محمد وفيق محمد ال�شافعي
ح�سنين ابراهيم مرزه محمد علي
�سيد علي محمد كاظم �سيد ح�سين
ال�صف الأول االبتدائي
ب�شار عبدالبارى �شعيبي نزاد
ح�سين ح�سن ح�سين غملو�ش
ح�سين حميد عبداهلل ح�سين
ح�سين خان علي كل احمد
ح�سين علي محمد توبه
ح�سين محمد ذيب ال�سيد
ح�سين محمد عبداهلل قا�سم
داود محمد ر�ضا رجائي
�سيد احمد محمد كاظم
�صالح محمد جواد االطرقجي
طارق ح�سين نعمه خلف
عادل ح�سن محمد �سدائي
عارف ابوالقا�سم جواد ح�سن
عبدالرحمن مهدى علي ح�سين
عالء ماجد احمد الحلو
علي ح�سن ح�سين يزبك
علي ابراهيم �سيد محمد حياد
علي �صالح مهدى الحكاك
في�صل جا�سم محمد غرباوى
في�صل ر�شيد احمد �شمخي
قا�سم عبدالكاظم عطيه
قا�سم محمد �صفا
محمد ح�سين �سليمان ديروان
محمد �صالح محمد عبداهلل
محمد علي عبدالح�سن طعين
محمد عناد �صمد عبدالر�ضا
محمد مجيد عبدال�صمد ان�صارى
محمود ح�سين �سيد ح�سن المو�سوى

موفق مهدى علي الخفاجي
نا�صر عبد داوغر �صا�ص زاده
يعقوب نا�صر نعمه �سلمان
طالب العام الدرا�سي

1987/86

ال�صف الرابع الثانوى العلمي
اياد محمد مر�سي عبيداهلل
ال�صف الثاني الثانوى
�سيد علي �سيد معطوك مو�سوى
يا�سر عفيف خليل حرب

ح�سن محمد جميل ظاهر
رائد عبدالمولى �سعيد ن�صرالدين
عبدالر�ضا هويل باجي
مهدى محمد �سيد �شبر المو�سوى
ال�صف الرابع االبتدائي
�سعيد خليل �سعيد الزين
ال�صف الثالث االبتدائي
ايمن عبدالوهاب �شعيبي نجاد
فهد طاهر حبيب عبداهلل
محمد عبداهلل ح�سين غلوم �شاه ح�سين

ال�صف الرابع المتو�سط
محمد عادل نا�صرالدين

ال�صف الثاني االبتدائي
عدنان محمد علي ح�سن ناجي

ال�صف الثالث المتو�سط
عامر محمد ا�سعد �شكر
ود �صادق ح�سون القزويني
ال�صف الثاني المتو�سط
داود محمد عماد ناظمي
محمد �صادق ح�سون القزويني

ال�صف الأول االبتدائي
احمد ح�سين هادى جعفر
احمد عبدالر�ضا جمعه ال�شاهين
احمد علي عبدالح�سين
باقر محمد علي خليل الزين
ثامر فاروق معروف عا�شور
جعفر م�صطفى علي م�صطفى
ح�سن علي ابراهيم حاجي
ح�سين علي كوي�ش معالوى

ال�صف الأول المتو�سط
بالل عاطف محمد لطف

طالب ال�صف الأول الإبتدائي للعام الدرا�سي 85/84
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ح�سين علي محمد ا�سماعيل
ح�سين محمد علي جعفر �صائغ
خالد عبدالقادر محمد يو�سف
داود طالب داود علي
ريا�ض �سيد رحيم مو�سوى
زين العابدين را�سخ بعلبكي
�سيد علي محمد اال�سماعيل
طارق لطيف كاظم عبدال�سادة
عادل خيون ناظم جباره
عادل كريم عليوى عتيقي
عبا�س محمد احمد ايوب
عدنان محمد علي رحال
علي ح�سين ا�سماعيل
علي عبداالله قا�سم جا�سم
ماجد عبدالهادى باقر �سبهان
محمد اديب عبدالر�سول كريم
محمد جواد عبدالر�ضا المو�سوى
محمد �صالح محمد عبداهلل
محمد �صبحي محمد توبه
محمد من�صور �سويد دروقي
محمود حمزه ح�سين كاظم
من�صور محمد ح�سن علي
مهدى ر�سول �سبتي �سفيح
ميثم عبدالكاظم ح�سين ح�سن
ها�شم عدنان �سيد را�ضي مو�سى
هاني ما�ضي بري�سم ميعاوى
و�ضاح محمد علي علي
يعقوب يو�سف عزيز ظاهر
يو�سف جميل ديب ال�سيد
يو�سف مكي محمد البالوى
طالب العام الدرا�سي 1988/87

ال�صف الرابع الثانوى العلمي
احمد �صالح الدين حافظ ح�سن
ا�شرف علي �سعد محمد الطم�شه
طاهر محمد �سيد ر�شدى
عالء محمد عنتر ح�سن
وليد محمد عنتر ح�سن
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ال�صف الثاني الثانوى
محمد عبدالمنعم محمد �شهود
ح�سن علي جا�سب جابرى
ال�صف الأول الثانوى
�سامي محمد عبداهلل �سليمان
كايد انياز عبداهلل احمد �صالح
هيثم عبدالرحيم فهمي العبد
�ضياءالدين فالح عبدالعلي
ال�صف الرابع المتو�سط
ر�سول حميد البونا�صر
فاروق فالح علي يعي�س
محمد �صالح الدين حافظ ح�سن
ها�شم ح�سين �سيد خدراهم ك�شتي
ال�صف الثالث المتو�سط
مح�سن دروي�ش محمد المردى
فريد عبيد �شراد مجدم
جعفر فالح عبدالعلي حدادى
ال�صف الأول المتو�سط
ح�سن علي يو�سف نجم
عبدالر�ضا عبا�س عبد فرحاني
محمد احمد حجازى
محمود ح�سين ح�سن الربيعي
ال�صف الرابع االبتدائي
ا�سماعيل محمود عي�سى
ال�صف الثالث االبتدائي
عبدالعزيز كل�شان خان يار خان
محمد عبدالر�سول محمد �صالح
ال�صف الثاني االبتدائي
ح�سين عفيف علي حرز
ال�صف الأول االبتدائي
احمد كاظم محمد جواد
احمد مزيد ناظم العبو�سي

ح�سن عبدالرزاق عبا�س محمد
ح�سن محمد �صفا
ح�سن ن�صراهلل �سويد دروقي
ح�سين عبدالحميد ر�شيدى
ح�سين مح�سن يعقوب الخزعلي
ح�سين محمد ح�سين احمدى
حمزه احمد محمد عبداهلل
حيدر محمد جواد عبد علي
زيد كاظم ح�سين بن زيد
ر�ضا عدنان محمد الرقا
�شاكر �سعدون ترياق عبداهلل
عادل عبدالوهاب دهر �شعيبي
عادل محمد ا�سماعيل ح�سين
عبا�س جا�سم محمد غرباوى
عبا�س �شليو كاظم �سعيدى
عبدالح�سن علي طعين
عبدالعزيز خيون ناظم جباره
عبداهلل ح�سن عبدالح�سن محيى
عبداهلل دخيل عبداهلل ح�سن
عبداهلل عبدالحميد محمد المهنا
علي ح�سن غلوم محمد
فا�ضل نا�صح حو�شان طاهر
ق�صى كاظم عويد تايه
محمد بدر قا�سم جا�سم
محمد ر�ضا محمد زيعور
محمد كاظم ح�سين بن زيد
محمد كمال محمود روك�ش
محمد م�سعد محمد ابو�شريف
محمد مو�سى ح�سن ناجي
محمد مو�سى خمي�س �شهيد
محمد نجم عبداهلل معيبد
محمود احمد ح�سين احمدى
مو�سى محمد احمد ايوب
ن�صار عبدالبارى دهر نزار
هادى ما�ضي بري�سم منيعاوى
يا�سر جا�سم محمد ح�سين

طالب العام الدرا�سي

1989/88

ال�صف الرابع الثانوى العلمي
ب�سام محرز محرز
�سامرمحمد جمعه ا�سعد
علي عبا�س عوا�ضه
احمد محمد يون�س محمود داغر
ا�شرف مدحت ح�سن عبدالمنعم
ال�صف الثالث الثانوى العلمي
ح�سان فخرى فخرالدين
غ�سان محمد الراعي
محمد مو�سى محمود �شاهين
ال�صف الثاني الثانوى
احمد عبا�س عبداهلل ح�سين
عماد ح�سني عبا�س الجارحي
م�ضر احمد عيد بدره
جالل �سالم �شاهين حموه
ال�صف الأول الثانوى
احمد ح�سن ا�شمر
حيدر ح�سن جادر تومان
�سامح عبدالحليم حموده ال�سيد
علي �سيد ح�سن ابراهيم تولمى
غ�سان محرز عقل محرز
محمد توفيق عبدالرحمن ع�ضا�ضه
محمد فتحي ح�سن احمد عزام
نبيل �شكرى عبدالرازق مطر
يحيى نا�صر نعمه
محمود احمد محمد علي

�سالم حكمت علي عزام
محمد علي �سعد الطم�شه
ال�صف الثاني المتو�سط
ان�س احمد عيد بدره
ال�صف الأول المتو�سط
بالل محمد نظر
�سعد علي �سعد الطم�شه
محمد ح�سني محمد فرحات
محمد عبا�س �سهيل فرحاني
هاني نبيل محمد �سعيد
ال�صف الثالث االبتدائي
احمد ح�سين هادى جعفر
علي ح�سين غ�ضبان �سالمي
محمد علي ح�سين خ�شي�ش
ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم يو�سف عزيز ظاهر
احمد ح�سين محمد علي
احمد طاهر خزعل �سبهان
احمد محمد جميل ظاهر
احمد محمد ماهر الحنفي
باقر عبدالكاظم عطيه
ح�سن احمد عبدالح�سن حجازى

ح�سن ح�سين �سيد ح�سن المو�سوى
ح�سن علي ح�سين ح�سن
ح�سين جا�سم عبد المو�سوى
ح�سين �سيد ها�شم مو�سوى
ح�سين علي ابراهيم حاجي
ح�سين مو�سى احمد ابراهيم
حيدر مح�سن يعقوب الخزعلي
رامي نبيل محمد �سعيد
زين العابدين علي الحاج محمد
�سالم دروي�ش حبيب مهاوى
عبداهلل علي ح�سن خ�ضر
علي ح�سين علي عبداهلل
علي خليل عبداهلل ر�شيدى
علي غلوم محمد علي
علي فا�ضل ملى ثامرى
علي مجيد عبدال�صمد ان�صارى
عمار ح�سين علي المر�آتي
عمار قا�سم معتوق طاهر
ف�ؤاد فاروق يو�سف عالءالدين
فهد �صالح غلوم عبدالرحمن
محمد حبيب ح�سين علي
محمد حبيب عبدالح�سين بيراي�ش
محمد ح�سن غلوم محمد
محمد عبا�س محمد غ�ضنفر
محمد عبد دواغر �صاحى زاده
محمد علي �سيد محمد مو�سوى

ال�صف الرابع المتو�سط
احمد علي �آقا كابلي مو�سوى
خالد هويل باجي
هيثم ح�سن خليل خمي�س
ال�صف الثالث المتو�سط
ب�سام محمود ال�شرع
رامي ح�سني فرحات
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مع المدر�س با�سل محمد عودة
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محمد وحيد جا�سم عقاب
محمد يو�سف خالد ال�صالح
محمد يو�سف �سعيد عبا�س
من�صور حمزه ح�سين كاظم
ميثم دخيل عبداهلل ح�سن
يو�سف محمد احمد ايوب
طالب العام الدرا�سي

1990/89

ال�صف الرابع الثانوى العلمي
احمد محمد عادل احمد حمدان
بكر عوني جالل المغربي
جودت محمد الب�صله
ح�سام عالءالدين ح�سن طحان
ح�سن �سامي ح�سن احمد
خالد غانم احمد جالل الغواعير
رائد فاروق �صنديد
عادل كمال احمد زين
عبا�س ح�سين علي عبا�س
عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل
عالء ا�سماعيل عثمان الم�صرى
فرا�س جميل ابراهيم الرابى
محمد ح�سين عبدالمجيد
محمد محجوب عبا�س
مروان محمد مروان �شعبان
ن�ضال عبدالفتاح محمود يا�سين
ال�صف الثالث الثانوى العلمي
اح�سان يو�سف قهرمان
اكرم محمد برهان يبرودى
�أي�سر محمد ابراهيم يو�سف
با�سل محمد جودت �صبح
بالل مروان محمد الخزعل
ح�سام معن الفين
رائد �سالمه كامل ال�سيد �شاهين
رامي احمد عرفات ابوالهوى
�سمير عاهد ح�سين �شريد ابوعلي
عادل محمود مروان ابو�شعبان
ع�صام الدين علي خليل محمد
علي وهيب محمد وهبي عطاره
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ف�ؤاد ح�سن ح�سين محمود �سعيد
ل�ؤى محمد �سامي ابوميزر
محمد محمود محمد الزين
محمد نادر موفق من�صور
معاويه �شم�س الدين �سيد احمد
ال�صف الثاني الثانوى
با�سم حمد ف�ضل حميد
حاتم عدل مو�سى احمد ابراهيم
�سليم فائق �سليم محمد
عبا�س علي يادر نظام
عبدالكريم يو�سف عبدالكريم علي
عدنان محمد علي ابراهيم
محمد عبداللطيف محمد ح�سين
محمود علي ح�سين الطقاطقه
نا�صر معتوك يو�سفي
هايل مروان محمد المحمود خزعل
ال�صف الأول الثانوى
ابراهيم علي �سالم العلي �سالم
عماد جمال امين خروب
ماجد جميل الزين عزالدين
ماجد مجيد حمه ر�ضا
احمد فاروق علي ن�صرالدين
ا�سامه مروان ب�شير البكرى
اياد ابراهيم �سعيد الزحلف
ب�سام �سعد �شاهين
جا�سم عبا�س �سلمان �سلماني
حازم حامد محمد يو�سف العتال
زاهي محمد جميل م�صطفى
�صالح �صبحي ح�سين الهندى
طالب محمد �شريف جيهان بين
عدنان عبا�س محمد عبود
علي ح�سين دروي�ش
فادى امين احمد الخطيب
فادى عمر احمد فرحات
ماهر فتحي مو�سى حلوه
نا�صر ذياب زلزله
نواف عوني جالل المغربي
ها�شم اديب فايز االطر�ش

هاني ف�ؤاد محمد الد�سوقي
ال�صف الرابع المتو�سط
اياد عبدالفتاح يو�سف حمدان
ايمن مروان محمد ن�صار
تامر محمد ال�سيد الكيالني
جا�سم جمعه عبا�س برازى
جا�سم م�سلم جا�سم زاير
ح�سام محمد �سعيد البواب
رائد خليل ربحي ابو �شافع
طارق محمد �سعيد احمد
عبا�س ح�سن علي الدبق
عبداهلل محمود عبداهلل حمديه
علي �صالح علي محمد
علي عبدالح�سين �صالح حميدى
ف�ؤاد عبدالرحمن احمد ح�سان
محمد ح�سين محمد حماد
محمد عبا�س علوان ركابي
محمد عبدالملك زين الدين
نبيل مو�سى ح�سن عقيل
وليد احمد كمال بركات
ال�صف الثالث المتو�سط
نا�صر علي يادر نظام �سرور
احمد ا�سماعيل احمد بظاظه
احمد ا�سعد احمد ابوارميله
احمد عبداهلل احمد خيراهلل
امير �سمير عبدالمنعم م�شهور
ايمن محمود ح�سن فايز
جا�سم عبا�س محمد ورودى
خالد محمد ح�سن النادى
رائد محمد مو�سى حماد
رمزى محمد رم�ضان عوده
زياد ابراهيم �صالح الكيالي
�سامح احمد محمد علي ح�سنيه
�سامح ا�سامه ف�ؤاد و�صفي
�شريف ا�سماعيل احمد بظاظه
عبده نا�صف العيوطي
علي محمد �شريف جيهان بين
عمار محمد امين احمد حميد

فليب �سليمان فليب الحلبي
محمد �سامي محمد ال�سعدى
محمد �سعد احمد ابوارميله
محمد �صالح محمد �شموط
محمد فرا�س محمد حوراني
محمود مدحت ح�سن بركات
يحيى محمد خ�ضر الحلو
ال�صف الثاني المتو�سط
محمد �شيخ عبدالحميد مهاجر
ابراهيم مو�سى ح�سن عقيل
ا�سامه يو�سف ح�سن ال�صالحي
المعت�صم محمد علي محمد
اياد تح�سين ح�سنى حجازى
اياد جالل ح�سين البرغوثي
ح�سام احمد دروي�ش عريقات
ح�سين ح�سيب عا�صي
ح�سين ر�ضا قلى محمد علي
ح�سين عبا�س علوان ركابي
ر�أفت ب�سام عوي�س �سماوى
رامي محمد �شحاده علي
�سالم يون�س �سالم عجاج
�شريف محمد جبر �صالح
�صالح عبدالملك زين الدين �صالح
طارق توفيق م�صطفى جفال
عبدالجليل احمد عبداللطيف
عماد ابراهيم �سعيد الزحلف
غ�سان �صبرى محمد عفانه
قا�سم جمعه عبا�س جباره
قي�س نجم عبداهلل معيبد
ليث علي مو�سى دب�ش
محمد ابراهيم دروي�ش الغندور
محمد زينل محمد قادرى
محمد علي قا�سم فار�س
محمد فاروق ا�سماعيل ح�سن
محمود �صبحي ح�سين علي
محمود محمد عبدالر�ؤوف م�سوده
مدحت محمد زكريا محمد
م�صعب محجوب العركي
ه�شام احمد ح�سن

ه�شام خمي�س محمد خمي�س
يو�سف يحيى �صالح عبداهلل
ال�صف الأول المتو�سط
احمد دنون محمد �سليمان
ا�سامه عادل محمد �سعيد
ا�سامه مو�سى قا�سم عبداهلل
بالل ابراهيم احمد الب�سي�سي
ثائر �سليم حمدى الكخن
ح�سن احمد علي
رامي برهان �سعيد خليل
�سامر �سمير محمد علي النابل�سي
�سليم احمد محمد �سليم الحلواني
عادل عبدالكريم جا�سم ال�سالم
عبدالر�ؤوف احمد عبداللطيف
عبداللطيف �سيد محمد م�صطفى
علي ح�سن خليل ا�شمر
علي خالد محمد خليل
علي كامل علي حمود
علي محمد وحيد احمد مقلى
عماد احمد عادل عبدالرزاق
عهاد محمود م�صطفى قفاف
محمد زكي البيلى ابراهيم
محمد �سعيد �سليمان ك�شكو
محمد مدحت ح�سن بركات
محمد يا�سر �سالم نمر
مو�سى عمر ح�سين دعبا�س
هاني علي ح�سن عبداللطيف
ه�شام محمد م�سلم �سالم
وائل عبدالعزيز علي �صبيح
احمد في�صل محمد الم�صطفى
توفيق محمود توفيق ابراهيم
تي�سير معتز برنجكجى
ح�سن منير دياب ح�سن
ح�سين احمد عقيل ح�سن
خليل يو�سف محمد ابوحميد
ر�أفت محمد توفيق ال�شريف
رامي محمد رم�ضان يقين غيث
�صادق م�صطفى عبا�س علي
علي ح�سين تي�سير �سبيناتي

علي كامل عبدالح�سن حجازى
علي محمد علي ال�شيخ ابراهيم
علي م�صطفى ح�سين عبداهلل
عمار جميل محمد حماد
عمر عبدالملك زين الدين �صالح
فادى تي�سير ب�شير ح�سن
فرا�س محمد امير عبدالر�ؤوف
كامل ا�سماعيل ربحي ح�سين احمد
ل�ؤى علي مو�سى ح�سين
محمد �سعد �سليم �شاهين
محمد عبدالح�سين رحمانيات
محمد يو�سف �صالح يو�سف
منت�صر محمود عبداهلل
نا�صر خلف محمد علي
ال�صف الرابع االبتدائي
ا�سد احمد يو�سف دكينى
احمد ناجي عبدالفتاح ح�سين
غانم رم�ضان محمد ابوالح�سن
محمد نور �سمير محمد النابل�سي
محمود �سامي محمد ال�سعدى
ها�شم عدنان �سيد مو�سى
ال�صف الثالث االبتدائي
بالل تح�سين ح�سن حجازى
هاني محمد ال�سيد عواد
ال�صف الثاني االبتدائي
ماهر �سمير محمد النابل�سي
ال�صف الأول االبتدائي
احمد زينل محمد قادرى
احمد يو�سف خليل ال�شعراوى
ا�سامه عبدالبرى دهر �شعيبي
جعفر جا�سم محمد عبيد
جواد محمد ح�سين كاظم
ح�سن خليل ظاهر محمد ظاهر
ح�سن محمد ح�سن عوده
ح�سن نمر علي فقيه
ح�سين �شريف ح�سين نعيمي بجارى
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ح�سين علي ح�سين �سكراني
ح�سين علي عبداهلل ح�سن محمد
خالد رم�ضان محمد ابوالح�سن
رباح علي مر�شد الوحيدى
عبداهلل عنايه �شايع ر�سول
عبداهلل عبداللطيف عبدال�ساده
عبدالمنعم ناظم عبدالمنعم يا�سين
عقيل محمد ا�سماعيل كوهرى
علي �صبحي محمد توبه
علي كاظم محمد بجارى
علي محمد �صفا
عمران مو�سى عبدالر�سول
عي�سى مهدى علي ح�سين
غازى ح�سني محمد فرحات
غانم �صالح غلوم عبدالرحمن
ماجد ح�سين نعمه خلف
محمد ا�سامه ف�ؤاد و�صفي
محمد ح�سن حرف�ش جمعه
محمد ح�سين ثويني محمد
ميثم عبدالر�ضا حاجيه �شم�ساه
محمد عبدالهادى باقر �سبهان
محمد عطااهلل خنافر
محمد فاخر عبود غرابي مو�سوى
محمد محرو�س بيومي ر�شوان
محمد نعمان محمد ا�سعد
م�ؤيد ح�سين محمد عبداهلل
يو�سف علي عبدالح�سين طعين
طالب العام الدرا�سي� 92 / 1991سنة الدمج
ال�صف الأول االبتدائي � -سنة كاملة
احمد ف�ؤاد م�صطفى علي �شلبي
ان�س محمد احمد �سالم خ�شان
خالد عبداهلل محمود ابوغيث
�سامر ه�شام فريد احمد �صالح
�شفيق عبدالرحمن احمد حامد
عادل ح�سين محمد ح�سن
عبدالرحمن محمد ح�سن �صالح
عماد احمد مختار ال�ش�شناوى
في�صل جواد ها�شم ح�سن
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في�صل محمد مجيد نوخا�ص
محمد ح�سين علي عبداهلل
محمد عايد �سعدى عطا عطيه
محمد عبدال�ستار عبدالهادى علي
محمد عزات محمد العم�صي
محمد علي محمد مبارك
محمد ماجد حميد حمود
محمد مختار يا�سين حمزه
ال�صف الأول االبتدائي

ال�سنة االولى من �سنة الدمج 1991

ابراهيم احمد ابراهيم الحموى
احمد جميل عبداهلل بزارى
احمد عبدالغني احمد العي�سى
احمد محمد امين طاهر امين
حبيب دروي�ش حبيب مهاوى
ح�سام احمد كمال فتحي القهوجي
ح�سين حامد عبدالنبي عبدالعالي
رامي �سليمان محمد ابو طاحون
ر�شاد عماد �سعد محمود عبدالرزاق
طالب عبداللطيف حبيب مراد
عا�صم عبدالرحمن ابراهيم �شحاده
عبدالحميد رحيم ريحان حوالي
عبداهلل عا�شور �شاهر علي
عبداهلل عبدالر�ضا عبداهلل الحرز
عدنان عنايه �شايع ر�سول
عدى حميد مجيد عبداهلل
علي ابراهيم عبدالرحمن درداب
علي ابراهيم علي الحو�ساني
علي يحى عبا�س حبيب
غازى في�صل علي كريم فتاح
كامل علي عبدالح�سن العبو�سي
محمد ح�سن احمد دعا�س
محمد فايز احمد درغام
محمد مروان توفيق نمر
محمود احمد عامر محمد
محمود م�صطفى محمد قناوى
مرت�ضى ح�سين محمد ح�سن
نبيل نقوال يو�سف �صباغ
ها�شم جعفر ها�شم ح�سن

ال�صف الثاني االبتدائي
احمد ابراهيم خليل مطاوع
احمد عو�ض ح�سن فروانه
ايهاب �صبرى محمد عفانه
خالد محمد �سعيد ح�سن عبدالقادر
�سامي محمد عدنان رفيق ب�شير
�شادى �سمير محمد خير ق�سطنطين
طارق خليل محمد المدهون
طالل نجم الدين عبدالقادر االمين
عبدالرحمن �سعيد علي الم�صدر
عبداهلل ف�ؤاد ادري�س عالن
م�ؤيد عبدالمح�سن من�صور يعقوب
محمد احمد ابراهيم ال�سيد
محمد جابر وادى �سلطان
محمود محمد م�صلح ابوعيده
م�صطفى ح�سين محمد ح�سن
م�صطفى خليل توفيق ابوالرب
نا�صر حمدى �سالم ابو�سويرح
يا�سر طه محمد لولو
ه�شام ح�سين محمد االعرج
يو�سف احمد ح�سين حامد
ال�صف الثالث االبتدائي
احمد ح�سين محمد ح�سين
احمد حمدى خالد ال�شيخ عبده
احمد عبداهلل �شكر علي
ا�سماعيل احمد طاهر محمود
ح�سن عبدال�ستار عبدالهادى علي
خالد يحيى عبدالرحيم احمد
رامز توفيق عبدالفتاح عطيه
ر�ضوان عدنان محمد ابونجيله
�صبحي عدنان محمد عزام
عامر عبدالرحمن ابراهيم �شحاده
عبدالعزيز حميد رو�ضان ال�سعيدان
عبداهلل ح�سن �سليمان محمد
ع�صام علي ميرزا حمه
عالء �سعود محمد محمود
عمران محمد علي محمود
غ�سان علي جاداهلل قا�سم
فادى �سمير محمد خير ق�سطنطين

مبارك محمد ح�سن �صالح
محمد احمد عر�سان محمد ح�سين
محمد ا�سعد علمي العتبه
محمد م�صطفى محمد الحداد
محمد منير ف�ضل الخالدى
معن محمد خليل خليل قنيبي
نبيل محمد الدمردا�ش مكاوى
نجم الدين احمد مح�سن زنرنى
وليد ح�سين احمد محمد
يو�سف منير عبدالم�سيح �سحار
ال�صف الرابع االبتدائي
احمد حمدان عبداللطيف حمدان
احمد ممدوح عبداهلل االطب�ش
ا�سامه محرز عقل محرز
بهاء عبداهلل عبدالجواد عي�سى
ح�سين مرى عا�شور �شميل
حيدر �شاكر مختار محمد
رامي ابراهيم احمد محمود
رامي عو�ض اهلل عبداهلل �صالح
�سامر محرز عقل محرز
�سامي اكرم محمد الحوارى
�صادق جعفر ها�شم ح�سن
عبداهلل فا�ضل ابراهيم عبدالر�ضا
عدى عبا�س علي عزالدين
عماد يو�سف داد عبا�س �شكوهن
عي�سى عبداللطيف حبيب محمد
في�صل علي �صبيح جالب
محمد عادل عبدالرحمن م�شعل
محمد عبا�س محمد ح�سن
محمد عبدالحفيظ محمد رجا
محمد محمود عبد محمود
محمد ممدوح عبداهلل االطب�ش
محمد منير �صالح ال�شعبي
محمد ها�شم بكر ح�سين
محمود خليل توفيق ابوالرب
نورالدين انور نورى مرزوق
ال�صف الأول المتو�سط
احمد حلمي فايز دروبي

احمد عبدالقادر احمد ح�سن
احمد عبداهلل محمد احمد
احمد فايق م�صلح ابو�سويرح
احمد محمد �سليم ابراهيم
احمد محمد عبداهلل مو�سى
احمد مروان يو�سف ال�شيخ علي
احمد ممدوح امين غزول
ا�سامه فتحي امين مجدالوية
ا�سعد محرو�س ا�سعد ال�شخ�شير
ا�شرف محمود �سالم ابو�سويرح
ايمن محمد م�صطفى �سعيد جدوع
جورج منير عبدالم�سيح �سحار
ح�سن ح�سين محمد ح�سن
ح�سين عبدال�ستار عبدالهادى العبدلي
خالد وداد عبدالنبي علي
خالد علي جاداهلل قا�سم
رواد محمد عبداللطيف جرار
زياد عبداهلل محمود ابوغيث
�شاكر احمد �شاكر يا�سين
طالل جابر وادى �سلطان
عادل رغدان عادل ب�شير
عبداهلل عبدالرحمن عبدالواحد
عدنان محمد علي رحال
عزت يو�سف عزت خ�ضر
عالء عبدالرحمن ابراهيم �شحاده
عماد توفيق عبدالفتاح عطيه
عمار �سليمان عبداهلل �صالح
عمران �سيد جواد �سيد �سعادت
ليث محمد �صالح الجزائرى
م�أمون �سليم ابراهيم �سليم
م�أمون محمد احمد خ�شان
محمد احمد ال�سيد محالب
محمد تي�سير ح�سين محمد
محمد حمدى خالد ال�شيخ عبدو
محمد خليل توفيق ابوالرب
محمد �صالح ا�سعد نزال
محمد عبدالرحمن ابراهيم مالح
محمد علي عبدالح�سن طعين
محمد فليح م�صطفى �صالح
م�ساعد محمد ح�سن �صالح

ميثم فا�ضل ابراهيم عبدالر�ضا
نعيم نعمان محمد ا�سعد
ال�صف الثاني المتو�سط
ابراهيم احمد طاهر محمود
ابراهيم عدنان محمد ديب
احمد حمد ابراهيم الدو�سرى
احمد خليل توفيق ابوالرب
احمد �سالم ابراهيم ابو�سويرح
احمد محمد �سعيد عبدالقادر
ايمن عبدالفتاح احمد عبدربه
با�سل مو�سى �سليمان الق�صا�ص
بالل احمد مفلح زبن
حازم ح�سين محمد االعرج
ح�سام فايز احمد ابو�شرخ
ح�سين محمد عبداهلل قا�سم
خالد محمود �شاكر ناه�ض
رامي احمد ابراهيم ال�سيد
رامي عوني نمر فار�س
رمزى عوني نمر فار�س
�سامر محمد �شريف محمد
�صفوت علي ح�سين �سدرها
عادل عبدالكريم جا�سم ال�سالم
عزت عدنان ح�سين امين �صالح
عالءالدين احمد مح�سن زنرنى
علي مرى عا�شور �شميل
عي�سى حميد رو�ضان ال�سعيدان
ف�ؤاد محمد اجمد علي
فائق عا�شور �شاهر علي
م�ؤيد محمد العبدالجابر
محمد حلمي فايز عبداهلل
محمد عبدالعزيز محمد خا�سكيه
محمد عبداهلل �شكر علي
محمد ف�ؤاد عبدالجواد العف�شه
محمد محمد يا�سين الزعيم
محمود علي م�صطفى اللون
محمود محمد عبدالعزيز ر�ضوان
مراد عاهد محمد �شقدان
مرزوق الفا خليفه كورما
ميثم �صادق ح�سن �صادق
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نور ح�سن م�صطفى نفورى
و�سيم �شعبان خليل القوقا
ال�صف الثالث المتو�سط
ابراهيم علي ا�سعد ابراهيم
احمد محمود عبد محمود
احمد يعقوب �سالم البليول
ا�شرف خالد احمد بدران
امين فتحي امين مجدالوية
ان�س حمدان عبداللطيف حمدان
بهاء محمد جميل الجرن
ح�سن مو�سى خمي�س �شهيد
�سامر عبدالرحيم رم�ضان عبدربه
�سامر عو�ض اهلل عبداهلل �صالح
�ضاحي ف�ؤاد عبداهلل ربيع
عبا�س را�سخ عبا�س بعلبكي
علي حميد �صالح مهدى
عمر ح�سن محمود نا�صر
غ�سان �صبرى محمد عفانه
فادى احمد جميل قدوره
فادى محمد علي عطيه
قي�س نجم عبداهلل معيبد
ل�ؤى �شكرى مو�سى احمد
ماهر احمد عر�سان محمد ح�سين
محمد ابراهيم دروي�ش الغندور
محمد ح�سين محمد االعرج
محمد �سعاده احمد عوده
محمد عبدالفتاح احمد عبدربه
محمد عبداهلل محمود ابوغيث
محمد عبدالمح�سن من�صور يعقوب
محمد محمود ا�شتيوى م�صطفى
مهند عبدالمح�سن من�صور يعقوب
نادر احمد عبدالغني عبدالغني
ه�شام خمي�س محمد خمي�س
وائل فخرى خليل قطناني
يا�سر محمد �سلمان البجالي
ال�صف الرابع المتو�سط
احمد �شاكر مختار محمد
احمد عبدالواحد محمد احمد
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امجد وليد محمود �شراب
ايمن عبداهلل احمد �صالح
ب�سام نعمان محمد ا�سعد مو�سى
بالل محمد احمد خ�شان
ح�سن علي محمد علي
ح�سين مو�سى خي�س �شهيد
خالد توفيق فار�س عطيه
خالد عبدالكريم عبداالمير �سباتي
زياد اكرم محمد علي الحوارى
�سامح احمد محمد علي ح�سنيه
�شاكر نعيم �شاكر امين
�صيدون ريا�ض ح�سين نعيم
طارق طه محمد لولو
طالل خيون ناظم جباره
عي�سى احمد عبدالحليم عبدالرزاق
عي�سى محمد خليل ال�شاوي�ش
فرا�س كمال عبدالرحمن خليل
محمد را�سم �سعيد �صالح �سماحه
م�صعب عبدالرحمن الطوير
ن�ضال علي عبدال�ستار خليل
وفاق عبدالرزاق جا�سم عبداهلل
احمد �سعاده احمد عوده م�صطفى
اياد خالد م�صطفى احمد
اياد محمد �سعيد ح�سن عبدالقادر
بهاء محمد امين طاهر امين عمر
رائد احمد عر�سان محمد علي
رائد مقبل ع�سكر �شواف حمدان
رامي محمد علي عطيه عطا
رامي م�صباح مروح النهيه
طارق حمدى �سالم ابو�سويرح
عادل حميد مجيد
عادل خليل م�سلم �سالمه
عبا�س ا�سماعيل ح�سين وهبي
عبدالبا�سط عبا�س علي محمد
عبدالحميد امين عبدالحميد عواد
عبداهلل محمد عبداهلل ها�شم
ع�صام فايز احمد ابو�شرخ
علي عبا�س احمد �شمخي
علي محمد �شريف جيهان بين
فاروق مر�شد محمد م�صطفى

محمد ح�سن �سليمان محمد
محمد �شعبان خليل القوقا
محمد ف�ؤاد ادري�س عالن
محمود ح�سين ح�سن الربيعي
نادر فايز احمد درغام
ال�صف الأول الثانوى
ابراهيم �سالم ابراهيم ابو�سويرح
ابراهيم محمد احمد ابوديه
احمد علي ا�سعد ابراهيم
احمد محمود ح�سين البحرى
ا�سماعيل حمدان عبداللطيف حمدان ح�سين
عبدالجواد
امين خليل م�سلم �سالمه الع�سكر
اياد عارف �سعيد طاهر مالخه
ايا�س �صالح ا�سعد ابراهيم نزال
ايهاب ممدوح عبداهلل احمد االطب�ش
بهاءالدين نجم الدين عبدالقادر
ثائر احمد عبدالغني عبدالغني
حاتم ها�شم ح�سن الح�سيني
ح�سن �سميح علي قان�صو
ح�سن مراد قادر �صفريان
ح�سين تي�سير ح�سين محمد ال�صالح
خالد محمود ح�سين البحرى
�سامي فوزى محمد �سليمان خ�ضر
�سامي قا�سم عبد قا�سم بخيت
طارق عا�شور �شاهر علي
عامر تركي �شال�ش الم�ضحي
عبدالفتاح توفيق عبدالفتاح عطيه
عثمان حكم �شريف محمد ح�سين
علي ح�سين محمد ح�سن
عمر محمد غنايم علي الغنايم
فهد محمد �سلمان ح�سين البجالي
قي�س عبدالكريم محمد عمران
ل�ؤى احمد عبدالكريم ذيب
ماهر ح�سين محمد ح�سنيه
محمد احمد طاهر مو�سى
محمد احمد عامر عبد دبو
محمد امين ممدوح امين غزول
محمد خليل مو�سى ابون�صار

محمد محمود محمود الح�سن
محمد مو�سى �سليمان الق�صا�ص
محمود مفيد محمد احمد االطب�ش
مراد عايد �سعدى عطا عطيه
مهند ممدوح امين غزول
مو�سى احمد عبدالحليم عبدالرزاق
نائل محمد عبداهلل �صباح
ال�صف الثاني الثانوى
احمد عمر ابراهيم بدر
ا�سامه احمد محمد عبدالهادى
ا�سامه �شريف فيا�ض داود
ايمن وليد محمود �سالم �شراب
براق عبدالرزاق ن�صيف جا�سم
جمال ديب احمد فقيه
حاتم تركي �شال�ش
حبيب عبا�س علي احمدى زاده
رمزى عبداللطيف محمد اال�شرم
�سامي محمد علي عطا
�سمير �سعيد �سليمان عوي�س
�شادى احمد �صادق زيدان
�صالح مو�سى ح�سن عبدربه
طارق خمي�س محمد خمي�س
طالب محمد �شريف جيهان بين
عبا�س مح�سن يعقوب الخزعلي
عبدالرحيم محمد فوزى عمورى
عمار وليد محمد ر�شيد عبدالقادر
ماجد نايف بندر هذال
محمد خالد �سليمان خليل
محمد عبداهلل عبدالجواد محمد
معت�صم طه محمد ديب لولو
هاني عبداهلل حميد
ابراهيم محمود م�صطفى عبدالرحيم
احمد حميد �صالح مهدى
احمد محمود �سالم ابو�سويرح
ا�شرف محمد �شريف محمود
ايهاب منير ف�ضل الخالدى
ح�سين محمد احمد حيدر
خالد محمد عبداللطيف يو�سف
رامي احمد جميل قدوره

�سعيد عارف �سعيد مالخه
�صادق عا�شور �شاهر علي
عبدالحميد عبدالعزيز عو�ض
عبدالرزاق عبا�س علي محمد
عبدالعزيز ها�شم ح�سن محمد
ع�صام عبداهلل محمود ابوغيث
عالء يو�سف عوده ابوعالوى
علي محمود محمود الح�سن
غ�سان محرز عقل محرز
غ�سان محمد عبدالعزيز ر�ضوان
ف�ؤاد عبدالر�سول امين عبداهلل
محمد احمد ح�سين حامد
محمد �سليمان محمود �سليمان
محمد غرقان �شاهر علي
محمد محمود مروح �سعاده
محمد مطيع عبدالرحيم علي
محمد مفيد محمد احمد
نادر ابراهيم خليل �صمادى
نا�صر دياب زلزله
ن�ضال محمد خليل قنيبي
ال�صف الثالث الثانوى العلمي
احمد ابراهيم ال�شيخ �شديد
احمد �سليمان ح�سن ا�سماعيل حمد
احمد محمد عبداهلل محمد المزيني
ا�شرف جميل محمد عوده العاي�ش
اياد محمد احمد علي احمد
ايهاب �سالم ابراهيم �سالم ابو�سويرح
ر�أفت خالد م�صطفى احمد عثمان
رائد احمد عبدالغني ح�سن عبدالغني
رائد تي�سير ح�سين محمد ال�صالح
راجي �سعيد راجي �سعيد عمير
رامي عاهد �سعود الما�ضي
ريا�ض عايد �سعدى عطا
�سعود �سعد عبيد ناجي
ع�صام حمدى �سالم ابو�سويرح
عبدالرزاق محمد داود مطلق
علي عي�سى ح�سين بندار
غ�سان محمد �سليم ابراهيم ر�ضوان
ماجد عبدالعزيز احمد

مراد ف�ؤاد عبدالجواد العف�شه
نا�صر معتوك يو�سفي
هيثم ها�شم بكر ح�سين الحاج
احمد ابراهيم فرزن عبدالرحمن
احمد محمد احمد علي احمد
احمد محمد م�صطفى زالبيه
اكرم عبدالكريم محمد جراد
بدر عبدال�صمد يو�سف �سالم
ب�شار خليل يو�سف حمدان �سكر
جميل احمد جميل قدوره
جميل محمد جميل الجرن
جياب �سليمان محمد ابوطاحون
رامي ر�شدى م�صطفى النخاله
ربيع �سالم ح�سين �ضو
�صالح احمد مح�سن زنرنى
عالء م�صطفى زكريا ظاهر
فواز ح�سن م�صطفى نفورى
ل�ؤى عبدالرحمن م�صطفى الطوير
ل�ؤى نعيم �شاكر امين عمر
مح�سن محمد احمد حيدر
محمد ح�سين ابراهيم فا�ضلي
محمد عدنان عاي�ش الذيب
منذر محمد عدلي ق�ضماني
نائل احمد عر�سان محمد ح�سين
نبيل خليل م�سلم �سالمه الع�سكر
يو�سف عبداللطيف مو�سى
يو�سف عبداللة محمد
ال�صف الرابع الثانوى العلمي
ابراهيم حمدان عبداللطيف حمدان
ابراهيم راتب ابراهيم محمد
احمد �سعيد علي الم�صدر
احمد عبداالمير يو�سف �سالم
احمد عبداهلل محمود عبداهلل الفرا
اكرم محمود جميل امين
امجد محمد محمد ادري�س محمود
اياد فائق م�صلح ابو�سويرح
�أيمن �سالم �إبراهيم �سالم �أبو�سويرح
با�سل حلمي فايز عبداهلل دروبي
با�سم عبدالمجيد �سعيد احمد
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بدر عمر ابراهيم القراعين
بطر�س بيك زاد بطر�س مد�سيان
ح�سن ها�شم ح�سن الح�سيني
خالد زكي محمد قا�سم فخرى
رائد �سمير ابراهيم احمد �سالمه
�سامي بول�س كيفورك مانوكيان
�شريف محمد �شريف محمد محمود
�ضرار وليد محمد ر�شيد عبدالقادر
طارق خ�ضر عبدالحليم عبيد
عادل جميل عبداهلل بزارى
عبا�س احمد خليل ح�سين
عبا�س ح�سين علي عبا�س
عبدال�سميع عبداهلل الفرا
عدى عبد عبدالنبي علي
علي �سميح علي قان�صو
علي مراد قادر �صفريان
عماد �سعيد ح�سني برقاوى
محمد نادر موفق من�صور
محمود مو�سى م�سلم �سالمه
نبيل ابراهيم مو�سى ر�شيد �سليمان
وائل داود �سلمان مهنا
وائل محمود �سالم ابو�سويرح
وليد �شعبان خليل ح�سن القوقا
وليد محمود ح�سن عارف
يو�سف حميد �صالح مهدى احمد
طالب العام الدرا�سي

1992

ال�صف الثالث االبتدائي
امير احمد محمد عبداهلل
عالءالدين عارف عبدالعزيز ال�شاذلي
محمود محمد محمد م�سلم
وعد حاتم محمد علي
ال�صف الرابع االبتدائي
عبدالعزيز عارف عبدالعزيز ال�شاذلي
محمد خيرى ابوالفتوح القطورى
محمود عبدالعزيز محمد مختار
ال�صف الأول المتو�سط
ا�سامه عبدالكريم عبداالمير �سباتي
�سعد قا�سم محمد علوان
فادى منذر داود الحوارى
م�شعل عبدال�سالم فقي محمد علي
نا�صر ا�سامه عيا�ش
ديب محمد ديب بعلبكي
عدنان ا�سعد مال حوي�ش المحمود
�سمير محمد ديب بعلبكي
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد خالد عبداهلل م�صطفى
محمد ا�سامه عيا�ش
محمد �شادى محمد �سالم الع�ش
وليد حاتم محمد علي
ال�صف الثالث المتو�سط
رعد قا�سم محمد العبو�سي
مراد عبد كامل عبدالح�سين
وائل ه�شام احمد نورالدين

�سنة الدمج الن�صف الثاني
ال�صف الأول االبتدائي
احمد عاطف محمود عبدالعزيز
خالد عبداللطيف محمود ابوغيث
�صادق ا�سماعيل غالم ح�سيني
عبداهلل عا�شور �شاهر علي
محمود م�صطفى محمد الحداد

ال�صف الرابع المتو�سط
محمد عبداللطيف م�صطفى ر�ضا
محمود خالد عبداهلل م�صطفى

ال�صف الثاني االبتدائي
ف�ؤاد عبدالحافظ �سعيد الحاج
محمد فار�س م�صطفى عزيز
نادر ا�سماعيل مجيد �سيزه علي

ال�صف الأول الثانوى
احمد محمد محمد م�سلم
رائد نمر علي فقيه
محمد عبداهلل احمد عبدالرزاق
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محمد عي�سى ح�سين بندار
ه�شام احمد �شريف جيهان بين
ال�صف الثاني الثانوى
ا�سامه في�صل محمد امين ر�شيد
امجد يا�سين م�صطفى غيا�ض
محمد احمد محمد عبداهلل ابوعطيه
محمد عبدالغني محمود عيد
ح�سام غازى احمد يو�سف
الثالث الثانوى العلمي
احمد فاروق علي ن�صرالدين
احمد مو�سى تميمي
�ضياءالدين محمد امين طربيه
عو�ض اديب ح�سين جعاره
هاني محمود محمد خفاجى
والء محمد �سراج علي الديب
يعقوب يو�سف عبدالخالق ان�صارى
ال�صف الرابع الثانوى العلمي
ح�سين علي ح�سين جباره
علي محمد �سالم حجازي
غ�سان ح�سين ن�صار احمد ابو�سته
محمد �ساطي محمد مرعي
ها�شم زكي ابراهيم محمد عطيه
ايمن يا�سين م�صطفى غيا�ضل
�شادى جرج�س الحم�شاوى
عبدالقادر محمد عبدالقادر احمد
لقمان احمد محمد �صالح دوله
ا�سامه ناجي دم�شقيه
طالب العام الدرا�سي

1993/92

ال�صف الأول االبتدائي
احمد ابراهيم محمد عبيد
احمد عبدالحفيظ محمد �سليمان
احمد عبدال�ستار اللحام
احمد عبدالمناف محمد �سرميني
احمد محمد احمد حرب
احمد محمد ح�سن عوده

احمد محمد يا�سر �صباح العطار
ا�سالم محمد نجيب عبدالبا�سط
بدر يو�سف عزت ن�صار خ�ضر
ح�سن تراب كل محمد كوتك
ح�سن عبدالحميد ر�شيدى
ح�سن م�صطفى احمد العي�سى
ح�سين حبيب ح�سن علي ح�سين
ح�سين خمي�س محمد خمي�س
ح�سين عالء ها�شم جعفر
ح�سين غازى محمد زين
�سامي مجدى محي الدين ابولباده
�سيد محمد �سيد المو�سوى
طالل مطلق رمي�ض علي
عادل با�سم محمد ال�شربجي
عبدالرحمن احمد ع�سكر
عبدالعزيز جابر وادى �سلطان
عبداهلل عي�سى عبدال�صمد �صالح
عثمان عبدالعزيز ح�سن �صالح
عالءالدين �سيد علي ح�سن
علي جواد ها�شم ح�سين
علي مطلق رمي�ض علي
عمر �صبحي علي عبداهلل حل�س
فا�ضل عبا�س محمد ح�سن احمد
فهد �سالم احمد �سعيد
م�ؤيد جمال �سالم محمد �سالم
مح�سن حمزه ح�سين كاظم
محمد �سلمان علي الحداد
محمد ه�شام محمد عبدالعزيز
محمود محمد عبدالمجيد �سليمان
مرت�ضى ح�سين علي عبداهلل
معتز غالي علي يون�س عطيه
مي�سر عدنان الحلبي
وائل ال�سيد عبدالجواد محمد
وليد علي محمد رزق ابوعيده
محمد �سمير ح�سن ا�سماعيل
ال�صف الثاني االبتدائي
احمد �سالم مهدى ال�شماع
احمد عاطف محمود عبدالعزيز
احمد نجي محمود �سعيد خليل

ب�شار عبدالحافظ محمد معرفـي
�سليم ال�سيد ال�سيد �سليم
عبدالرحمن محمد مو�سى الذويب
عبداهلل خالد دخيل الدخيل
عالء ب�سام �سعيد عطا ر�شيد
علي ح�سن م�صطفى �صالح
محمد �سامه ر�ستم حمه ر�ضا
محمد �صادق عبود �صبيح
محمد ظاهر فجر طاها
محمد عبدالح�سن ديب
محمد ع�صام محمد والي
م�صطفى خليفه عبدالاله خليفه
ه�شام ا�سامه عبدالجواد عفانه
هيثم احمد عبدالحميد ال�سحرتي
خليل ابراهيم الرفاعي
محمد محمود محمد بعلبكي
وائل محمد زين العابدين عيد
نادر ح�سن عثمان
م�صعب نزار داود حمد
ال�صف الثالث االبتدائي
ابراهيم محي الدين محمد ديب اللحام
احمد �سعيد ح�سين زلزله
ان�س محمد �سامي ابراهيم احمد ابراهيم
با�سم ح�سن احمد ح�سين �سليمان
بدر جالل م�صطفى الزهير
جمال جبر �صوان ح�سن �سليمان
ح�سين احمد �سليمان زهوى
ح�سين تراب كل محمد �شهريارى
�صدام خالد ح�سن محمد عادى
عبداهلل ابراهيم محمد عبيد
عبداهلل محمد اللحام
ع�صام �صالح عمر ر�شدان
عالء زهير مح�سن لحاف
علي وجيه ح�سن عبداهلل يا�سين
عمار عبدالحافظ محمد معرفـي
عمر علي م�شهور الكلي
عمرو ابراهيم احمد عبدالعال
محمد احمد رزق ابوعيده
محمد رفيع عبداالله محمد معرفـي

محمد �ساهر عبدال�ستار علي اللحام
محمد عبداهلل علي ابو�شهاب
مهدى اكرم احمد ابراهيم محمد
مهند جمال �سالم محمد �سالم
نادر ا�سماعيل مجيد �سيزه علي
نزار ب�سام �سعيد عطا
احمد جمال عزت ابوالعال
علي ح�سن عثمان
ال�صف الرابع االبتدائي
احمد ح�سن احمد ح�سين
احمد فخرى خليل قطناني
احمد م�صطفى ح�سين محمد
ا�سماعيل محمد ا�سماعيل ابوحويلي
ان�س ا�سامه عيا�ش
اياد ف�ؤاد دروي�ش محمد
ب�شير مظهر ب�شير العلبي
ثائر خالد ح�سن عادى
ح�سن علي كريم ال�شروفـي
�سامر محمد �صالح ال�شلبي
علي محمد �صباح ر�ضا
علي يو�سف عبدالح�سن مهدى
عمر �سمير احمد فرج
محمد جا�سم �سريح زامل
محمد عبداهلل احمد �صالح
محمد عبدالمناف �سرميني
محمد غالي علي يون�س
محمود نجي محمود �سعيد
م�صطفى احمد ابراهيم محمد
يو�سف فوزى محمد خ�ضر
محمد ح�سين �سيد خدارهم ك�شتي
ح�سين محمود محمد بعلبكي
ال�صف الأول المتو�سط
احمد �شاكر عبدال�صمد ال�صفار
احمد محمد �سامي ابراهيم احمد
احمد محمد عبدالر�ؤوف م�سوده
با�سل محمد يا�سر �صباح العطار
بدر خالد عوده محمد
بالل ابراهيم محمد ال�شيخ علي
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ح�سن احمد ح�سين احمدى
ح�سين ح�سن علي الدبق
حيدر علي عبداالمير العلي
خالد احمد رزق ابوعيده
داود امين علي �شيت
رامي ماهر محمد علي الم�شع�شع
�شادى زهير مح�سن لحاف
عبدالرحمن محمد اللحام
علي �سيد علي ح�سن
عمار توفيق محمد ف�ؤاد الكال�س
محمد جبر �صوان ح�سن
محمد خيرى ابوالفتوح القطورى
احمد ح�سن علي
عبدالنبي محمد عبدالنبي ريحاني
ابراهيم فالح حدادى
احمد خليفه عبدالاله خليفه
احمد محمد زايد عبداهلل
ح�سن �سامي عبده نافع
ح�سن ن�صراهلل �سويد دروقي
عبدالحميد عبدالغني عبدالحميد
عبدالعزيز عارف ال�شاذلي
عبدالعزيز فار�س ذيب زيد
علي ح�سين المو�سوى
على ظاهر فجر طه
ماهر عبدال�ستار اللحام
محمد امام عبدال�سالم عزب
محمد ماجد محمد الر�صا�صي
محمود عمر ح�سن العاوور
نعيم احمد نعيم بعلبكي
هه ر�سين محمد مجيد
و�سيم احمد ا�سماعيل �سويلم
م�صطفى علي محمد بندر
�سامي احمد محمد حلواني
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد تراب كل محمد �شهريارى
بالل رحيل كايد جرو
ب�شار حكمت قا�سم ال�شوفـي
ح�سام احمد عبدالحميد يو�سف
ح�سين علي مق�شر
196

رائد عبداهلل ابو�شهاب الم�سالمه
�سامي فهد علي القا�ضي
محمد مظهر محمد رجا
محمد يا�سين م�صطفى غيا�ض
نا�صر ا�سامه عيا�ش
وائل ح�سن احمد ح�سين
�شيركو �شريف فوزى وانلي
فهد محمد خير ديب تيناوى
نا�صر عبدال�صاحب حاجي بهبهاني
�سليم احمد محمد �سليم الحلواني
احمد همام عدنان الحلبي
ا�سامه عبدالكريم عبداالمير
ا�شرف �سلمان محمد �سلمان
ح�سن خالد ح�سن عادى
خالد محمود عبدالرحيم ح�سين
�سمير عي�سى توفيق حنانيا
�صالح محمد �صالح ال�شلبي
طارق �سعيد احمد مراد
طارق �صالح عمر ر�شدان
عبدالرحمن ح�سن محمد الزين
عالء اديب ح�سين جعاره
محمد احمد نعيم بعلبكي
محمد جمال �سالم محمد
محمد علي محمد ارزوني
مهند ف�ؤاد دروي�ش محمد
محمد طالب القدور
محمد �سعيد عبدالرحمن قدور
قا�سم محمد ح�سين ايوب
ال�صف الثالث المتو�سط
احمد غازى محمد زين
ب�شار محمد ( ر�أفت ) عبدالجبار
حاتم غازى م�صطفى عبداللطيف
طالل جواد عبدال�صمد علي ال�صفار
عبا�س فهد عبدالحليم عوا�ضه
عمر ح�سن محمد الزين
محمد احمد ابراهيم محمد
محمد احمد محمد العجرمي
محمد تراب كل محمد �شهريارى
محمد م�صطفى ح�سين �شكيب

محمد محمود خليل يو�سف
حمدى من�صور عالءالدين محمد
احمد عفت عبدال�سميع م�صطفى
علي محمود بعلبكي
محمد اديب كمال اديب هديها
محمد �سامر احمد ال�صطيف
خالد فواز جميل ذيب �شحاده
ر�شيد محمد ر�شيد االديب
�سهيل عي�سى توفيق حنانيا
طارق احمد عبداهلل عبده
عبدالقادر محمد اللحام
عبداهلل عبا�س محمود ال�صاروط
علي احمد رزق ابوعيده
عي�سى محمد فائق عادل رجب
محمد ا�سامه عيا�ش
محمد خليل محمود فاعور
محمد �شادى محمد �سالم الع�ش
وليد خالد عوده محمد
عالء جميل علي عينيه
ال�صف الرابع المتو�سط
احمد وهبي عقيل محمود
ا�سامه فوزى ابراهيم عماره
امير عبدالرحمن نجم
امين احمد ح�سن بالل
جالل رحيل كايد جرو
رعد قا�سم محمد العبو�سي
عالء فواز جميل ذيب
علي احمد علي الزيات
عماد الدين م�صطفى الهوارى
عمر عبدالرحيم داود احمد
محمد م�صطفى احمد الخازندار
محمود محي الدين محمد ديب اللحام
وائل ه�شام احمد نورالدين
وليد ال�سيد عبدالجواد محمد م�سعود
ابراهيم امين علي �شيت
احمد �صالح ابراهيم خالف
ايهاب احمد محمد العجرمي
با�سم ابراهيم احمد المجدالوى
جالل مو�سى محمد احمد عثمان

ح�سين �سامي عبدالح�سن ابراهيم
حمزه �صفوت ح�سن الدجاني
محمد احمد عبداهلل عبده
محمد غالب جودت بندر
محمد يحيى محمود عو�ض
محمد مروان علي طبوله
من�صور م�سعود �سلطان مبارك
منير عبدالقادر منير عجان
موفق ح�سين عمر ال�شرقاوى
وليد بالل �سعد ال�سعد
ال�صف الأول الثانوى
احمد محمد نجيب ال�سيد فهمي
ح�سين ر�شيدى �سعيد عبدالكريم
ح�سين علي عبدالح�سين محمد
�سامح عبدالكريم محمود و�شاح
�شريف ع�صام عبدالكريم قرق�ش
�ضرغام فالح عبدالعلي حدادى
فا�ضل م�صطفى ح�سين �شكيب
كرم علي ال�سمره
محمد ح�سين امين يحيى
محمد عبا�س محمود ال�صاروط
محمود �صالح محمود مو�سى
مروان محمد م�صطفى غيا�ض
معتز ح�سن �سعيد البطه
من�صور علي م�شهور الكلي
نواف �صالح غلوم م�سيب
ف�ؤاد علي ف�ؤاد محمد
�صالح �شاكر محمود عبدالوهاب
احمد ا�سماعيل احمد بظاظه
احمد عبدالتواب محمود فرج
احمد محمد ح�سين ابو�شوارب
احمد محمد مو�سى عياد
ان�س احمد عيد بدره
ثامر محمد ح�سين �شامي
طارق ابراهيم احمد عبدالعال
محمد امين علي �شيت
محمد عامر عدنان الحلبي
محمد عبدالتواب محمود فرج
محمد عبداللطيف محمد ر�ضا

محمد فوزى ابراهيم عماره
من�صور احمد من�صور عبداهلل
يا�سر ابراهيم احمد المجدالوى
مازن محمد ا�سامه كامل الطير
محمد فادى عفت عبدال�سميع م�صطفى
محمود محمد ح�سين ايوب
ايهاب على طه ن�صيف
ال�صف الثاني الثانوى
احمد محمد محمد علي
احمد محي الدين محمد ديب اللحام
ح�سين عزالدين بدر كردى
طارق جمال عزت ابوالعز
عبداهلل قا�سم عبداهلل يحيى
محمد �صبحي محمد القاعورى
محمد غازى محمد زين
محمد محمود ابراهيم الخطيب
محمد م�صطفى ح�سين حب اهلل
نا�صر ه�شام ح�سن الجمل
وائل ح�سين عبا�س ا�سماعيل
محمد علي محمد عبداللطيف
محمد م�صطفى عبا�س علي محمد
احمد ابراهيم احمد عبدالعال
احمد ح�سين �شكرى زكي ح�سن
بهاءالدين نجم الدين عبدالقادر
ح�سن محمد علي عبدالح�سين ويزاني
�سامي �سليمان ح�سن ابوالنيل
�سعيد محمود ح�سين �سعيد محمود
�شريف ا�سماعيل احمد محمد بظاظه
�صالح يو�سف م�صطفى علي
محمود خليفه عبدالاله خليفه
محمود عبداهلل محمد ابراهيم
محمود يحيى محمود عو�ض
معت�صم عبدالكريم جميل مو�سى
وليد جابر بيومي �سالم
ال�صف الثالث الثانوى العلمي
ايا�س احمد محمد محمد العجرمي
ايهاب ف�ؤاد دروي�ش محمد معمر
بدر محي الدين عبداهلل عون

جمال رحيل كايد جرو
جودت غالب جودت بندر
�سامح احمد علي عبدالعال الزيات
علي محمد قا�سم
فاروق فالح علي يعي�س
محمد عبدالخالق محمد عربي
محمد عبداهلل محمد م�صطفى
محمد ع�صام عبدالكريم قرق�ش
م�شهور علي م�شهور الكلي
نبيل يحيى محمود عو�ض
وليد عبدالكريم محمود و�شاح
ال�صف الرابع الثانوى العلمي
ثابت م�صطفى علي عبدالقادر
ح�سام معن الفين
عبدالرحمن فتحي �صالح العزب
عبداهلل حافظ خليفه عو�ض
عبداهلل عزالدين بدر كردى
محمد خليفه عبدالاله خليفه
ها�شم ح�سين �سيد خدارهم ك�شتي
طارق عبداللطيف محمد هيكل
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ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم محمد امين علي كرم تنك�س
ابراهيم محمد �صالح ح�سين ال�شلبي
احمد جواد ها�شم
احمد طارق رفيق يحى ال�شامي
احمد علي الحورى
احمد علي محمود محمد الحطاب
احمد محمد عبداهلل ح�سن
جعفر وجيه ح�سن عبداهلل يا�سين
�سالم غانم عبدالكريم ا�سعد
عبدالرحمن اياد محمد مو�سى
عبداهلل ح�سين علي ح�سين
عمر جبر �صوان ح�سن �سليمان
عمر ر�شيد برادعي
مزيد احمد عامر عبد دبو
محمد عبدالرحيم يو�سف الكندرى
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مهند �سليم فايز برجي
يو�سف ناجح �سليمان خ�ضر �سليمان
�صالح الدين نا�صر علي عبداهلل حل�س
علي مو�سى خمي�س �شهيد
فادى فخرى خليل ح�سين قطناني
محمد غازى محمد ابراهيم اغريب
محمد فا�ضل ابراهيم عبدالر�ضا
احمد حمدى ابراهيم كا�شف
احمد خ�ضر �سعيد الزين
احمد فوزى محمد ح�سانين
�ضياء مروان محمد العي�سوى
عبداهلل خالد هارون ال�صالح
علي حبيب ح�سين علي ر�ضا
فيا�ض خليل فيا�ض عطوى
محمد جا�سم تقي ح�سن
محمد عبدال�سالم احمد الواوى
محمد عبداهلل ح�سين بور�شم�سي
محمد نبيل ح�سن ابراهيم زامل
مختار محمد طاهر
هادى عبدال�ستار عبدالهادى علي
ها�شم �سالم عبدالكاتب عبود
وليد �سعيد ال�سيد ا�سماعيل االقطع
يو�سف ح�سن يو�سف ح�سن حماده
عبدالرحمن محمد فهد علي
ح�سين علي �شلهوب
عبدالرحمن توفيق محمد احمد
احمد ابراهيم دروي�ش الغندور
عبداهلل خ�ضر محمد زهوه
علي �سامي عبداهلل جا�سم
حيدر علي �شهاب ال�شهاب
ال�صف الثاني االبتدائي
ح�سين عبدالفتاح محمد رفيع معرفـي
حمزه علي �سعيد نعيم
عبدالرحمن خمي�س عبدالغني الفرا
عبداهلل عثمان فتح اهلل عثمان
عبداهلل علي ا�سيرى
فتح اهلل عثمان فتح اهلل عثمان
محمد ابراهيم محمد خليل ملكه
محمد احمد ابراهيم فرحات
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نزار عي�سى توفيق جري�س حنانيا
احمد جمال �سلمان �سلمان
رامي ه�شام محمد ح�سن �سعيد
احمد ظاهر فجر طاها
احمد يو�سف م�صطفى علي ح�سن
بالل ر�شيد برادعي
ح�سام عوني محمود ابراهيم لطفي
ح�سين علي محمود العلي
علي خليل فيا�ض عطوى
علي محمود ها�شم بدرالدين
عماد �سيف �شايف عمر
عي�سى م�صطفى عبدالحميد الخياط
ف�ؤاد ادهم علي فيا�ض
محمد ا�سامه نزير
محمد خالد ح�سن محمد عادى
محمود ب�سام غالب محمد خ�ضر
محمود عبده محمود م�صطفى
احمد محمود غانم ابراهيم �شراب
احمد ابوبكر �سعيد محمد المهرى
ال�صف الثالث االبتدائي
احمد خليل عبدالنبي بزى
جمال عبد ح�سين عبدالغني بهلول
ح�سام الدين ا�سعد احمد مال عثمان
فادى ح�سان حجاب
محمد ح�سن ها�شم بدرالدين
محمد رم�ضان عبداللطيف ابوالمجد
محمد فوزى محمد حمد جالد
م�صعب محمد عبدالرحمن نزال
احمد عادل عبدالعزيز �سليمان
احمد عبده محمود م�صطفى
ح�سين علي ا�سيرى
عبداهلل عبدالغني عبدالحميد
عبداهلل ف�ؤاد خ�ضير خلف �صالح
ع�صام ماجد �صبحي �سعيد ال�سعد
في�صل عبدال�سالم ح�سين عبدربه
محمد ديب ر�ضا محمد لقي�س
م�صطفى �سمير عبده ال�شويخ
م�صطفى فيا�ض التجار
خالد مح�سن قا�سم عي�سى

حامد امير موذن دزفولي
علي �صالح محمد خلف
ال�صف الرابع االبتدائي
جاد محمد خلف �سليم
ح�سين محمود ها�شم بدرالدين
عبداهلل نظير عزت كربوج
علي وجيه ح�سن عبداهلل يا�سين
عمر �سيف �شايف عمر
محمد ابراهيم محمود ابراهيم
محمد ا�سالم مكرم هالل عبده
محمد عبدالرحيم محمود ابوالح�سن
محمد كمال حاتي الجزايرلي علي
م�صطفى عبدالعزيز علي ر�شدى
م�صطفى محمد �سيد محمد
يو�سف محمد ا�سعد �شكر
احمد فواز جميل عبدالقادر محمد
احمد محمد علي عطوى
احمد محمد نجيب محمود ح�سين
اكرم ابراهيم عبا�س ا�سماعيل
امجد ابراهيم عباره
ايهاب اح�سان عبدالرزاق التجار
ح�سان علي ح�سن ال�سيد
ح�سان علي كريم
ح�سن احمد عبدالح�سن حجازى
رامي عبداهلل محمود الخالدى
ر�ضا ديب ر�ضا لقي�س
�سعيد ر�ضا �سعيد حمود
عبداهلل كامل محمود ابومهادى
محمد ر�شدى �سعيد عبدالكريم
محمد طارق رفيق يحيى ال�شامي
محمد ف�ؤاد خ�ضير خلف
محمد يو�سف على عطوى
يحيى ناجح �سليمان خ�ضر
احمد نعيم كمال محمد مح�سن
ال�صف الأول المتو�سط
ابراهيم ن�سار احمد عا�شق
احمد ابراهيم عباره
احمد عادل باقر معرفـي

احمد عوني محمود لطفي
احمد محمود احمد عبد
ح�سين علي �سعيد نعيم
ربيع محمد عدنان احمد حفار
طارق �سيف �شايف عمر
غانم محمود غانم �شراب
محمد نظير عزت كربوج
ن�ضال �صبرى محمد عبداهلل
وائل �سمير علي عزب مرمو�س
محمود خالد مرعي مرت�ضى
احمد عزالدين م�صطفى كامل
احمد علي ا�سيرى
ح�سن ر�ضا �سعيد حمود
خالد قا�سم احمد
�سامي احمد محمد حلواني
علي محي الدين عزت كربوج
محمد احمد فايز حاج ابراهيم
محمد ح�سام الدين علي ق�صاب
محمد علي ماجد
محمود �سيد محمود عبداهلل
معن محمد وليد رجا الحمد
و�سيم ناجي عبدالنبي
ح�سين علي احمد جعفر
احمد عبدالجواد خليل جوده
احمد عبدالرحمن علي ابوحمده
احمد علي احمد حمادى
ا�سامه خالد عبدالكريم ال�شرهان
ا�سامه محمد رم�ضان �سالمه
ح�سين عبدالنبي فار�س �آدم
رامي محمد ح�سن محمد ابوعامر
�سعود محمود خلف الحمداوى
عبدالعزيز محمد عامر �سلطان
علي ادهم علي فيا�ض
محمد عبدالمناف محمد �سرميني
محمود نمر عو�ض
نور فراج نور عبدالرحمن
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد محمد �سيد محمد
بدر ح�سن خلف ح�سن

بدر في�صل محمود خليل
ر�ضا يعقوب عبيد باوى
ر�ضوان عدنان محمد ابونجيله
�سامر مروان محمد العي�سوى
�سيد جمال �سيد ر�ضا ابراهيم
�صفا عبدالكريم قمينا�سي
علي ح�سين محمد �صفا
في�صل ر�شيد احمد �شمخي
محمد خليل عبدالنبي بزى
محمد عبدالرزاق عبدالغني ال�سقا
محمد مروان محمد عبدال�سالم
محمود عبدالعزيز ح�سين علي
م�صطفى محمود علي جاهين
ح�سام نايف دياب فروه
�شادى احمد �سعيد فرج
�صالح اح�سان عبدالرزاق التجار
�صالح الدين احمد �صالح عبدالقادر
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن نزال
علي مح�سن فهد الحربي
عمر عبدالرحيم محمود ح�سن
في�صل ن�سار احمد عا�شق
محمد غ�سان محمد وهبي
محمود احمد �صالح
ه�شام طالب �سعيد حمه مراد
يو�سف انور حمه ر�ضا حمه امين
يو�سف �سامي عبداهلل جا�سم
عمر مح�سن قا�سم عي�سى
خالد نجم عبود حمادى
محمد خليل محمود عبدالعزيز
احمد �سمير عبده ال�شويخ
احمد علي ح�سن مبارك
ح�سين خليل علي قن�صور
زكريا ناجح �سليمان خ�ضر
�سامي وحيد �سليم عبود
عادل ح�سن مر�شد �شعار
عبدالوهاب عادل محمود عوينات
عالء ماجد �صبحي �سعيد
علي ح�سن ح�سين يزبك
علي محمد علي عطوى
عماد حمدى م�صطفى عبدالنبي

عماد غ�سان عبداهلل نجده
عي�سى عبدال�ستار اعجيمي �صقر
فايز احمد فايز حاج ابراهيم
في�صل �صمد مح�سن في�صل
قا�سم محمد �سليم
محمد عدنان العتر
محمود عبدال�ستار فكرى عابدين
م�شعل محمد عبداهلل ح�سن
يو�سف جبر محمد �صالح
خالد جمال ابراهيم كوجان
ال�صف الثالث المتو�سط
تامر فتحي عبدالرحيم �سالم
خالد خ�ضر محمد ابوثريا
�شادى ف�ؤاد محمود الخطيب
عبدالرحمن خالد ال�شرهان
علي �صبرى محمد عبداهلل
قا�سم محمد ح�سين ايوب
محمد ادهم علي فيا�ض
محمد طالب عبدالفتاح ح�سين
محي الدين م�صطفى الحجاج
ح�سين خ�ضر محمد زهوه
ح�سين عبا�س علوان ركابي
احمد �سمير جمعه احمد
احمد محمود عمر حمزه
ب�شار احمد عو�ض �سالم
جمال يو�سف علي عطوى
ح�سين علي كريم
رائد زهير ف�ضيل ع�ساف
�سليمان ناجح �سليمان خ�ضر
�صبحي علي ف�ؤاد محمد
عي�سى رحمه امين علي
محمد فواز جميل عبدالقادر
محمود يو�سف يا�سين قعبوره
نا�صر عبدال�صاحب بهبهاني
هاني عادل عبدالعزيز �سليمان
ه�شام احمد ابراهيم فرحات
ال�صف الرابع المتو�سط
احمد ا�سعد مال عثمان
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ايهم ع�صام اباظه
با�سم عبداهلل احمد
براء عبدالمنعم ابراهيم ندا
ب�شار احمد يو�سف �سمعان
ح�سام �سليم فايز برجي
رامي عبدالرحمن علي ابوحمده
�سليمان ثامر ابراهيم ال�سيار
ع�صام طالب عبدالفتاح ح�سين
عالء عدنان منيمنه
فرا�س غازى محمد رحيل
محمد اديب كمال اديب هديها
محمد جبر محمد �صالح
محمد فائق �سليم عبدالرحمن
ابراهيم احمد �صالح
احمد رم�ضان عبداللطيف ابوالمجد
احمد محمود علي زقوت
ال�شريف بهاءالدين �صفي الدين
حمد احمد يو�سف احمد
خالد ه�شام احمد الطحل
عامر علي محمد طراد
عالءالدين مروان محمد العي�سوى
علي حبيب على قادرى بور
علي محمود بعلبكي
عماد ماجد �صبحي �سعيد
محمد �سامر احمد ال�صطيف
محمد محمود ح�سين غمراوى
محمود عدنان العتر
عبدالعزيز مح�سن قا�سم عي�سى
علي نجم عبود حمادى
ال�صف الأول الثانوى
احمد يعقوب يو�سف ربيع
جا�سم ح�سين جا�سم محمد بندر
ح�سين جواد عريبي خ�ضير
خالد عبدالر�ؤوف محمد حطيني
رائد عبدالوهاب ح�سن ا�سماعيل
رامي زهير ف�ضيل ع�ساف
عبداهلل عبدالعزيز ح�سين علي
عثمان �صبرى محمد عبداهلل
مازن عبدالرحيم عرفاه
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محمد احمد رجب عبداهلل
هيثم عبدالرزاق عبدالغنى ال�سقا
هانى خ�ضر محمد زهوه
احمد غازى زيدان جارى
با�سم محمد م�صطفى �شتا
ثامر كامل خليل قطينه
ح�سن غلوم ابراهيم محمدى
رامى ر�شيد ح�سين ابو جابر
�صفوت على ح�سين �سدرها
طارق زياد حمدى خالد ال�شيخ
عبداهلل فوزى محمد خ�ضر
عدنان غ�سان عبداهلل نجده
عي�سى على يو�سف عزالدين
محمد ح�سين �سحيم حزام ح�سين
محمد فادى نزير غزول
محمده�شام احمد يو�سف
محمود عبدالرحيم محمود ح�سن
م�صطفى يو�سف م�صطفى على
نواف محمد عبداهلل ح�سن
هارون م�صطفى عبدالحميد الخياط
محمد عبا�س علوان ركابى
محمد مح�سن عي�سى
ال�صف الثاني الثانوى
احمد عبد ال�ستار �سيد على
ان�س محمد اح�سان ح�سنى الجددا
جوزيف اليا�س داود خنيجر
رامز غازى محمد خليل
ربيع ريا�ض محيى الدين حرب
عبداهلل احمد نمر ال�سمره
عبدالهادى �سليم م�صطفى ازرين
عزت محيى الدين عزت كربوج
ع�صام يعقوب يو�سف ربيع
مجدى محمود محمد طاطرلى
محمد عبد الجواد خليل جوده
محمد عبدالوهاب ح�سن ا�سماعيل
محمود خ�ضر محمد
مهند توفيق محمد عبد الهادى
ميزر فواز الخطيب
نا�صر كامل خليل قطينه

هانى قربان على م�صطفى احمدى
احمد محمد امين دقيق
�صالح �شاكر محمود عبد الهادى
عبداهلل محمد عبداهلل ح�سن
ف�ؤاد على ف�ؤاد محمد
محمد ا�سماعيل �ضيف
محمد م�صطفى عبا�س على محمد
محمود محمد ح�سين ايوب
ه�شام انطوان زيدان
وفا امين عبد الرزاق التجار
يو�سف احمد يو�سف احمد
ال�صف الثالث الثانوى العلمى
اميه يو�سف عبد داود
خالد �سعدى عبد الرازق مقدادى
�شادى عبد المنعم عبده احمد يحيى
ع�صام م�صطفى فيا�ض عطوى
كمال عبد الرحيم محمد عرفه
محمد على محمد على البنا
احمد �سالم محمد ح�سن
احمد عبداهلل توفيق داماطى
خالد احمد ابراهيم فرحات
�سيف الدين احمد ح�سين عطا
�شريف ناجى لبيب عبداهلل
عبداهلل غ�سان نجده
فادى ف�ؤاد محمود الخطيب
فرا�س مخل�ص عبد الرزاق الجبار
فهد ا�سعد عبداهلل احمد فهد
ل�ؤى على عثمان ح�سن العلى
محمد �سالمه بدر مدوخ
محمد �سليم م�صباح الحايك
م�صطفى خ�ضر محمد
مو�سى م�صطفى الخياط
ال�صف الرابع الثانوى العلمى
ايهاب يو�سف م�صطفى مقلد
با�سل عبد الجواد خليل احمد جوده
خالد عدنان مطلق ن�صار الدو�سرى
زياد عابد محمد ابو مغي�صيب
عبا�س على ح�سين حالل

عالء ها�شم محمد �صالح الخليلى
عي�سى خليل محمود عبداهلل و�شاح
فرا�س عدنان منيمنه
فكرى �سعيد عا�شور محمود
م�ؤيد احمد جمعه محمد ابو بكره
محمد توفيق محمد احمد عبدالهادى
محمد �سميح محمد على
وليد احمد ابراهيم فرحات
احمد عمر احمد �صدوق �صافى
ا�سامه محمد االبر�ص
اياد محمد عليان ح�سنى الخليلى
ايهاب محمود حنفى محمود خ�ضر
ب�سام �صالح عبداهلل �صالح عوقل
بالل ابراهيم على ابراهيم
تي�سير ه�شام �سمكه
رامى �صالح احمد الجبالى
ر�ضا على زلزله
ريا�ض عبد الكريم احمد خليل
زياد محمد �سعيد �شعبان جوهر
�سليم عبداهلل جرجي حرتى
طالل يو�سف عبداهلل الحكيم
عبد الرحمن احمد المبي�ض
فادى كامل حازر
فريدون هبه اهلل ميرزا خان فروخي
محمد القا�ضي ابراهيم عبدالمنعم
محمد انور خلف عبداهلل
محمد عبدال�ستار �سيد علي جوده
مطيع ثابت جرى
مهدى محمد انور الطويل
طالب العام الدرا�سي
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ال�صف الأول االبتدائي
احمد را�ضي احمد ابراهيم ورايات
احمد ر�شدى �سعيد عبدالكريم
احمد ماجد محمد �سعيد الر�صا�صي
احمد محمود �شاكر ناه�ض قري�شى
ا�سامه فوزى محمد حمد جالد
جا�سم محمد مندني احمد
ح�سين يحيى عبا�س حبيب

خالد عبداللطيف عبدالعزيز ال�شايب
�سائد �صالح عمر ر�شدان
�سعيد عبدالحافظ �سعيد الحاج
�سليمان عبدالفتاح محمد رفيع معرفـي
عبدالرحمن عبدال�سالم احمد الواوى
عبداهلل عبدالمهدى فخر الدين نهاوندى
فهد �صادق عبود �صبيح
فهد محمد عبداهلل ح�سن
محمد ح�سن �سعيد احمد البطه
محمد علي عبداالمير العلي
محمد ه�شام فريد احمد �صالح
محمود ر�شدى �سعيد عبدالكريم
محمود ريا�ض �شحده الخالدى
مح�سن دعي�س مح�سن مطر
نواف دعي�س مح�سن مطر
نور�س احمد الكنعان
يو�سف عبدالكريم ابراهيم ال�سيد
ابراهيم محمد ا�سماعيل ابوحويلي
احمد محمد احمد محمد يو�سف
ا�سالم محمد عبدالفتاح عامر
القا�سم محمد ح�سين خلف الرامزى
ح�سن نمر علي ذيب
ح�سين �صباح علي محمد �شبر
خالد جمال �سالم الحجلي
�سرحان ع�صام فار�س ابوكويك
�سليمان جمال �سليمان
�صبحي ماجد �صبحي �سعيد ال�سعد
عبا�س م�صطفى فيا�ض عطوى
عبدالحكيم فالح عط�شان ثاجب
عبدالرحمن عبدالغني عبدالحميد
عبداهلل ح�سين علي عبداهلل
علي ر�ضا �سعيد حمود
عمر خليفه عبدالعزيز الحاجي
محمد جعفر ها�شم ح�سن محمد
محمد �صادق عبدالح�سن �شهيد
محمد علي �شلهوب
محمد غانم عبدالكريم ا�سعد
محمد مح�سن فهد مح�سن
محمد نمر محمود عو�ض
محمود عبداهلل احمد �صالح احمد

و�سيم احمد علي �سعد
م�صطفى محمد الغول
ال�صف الثاني االبتدائي
ا�سعد من�صور زايد اال�سود
رائد محمد كمال �سعد عبدالرحيم
ماهر م�صطفى عبدالرحمن الحجاج
محمد االمير جاد الكريم محمد
مروان قا�سم محمد عبدالرحيم
م�ساعد من�صور زايد اال�سود
من�صور دعي�س مح�سن مطر
محمود احمد عبدال�سالم عا�شور
ح�سن محمد عبدو الح�سن
ا�سماعيل ح�سين عبا�س ا�سماعيل
عبدالرحمن فايز عامر �سلطان
كريم حمدى �سليمان رم�ضان
محمد ح�سين جا�سم محمد بندر
محمد علي محمد محمود علي
ال�صف الثالث االبتدائي
احمد ابراهيم زيد العليان
با�سل محمود مو�سى محمود المبروك
بالل ابراهيم داود عي�سى ب�سيط
عامر محمود مو�سى محمد المبروك
ح�سين محمد عبدو الح�سن
امين محمد امين غندور
ايمن ابراهيم عباره
ح�سن بديع ح�سن عبدالح�سين عا�شور
�سامر عبدالفتاح جميل البيزه
�سامي محمد دياب فروه
عبدالعزيز من�صور زايد اال�سود
علي ا�سماعيل محمد ذيب
فرا�س محمد دياب فروه
محمد عذيب را�شد عبداهلل �شاكر
محمد معدى را�شد عبداهلل
محمود م�صطفى عبدالرحمن الحجاج
م�صطفى ح�سن محمد محمود
معتز مدحت منير �صالح
منير احمد مظهر منير مفتاح الخياط
يو�سف �سالم حمد بنيان
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ال�صف الرابع االبتدائي
ح�سن محمد �صفا
ح�سين محمد �صفا
علي محمد �صفا
عمر ع�صمت انور محمود فرج
وائل علي عبدالفتاح متولي
احمد عماد ا�سعد م�صطفى ا�سعد
ح�سان عبدالغني ر�ضا الجابي
عبدالعزيز حمدى محمد عبدالعزيز
علي �صبحي محمد توبه
ف�ؤاد خليل عبدالنبي بزى
ل�ؤى عبدالرزاق احمد ديب �شحاده
محمد ا�سماعيل محمد ذيب
محمد خليل محمد وهبي
معاذ قا�سم محمد عبدالرحيم
نبيل محمد الغول
ال�صف الأول المتو�سط
احمد االمير جاد الكريم محمد
احمد عمر ح�سن يو�سف العاوور
ايمن �سمير جمعه احمد الجزار
عبدالعزيز جواد عبدال�صمد ال�صفار
ق�صي عاطف يون�س محمود كالب
ماهر قا�سم محمد عبدالرحيم
محمد خليفه فرج خليفه
محمد يحيى ح�سين محمود
يا�سر محمد علي محمد ح�سين مهدى
احمد ال�سيد عبداللطيف ح�سين
ايهاب ن�سيم عبدالكريم احمد حوارى
ح�سين محمد علي كامل ويزاني
حمد �سالم حمد بنيان
عبدالعزيز فتحي �صالح خليل العزب
علي عايد العريان
فادى محمود مو�سى المبروك
كامل عبدالكريم كامل يعقوب
محمد ح�سن محمد محمود
محمد عمر علي الجهرى
منير مدحت منير �صالح
احمد داود احمد حمدان
احمد �صالح عبدالفتاح فايد
202

ب�شار تي�سير عبيد
�سامي محمد �سامي فرحات
عامر نافذ عامر عبدالعزيز ا�سعد
عبا�س ح�سين علي ماروني
عبداهلل ريا�ض �شحده عرابي
فرا�س عقيل كوي�ش معالوى
محمد احمد محمد الق�صراوى
ال�صف الثاني المتو�سط
�سالم محمد ب�شير �سالم �شراب
عبدالحكيم عبدالفتاح معرفـي
محمد ر�ضا محمد زيعور
محمد وحيد �شوكت عبداهلل التركي
محمود خالد مرعي مرت�ضى
يعقوب داود احمد حمدان
ابراهيم ا�سماعيل ابراهيم ا�سماعيل
اليا�س طوني بخيت بركات
فايز عبدالرزاق الحم�صي
محمد خليل محود عبدالعزيز
محمد �صالح الدين محمود احمد
محمد عدنان ح�سين عبداهلل
نواف جمال محمد عبداهلل
احمد محمد عي�سى
ايهاب محمد امين غندور
رامي ماهر محمد علي الم�شع�شع
عبدالقادر احمد عبدال�سالم عا�شور
علي مخل�ص مكي عوده
علي نمر علي ديب
محمد عماد ا�سعد م�صطفى
محمود محمد محمود
محمد �سليم الق�صار
محمد احمد �سعد
ال�صف الثالث المتو�سط
عبدالعزيز خ�ضر محمد
علي ح�سين عبا�س ا�سماعيل
يون�س عاطف يون�س كالب
ا�سماعيل خليل ملك د�شتي
زياد ح�سين حربي نا�صر
عا�صم من�صور �شرف الدين ابراهيم

علي موفق نا�صر االمير
محمد �صبحي محمد توبه
محمد وجيه محمد الخر�سه
حبيب ح�سين قا�سم �سويد
دياب محمد دياب فروه
�سامي عبد ح�سين بهلول
�شريف محمود ابو�سريع محمود
عبدال�سالم احمد عبدال�سالم عا�شور
ال�صف الرابع المتو�سط
ح�سين محمد الغول
زين العابدين عبدالفتاح معرفـي
�سعد جمال جميل الع�شي
�شريف ع�صمت انور محمود
محمد مخل�ص مكي عوده
يو�سف فايز عامر �سلطان
احمد محمد اليافـي
احمد محمود راغب �سليم
رامي عدنان ح�سن عثمان غانم
�سامر قا�سم ا�سماعيل حمود
�سليمان داود احمد حمدان
طالل حزام محمد ال�شريفي
محمد علي م�صطفى غيا�ض
عبا�س محمد خليل عوا�ضه
ال�صف الأول الثانوى
احمد محمد احمد الخطيب
احمد يحيى ح�سين محمود �سالم
ح�سين علي عبداهلل ويزاني
�شريف محمد محمود جاداهلل
عادل فايز عامر �سلطان
ف�ؤاد ابراهيم داود ب�سيط
محمد ايهاب عبدالر�ؤف �سامي عثمان
محمد فتحي علي الهوبي
حاتم احمد �سعد
فواز عبدالرزاق خ�ضر ال�شايع
احمد مو�سى عبداهلل
عادل معدى را�شد عبداهلل
محمد علي عثمان ح�سن
مروان ا�سماعيل محمد العريبي

م�صطفى علي غيا�ض
معتز عدنان ابراهيم الطيباوى
وليد جا�سم ال�شبطه
�صقر احمد �صالح ال�ضرمان
ال�صف الثاني الثانوى
احمد خ�ضر ا�سماعيل محمد
احمد محمود عمر الدربا�س
ا�سامه مو�سى قا�سم عبداهلل
زكريا محمود الحريرى
طالل زهدى جميل نجيب
عالء عبد ح�سين بهلول
ماجد جمال جميل الع�شي
ماجد ح�سن محمد محمود
با�سل علي خليل ا�شمر
ح�سين عبدالح�سن ح�سين هيثم
خالد �صالح عبدالفتاح فايد
فادي محمد لطفي يو�سف الزغير
عبداهلل مو�سى محمود ابوعبيد
ال�صف الثالث الثانوى العلمي
اكرم بدايه خيرى مخل�ص
مالك قا�سم عبدالرحيم
محمد علي عبداهلل ف�ضل �صباح
و�سام محمد عبدالمعطي التوم
امير موفق ابراهيم نق�شبندى
جهاد احمد �سالم ابراهيم
ح�سين �صالح محمد خلف
علي احمد علي نعمة اهلل
ف�ؤاد خ�ضر ف�ؤاد خ�ضر
محمد ا�سماعيل محمد العريبي
ال�صف الرابع الثانوى العلمي
بهاء رفيق محمد �صباح
ب�شير محمد عبدالرحمن �شعفوط
حاتم احمد �شوقي محمد طرهوني
محمود حامد ال�شناوى الباجورى
هيثم ن�صر ح�سن العزازى

طالب العام الدرا�سي

1996/95

ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم جابر زغير �ساجت
احمد عبداهلل عبدالخالق جاد
احمد فتحي امين خليل مجدالويه
احمد محمد ح�سن �صفا
ب�شار ح�سين محمد ح�سين االعرج
ثائر فوزى محمد حمد جالد
ح�سين م�صطفى ح�سين محمد
حمزه عبدالفتاح محمد رفيع معرفـي
حمود خيراهلل زغير �ساكت
خالد خليف حمدان الح�سين
خالد نا�صر علي عبداهلل حل�س
رائد جمال ع�شير الم�سلماني
ر�شاد محمد امين ح�سني محمد
�سامر فوزى محمد حمد جالد
عبدالعزيز محمود خلف الحمداوى
عبدالكريم عبدالفتاح محمد رفيع معرفـي
عبداهلل محمد عالءالدين علي �صقر
عبدالوهاب خليل ملك رحيم د�شتي
علي احمد فندى الحاج علي
علي عذيب را�شد عبداهلل
علي معدى را�شد عبداهلل
فار�س ع�صام �سرحان فار�س ابوكويك
م�أمون غازى محمد ابراهيم اغريب
محمد ح�سين عجمي
م�شارى فالح �سحاب م�سعد
مقداد حمزه ح�سين كاظم
نادر ا�سماعيل احمد محمد بظاظه
يو�سف يحيى عبدال�سالم ا�شقير
ابراهيم نذير ن�صار
احمد �صبحي �صالح ا�سماعيل
جعفر عبدالكريم جايد زهير
ح�سن عالء ها�شم جعفر
حمد محمد احمد عبداهلل القويعي
رائد محمد نبيل كامل ابونبوت
رامي عزات فهد عامر
زكريا محمد احمد عبداهلل الم�سرى
�سعد من�صور زايد اال�سود

�سيف خالد ح�سن محمد عادى
طارق محمد ع�صام محمد القباني
طالل بدر احمد عبداهلل القويعي
عادل فار�س ديب زيد
عبدالرحمن خالد هارون ال�صالح
عبداهلل ح�سين عبا�س ا�سماعيل
عبداهلل محمد نظير هاجر
عمر مروان يو�سف هيكل
محمد ال�سيد عثمان محمد احمد
محمد عبدال�سالم ح�سين عبدربه
محمد عبا�س عطيه �سالمات
محمد عبدالحليم حمدى محمد
محمد ح�سن يو�سف ح�سن حماده
محمد ماجد محمد حافظ ناجي
ه�شام علي محمد رزق ابوعيده
وليد جمال ابراهيم كوجان
يو�سف عبدال�سالم خيرالدين خان
محمد ماهر محمد علي الم�شع�شع
ال�صف الثاني االبتدائي
ابراهيم محمد ح�سيب العكاوى
احمد عبدال�صمد يحيى جا�سم
احمد ماجد عبداللطيف احمد
ا�سالم مجدى مدبولي ح�سن
علي ح�سين زهوى
مهند غالي علي يون�س عطيه
يو�سف ح�سن فح�ص
حمد خيراهلل زغير �ساكت
عبدالعظيم جميل عبدالعزيز قطينه
علي جمال م�صطفى
علي �سيد مح�سن احمد خاتمي
علي عبدال�سالم خيرالدين خان
علي محمد عمرو خليل ح�سين فوزى
فواز في�صل فريد ح�سين يون�س
مح�سن زهير مح�سن لحاف
محمد ابراهيم الرفاعي
محمد يو�سف يا�سين قعبوره
هيثم نجاح ح�سن محمد
عبدالرحمن نافذ عامر ا�سعد
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ال�صف الثالث االبتدائي
احمد محمود ابو�سريع محمود احمد
احمد يعقوب عبيد باوى
�ضيدان نعيم فواز الحماده الزرزور
عبداهلل عدنان عبداهلل جا�سم علي
علي جبرين محمد احمد عواد
علي ح�سين محمد ورودى
محمد ماجد محمد عبدالحليم
ن�صار ب�سام �صبحي مو�سى ن�صار
ابراهيم ع�صام ابراهيم الحلو
بدر عوني �صدقي �سعيد االغبر
ح�سين داخل داخل
حمدان خليف حمدان الح�سين
�صالح عمر احمد محمد �صالحه
علي عبدالزهرا من�صوريان
محمد �ساجد مراد النا�صر ال�شمرى
محمد علي قان�صون
م�صطفى محمد ا�سماعيل طاهر
مينا ا�سحق زاهر ميخائيل
نا�صر محمود ا�سماعيل عي�سى
نذير محمد نظير هاجر
وائل علي عبدالقادر عبدالرحمن
وليد عبدالعزيز قا�سم عي�سى
يو�سف ح�سن يو�سف ح�سن حماده
ال�صف الرابع االبتدائي
بدر ماجد عبداللطيف احمد
�سلمان محمود �سلمان الغريب
' �سيد جعفر محمد علي المو�سوى
عبداهلل نجم عبود حمادى
علي ح�سن حرف�ش جمعه
عمر فوزى الناظر
محمد احمد فندى الحاج علي
مهدى عبدالكريم جايد زهير
نا�صر جمال عبدالجبار عبدالر�سول
قا�سم ح�سن عبا�س فح�ص
احمد ا�سماعيل احمد ا�سماعيل
احمد جبرين محمد احمد عواد
احمد جمال عبداهلل �شم�س النور
ا�سامه م�صطفى محمد م�صطفى
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ح�سين محمد علي حرب
عبداهلل ح�سين عجمي
عقيل نذير ن�صار
محمد م�صطفى محمد ح�سن
محمد م�صطفى مختار ح�سن الهوارى
محمد ح�سن فح�ص
ال�صف الأول المتو�سط
احمد ا�سماعيل احمد عبدالمق�صود
احمد عبدالعزيز محمد طه
احمد محمد ال�سيد ا�سماعيل
ح�سين علي عبدالح�سين خ�ضير
�سامر احمد عطوى
طارق ال�سيد غريب حمدان
عذبي محمد نبيل مرع�شلي
عزالدين عبدالعزيز عي�سى
محمد جميل عمر �سليم وهبه
محمد عدنان �شحيمي
محمد ه�شام دياب
محمود م�صباح ال�شيخ
نواف محمد عبداهلل �سفاح
ا�سامه محمود علي مطر
ايمن عبداهلل علي محمد القطو
جعفر احمد علي الحاج
ح�سن داخل داخل
ح�سن مالك عبدالح�سن حب اهلل
رامي محمود �سمير ح�سني قباني
عادل �سليمان عادل الم�شع�شع
عبداهلل عمر �صالح ح�سين الك�سواني
عبداهلل عي�سى خلوف المحمد
عبداهلل محمد �سعيد خ�شي�ش
في�صل نعيم فواز الحماده الزرزور
محمد عدنان عبداهلل جا�سم
محمد علي عبدالقادر عبدالرحمن
محمد منير تايه يا�سين التايه
مينا عزمي يونان �صادق
نبيل عبدالح�سن خليل عوا�ضه
نديم محمد غالب خليل علي
ندين محمد ح�سن عون
ه�شام ا�سامه عبدالجواد عفانه

احمد �سعد �سليم �شاهين
احمد �سعيد محمد ابوعلول
احمد محمد عمرو خليل فوزى
احمد محمد مجيد توفيق عوي�س
احمد نجم عبود حمادى
احمد ها�شم خليل ح�سين
جالل خالد علي الرمحي
جالل فتحي خليل ح�سن
جميل غ�سان جميل الحفار
ح�سن �سعيد محمد ابوعلول
ح�سن عبدالكريم جايد زهير
خالد ماجد ها�شم محمد التميمي
رباح عزات عامر
ربيع توفيق �سيف الدين
�شوقي محمد نذير كا�شف
عبدالرزاق مالك محمد زرنكار
عبداهلل محمد عبدالمطلب �شريف
علي �ساجد مراد النا�صر ال�شمرى
عمر عي�سى عمر خليل
كاظم خليل جمعه محمد
ماجد عبداهلل عبدالخالق جاد
محمد توفيق محمد ف�ؤاد الكال�س
محمد خير اكرم احمد بكدا�ش
محمد �سعدى عبدالرازق مقدادى
محمد مرعي ح�سن زهره
محمد م�صطفى عبدالرحيم خليفه
محمود محمد ح�سيب العكاوى
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد محمد مو�سى مغارى
ثامر محمد ح�سن عون
طارق كريم يعقوب يو�سف
عادل توفيق �سيف الدين
ع�شير جمال ع�شير الم�سلماني
ف�ؤاد عبدالحافظ �سعيد الحاج
محمد قا�سم محمد نبعه
ماجد ب�سام الهل�سه
احمد فا�ضل زغير �ساكت
احمد محمود علي مطر
خالد فالح �سحاب م�سعد

محمد محمود ابراهيم �صوان
م�صطفى عبدالعزيز ح�سين ر�شدى
نواف جا�سم محمد عويد
هادى محمد ح�سيب العكاوى
و�سيم عوني �صدقي االغبر
ان�س عبداهلل عبدالرحيم �سليمان
ب�شير ريا�ض �شحده الخالدى
ح�سن �سمير ح�سين مهدى
ح�سين محمد عمرو خليل ح�سين
ر�شاد عزات عامر
�سامي عمر �سليمان عنتر
�شادى م�صطفى احمد حمدان
طارق بدير محمود عبادى
علي محمد علي محمد ح�سين
عمرو محمد توفيق ابراهيم
ماجد محمد علي محمود
محمد مجد هيثم عيد المجرك�ش
محمد زياد �سالم دروي�ش
محمد موفق ابراهيم نق�شبندى
محمود محمد عبدالمطلب �شريف
نا�صر �ساجد مراد النا�صر ال�شمرى
هاني عمر �سليمان عنتر
وائل عمر عبدالعزيز احمد زينه
ال�صف الثالث المتو�سط
زياد ع�صام ابراهيم محمد الحلو
عبدالجبار محمد مرعي
عماد م�أمون محمد عيد قتوت
عمر نورى عبدالكريم اليذ
فادى محمد ح�سيب العكاوى
فرا�س م�صدق مفيد عبدالفتاح
محمد احمد م�صطفى
محمد ح�سن حرف�ش جمعه
محمد عمر عبدالعزيز احمد زينه
محمد فاروق جمال
م�صطفى احمد ابراهيم محمد
معاذ عبداهلل عبدالرزاق احمد
و�سام محمد احمد الحاج
احمد عبدالكريم ح�سنين زهد
ا�شرف عادل عبداهلل �صبرى

تامر طالل حافظ الحافظ
ح�سين ح�سن ح�سين زاليا
خالد �صادق عبداللطيف احمد
�سامر نذير اللحام التويتاني
عبدالرحمن عمادالدين حوزاني
عواد عبدالهادى عيد را�شد
فرا�س محمد غالب خليل ال�شيخ
كمال يو�سف محمد العجوز
محمد عبدالزهرا من�صوريان
محمد كامل محمد غملو�ش
محمد م�صطفى محمد احمد
محمد مناور هيثم عيد المجرك�ش
محمود عمر احمد �صالحه
محمود فتحي رجا احمد
احمد عبداهلل علي القطو
احمد محمد ابراهيم عبداللطيف
ان�س �صبحي ذيب ابو�شمله
جعفر �سيد عبدالح�سين قزويني
في�صل ب�سام �صبحي ن�صار
مجد فتحي خليل ح�سن
محمد محمود ا�سماعيل عي�سى
ال�صف الرابع المتو�سط
احمد خليل محمود و�شاح
محمد م�صطفى احمد حمدان
معتز بكر ها�شم ح�سن
عبداهلل احمد م�صطفى ويزاني
عبداهلل عي�سى عمر خليل
محمود عبدالعزيز ح�سين ر�شدى
هادى م�صطفى احمد حمدان
هاني كريم ح�سن حمدائي
ثامر عادل عبداهلل �صبرى
جهاد فتحي ح�سن
ح�سن مرعي ح�سن زهره
�شادى زهير مح�سن لحاف
عبدالعزيز فار�س ذيب زيد
عمر محمد مرعي
عي�سى احمد ح�سن فرحات
محمد �سعيد محمد ابوعلول
نبيل جميل عمر �سليم وهبه

ال�صف الأول الثانوى
انور جا�سم محمد ال�شمرى
رواد علي قان�صون
عالء اديب ح�سين جعاره
فتحي عمر احمد �صالحه
تامر محمد مجيد توفيق عوي�س
ح�سين جالل ح�سين خليفه
حمزه نبيل عبدالكريم خليل
عبا�س ح�سن ح�سين زاليا
عدى جميل ذيب عطوى
فهد ب�سام �صبحى ن�صار
محمد جبرين محمد احمد
منت�صر راتب حامد احمد
انور ح�سن عبد العزيز الحنيان
ب�سام وليد على مالح
ب�شار عدنان �صالح
ح�سن محمود ح�سين جواد
زكريا احمد نزاع �سليمان
�شاكر محمود ابراهيم �صوان
�ضرار محمد ابو زعالن
على ح�سن على ادري�س
عماد زياد �سالم دروي�ش
كمال عبد الحميد عبد ربه
محمد تي�سير جمعان ح�ضرمى
محمد عبدالمح�سن ابو زعالن
محمد فتحى رجا احمد
هانى �صفوت موري�س لبيب
يو�سف محمد مقبل عو�ض اهلل
ال�صف الثانى الثانوى
ابراهيم ح�سين زهوى
احمد م�صطفى محمد احمد
�سامى يو�سف حامد ابو �سماره
عالء جميل م�صطفى نايفه
عالء �شفيق محمد ابو حبيب
على عبد الح�سن خليل عوا�ضه
فادى ريا�ض ح�سن �سويدان
فواز عبد الرزاق خ�ضر ال�شايع
محمد �صبحى جرير �صقر
نادر محمد م�سعود ح�سن
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نبيل يو�سف محمد العجوز
عبا�س ح�سن فح�ص
في�صل مجيد ميزان ال�شمرى
محمد ح�سن محمد عو�ض �سالم محمود
محمد عبد الجليل ابراهيم محمد
يو�سف فا�ضل �سليم
ال�صف الثالث الثانوى العلمى
احمد محمد عبد المطلب �شريف
ايهاب زكى قا�سم نا�صر
ا�سامه هذال نايف عبد الرحمن
ثامر عاهد عبد الرحمن عتيلى
ثامر عبد العزيز ح�سين على ر�شدى
�شريف محمود �صالح الدين فا�ضل
عبد اهلل عبد العزيز ح�سين على
مجدى محمد على محمود
مراد عاهد محمد �شقدان
ابراهيم كامل عاجل �سهر
احمد ح�سين على ق�شمر
احمد �سليمان احمد �سلوم
دانى �سليم عي�سى �ضاهر
�سالمه ح�سين مو�سى
ع�صام محمود محمد الزير
على عبد الكريم جايد زهير
فرحان احمد خليل
م�ؤيد ح�سنى عبد الر�شيد الجواد
محمد عبد الر�ؤف زين
نائل عو�ض مو�سى عو�ض
نادر جالل ح�سن محمد
وليد �صادق عبدالطيف احمد
ال�صف الرابع الثانوى العلمى
احمد عمر احمد �صالحه
ا�سامه محمود ح�سن م�صطفى
داود محمد خمي�س ح�سين القا�ضى
رامى محمود عبد العزيز ابو�سخيله
ريا�ض محمود محمد ال�ضميرى
زياد خ�ضر عبد الحليم عبيد
�سامر محمد مو�سى مغارى
�صالح الد�سوقى عبد الجواد فوده
ع�صام محمد �سالم حجازى
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عالء طالب محمد عبد الفتاح
على محمد عالء الدين على �صقر
عماد يو�سف محمود ابوزور
ل�ؤى �شكرى مو�سى احمد
محمد توفيق م�سعود �صالح
محمد جمال نمر العم�صى
محمد رحيم محمد حميدى
محمود �سفيان ا�سعد ابوغالى
احمد خالد هالل الهب�شه
ايمن عاهد �سليم نا�صر
ايهاب محمد ال�سيد ا�سماعيل
�سامر وجيه محمود ح�سين ابو عيا�ش
�صالح الدين محمد ابراهيم يو�سف
ق�صى م�أمون داود �شيخانى
مجدى محمود محمد طاطرلى
م�صطفى عبد الرحمن �ساق اهلل
معت�صم �صالح �صالح ابوحيه
معت�صم عبد الكريم جميل مو�سى
وائل محمد ال�سيد ا�سماعيل
احمدعبد الكريم جايد زهير
احمد محمد ح�سين ابو�شوارب
بالل يو�سف �سليم ما�ضى
�سمير احمد عايد �سليم
�صبحى محمد اح�سان الم�صرى
عالء الدين محمود عبد التواب
مازن على �سيد �سعد
محمد �سليمان ح�سن �سيد
محمد عبد الرحمن محمد زايد
محمد عبد الر�سول عي�سى القالف
منيف رغيان على ال�شمرى
وليد على محمد الحاج محمد الديك
طالب العام الدرا�سي

1997/96

ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم خليل حكمت محمد الح�سيني
ابراهيم زاهر ابراهيم طه محمد
ابراهيم محمد �سامي ابراهيم احمد
ابراهيم احمد حكم احمد محمد يو�سف
احمد عماد يعقوب ح�سن عبداهلل

احمد محمد احمد فرج جاد
احمد محمد ح�سين بور�شم�سي
احمد محمود محمد ال�شرقاوى
ا�سامه يو�سف ح�سين يو�سف محمد
ا�سماعيل محمد ح�سيني
بدر غ�سان محمود محمد مقداد
جا�سم محمد بدر نا�صر محمد
جعفر خليل ع�ساف
جهاد محمد امين ح�سني عبدالعزيز
ح�سن خليل عطوى
خالد طارق عبدالواحد احمد معرفـي
خليل ح�سن خليل ماروني
ر�ضا محمد علي قانع زاده
�سارى علي �شلهوب
عبداهلل محمد مو�سى عياد الذويب
عبدالهادى ظاهر فجر طاها
عثمان جبرين محمد احمد عواد
علي الجواد ح�سين معلبكي
عي�سى �صادق عبدالح�سن �شهيد
كرم غ�سان عبداهلل �صبرى محمد
محمد ح�سن محمد قندولي
محمد خ�ضر محمد �سعيد ابوثريا
محمد عدنان قميره
محمد مهدى ح�سن محمد ابوزيد
م�شعل محمد فوزى محمد م�صطفى
م�صطفى عبدالغني احمد ابراهيم
نائل نقوال يو�سف �صباغ
ه�شام ابراهيم محمد ابراهيم
يو�سف جواد ها�شم ح�سن
ابراهيم فواز جميل عبدالقادر محمد
احمد ح�سن عبدالح�سين محى
ا�سامه عبدالجواد خليل احمد جوده
ا�شرف ابراهيم عباره
الحمزه عبدال�ستار عبدالهادى علي
بدر نا�صر عو�ض
ح�سن علي العلي
ح�سين فالح عط�شان ثاجب
ح�سين وجيه يا�سين
�سعد عبدالمنعم احمد العيان
�سمير محمد �سامي فرحات

عبدالرحمن عي�سى خلوف المحمد
عبدالعزيز محمد فهد علي عبدالمجيد
عالء احمد علي ح�سين حموده
علي خليل ملك رحيم علي د�شتي
علي عبداهلل ذيب ال�سيد
عمر محمد ع�صام محمد القباني
عمر محي الدين كربوج
فار�س ابراهيم حب اهلل
ماجد جمال عبدالجبار عبدالر�سول
محمد جا�سم محمد عو�ض �سالمة
محمد خالد هارون ال�صالح
محمد خليل عبداهلل ر�شيدى
محمد فخر علي �سرحان
محمد ف�ؤاد ا�سعد ف�ؤاد الزربا
ها�شم محمد عمرو خليل ح�سين
ه�شام اكرم زهوى
و�سيم علي عرند�س
يو�سف منير علي عرند�س
احمد هاني ها�شم احمد التوتي
محمود دباح علو�ش
ال�صف الثاني االبتدائي
احمد �سامي ابوالفتوح ابوعميره
احمد �سليمان محمد قا�سم هندى
احمد عبا�س عبدالح�سين عوا�ضه
احمد فوزى علي الحاج
ح�سن عدنان فقيه
ح�سن علي ح�سن جمعه
ح�سن محمد ح�سن ح�سن
خالد محمد ن�صرى �شختور
زهير مثقال المطلق
كرم احمد خليل عوا�ضه
م�ؤيد فاروق معروف عا�شور
محمد مجدى عبدالاله محمد
محمد عادل عبده خليل �سالم
م�صطفى محمد علي بهمني
احمد نادر محمود م�صطفى القدح
احمد عبدال�سالم االعرج
احمد علي احمد جعفر �شامرادى
ح�سين عبدالكريم كامل يعقوب

خالد ناجي طلعت ابراهيم
عبدالرحمن قا�سم محمد نبعه
عبدالرحمن يو�سف ابو�شاوي�ش
عبدالعزيز طالب العنزى
محمد عبدالجبار الوكاع
محمد ح�سين نبيه �سده
محمد كاظم عبدالرحمن العاليه
هانئ اكرم �سعيد عبدالبارى
ال�صف الثالث االبتدائي
عبداهلل احمد م�صطفى ال�شيخ
جا�سر عبدالحافظ محمد رفيع معرفـي
ح�سين محمد زين
خليل ح�سن خليل �شيت
�سامر اكرم �سعيد عبدالبارى
محمد ح�سن خليل �شيت
محمد عبدال�سالم االعرج
محمد عبداهلل ذيب ال�سيد
احمد ح�سن محمد �سعيد ح�سن طبيله
احمد �صالح حافظ �صالح
احمد فتحي رجا احمد حامد
احمد مجدى عبدالاله محمد
با�سل عبدال�ستار علي اللحام
حبيب احمد خليل عوا�ضه
عبدالعزيز عبدال�ستار اعجمي ال�شمرى
عبداهلل ح�سين نبيه �سده
عبداهلل يو�سف ابو�شاوي�ش
محمد عبدالحفيظ احمد عبدالمجيد
محمد عمادالدين فخرالدين حوزاني
محمد محمود محمد محمد
محمد نورى انور فزع
محمد يو�سف ح�سين يو�سف محمد
ميثم مهدى ا�سعد فخرالدين
نا�صر محمد محمد �سعيد المغربي
�سيد ها�شم �سيد محمد ها�شمي
ال�صف الرابع االبتدائي
ا�سالم م�صطفى ح�سن �سالمه
جمال منير علي ماروني
خ�ضر محمد ف�ضل �صباح

رامز خالد علي عبداللطيف الرمحي
عبا�س م�صطفى ايوب
عبدالحي يو�سف ابو�شاوي�ش
عبدالرحمن عدنان رامز ر�شيد دالل
عبدالعزيز يحيى ح�سين محمود �سالم
عبداهلل عدنان رامز ر�شيد دالل
علي عبدالجليل ابراهيم محمد
يو�سف عبدالمنعم احمد العيان
يو�سف عماد يعقوب ح�سن عبداهلل
محمود نادر محمود م�صطفى القدح
�سامر محمد �سامي فرحات
طارق محمد نادر التتان
عي�سى �شاكر محمد العبد الظاظا
محمد ب�سام توبه
محمد ح�سن ن�صراهلل
ن�صر احمد ن�صر البحيرى
ال�صف الأول المتو�سط
ا�سماعيل نبيه نعمه العلي
ح�سن محمد جميل زين
علي فخر علي �سرحان
محمد م�صطفى ايوب
م�صطفى محفوظ عبدالوهاب محمد
مدين عبدالحميد احمد ابراهيم
محمد كامل عودة اهلل حامد دنون
احمد محمد احمد يا�سين
بدر محمد احمد يا�سين محمود يو�سف
بدر نا�صر عي�سى احمد عوي�س
�سلطان احمد نايف الف�ضلي
علي منا�ضل محمد ر�ضا تقي
قا�سم عدنان قا�سم فقيه
محمد عدنان محمد محمد العا�صي
ابراهيم �سليمان محمد قا�سم هندى
احمد ح�سين محمد �صفا
احمد عبدال�ستار اللحام
احمد هذال نايف عبدالرحمن يو�سف
ا�سامه احمد رجب عبداهلل عوده
ح�سن عبدالكريم كامل يعقوب
خالد عبدالقادر خالد بدره
�سعيد ح�سن محمد �سعيد طبيله
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�صباح ف�ؤاد دروي�ش محمد معمر
طريف حمود محمود حلب
عبدالقادر محمود عبدالقادر ريان
عبداهلل نزيه رفيق الغاوى
علي بدير محمود عبادى
فادى �سمير عبا�س �شاهين
محمد احمد من�صور محمد علي
محمد علي مق�شر
محمد كمال جميل ر�شيد الع�شي
محمود م�صطفى عمر العيان
مروان عبداللطيف عبدال�سالم اورجو
نور عادل ح�سني عمر الرواف
هاني محمود عبدالقادر ريان
وائل احمد خليل عوا�ضه
احمد حيدر محمد �سعيد
احمد عاهد عبدالرحمن عتيلي
احمد محمود علي مو�سى
ا�سامه احمد عيد عبدالرزاق بدره
ايمن عادل بكرى عبدالرحمن ابوالعال
زيد عبدالمنعم احمد العيان
�شاهين غالب ابراهيم مالعب
طارق ن�صراهلل ال�سيد ح�سين يو�سف
عبدالوهاب عبدالرحمن العاليه
عماد محمد توفيق ابراهيم
محمد �سلمان فريز �سليمان
محمد كامل عبدالرحمن الف�ضلي
نديم خليل لطفي محمد خليل
هاني محمد طايع
ال�صف الثاني المتو�سط
ح�سين علي عبا�س ا�سماعيل
عبدالرحمن محمد �سلطان
في�صل داود عبد مح�سن عبدالرحمن
ح�سن علي حبيب ح�سن القطان
عبداهلل فا�ضل احمد ملك
ح�سين علي ح�سين �سكراني
ح�سين غازى حيدر
عبدالرحمن فوزى علي الحاج
كريم عادل عبده خليل
محمد رم�ضان عبداللطيف ابوالمجد
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محمد غازى حيدر
محمد مهدى ا�سعد فخرالدين
حمزه عبدالجليل ابراهيم محمد
طارق حميدان عبدالحافظ النت�شه
علي احمد عجاج خلف العنزى
فرا�س ن�صراهلل ال�سيد ح�سين يو�سف
ه�شام عبداللطيف را�شد عبداللطيف

محمد وحيد الفـي محمود
وليد محمد احمد يا�سين
محمد فتحي بدير محمود
محمد نبيه نعمه
م�شعل عبدال�ستار اعجيمي �صقر
احمد ناجي طلعت ابراهيم
محمد يعقوب يو�سف عبدالر�ضا

ال�صف الثالث المتو�سط
ب�شار محمود �سليمان ابوداود
ح�سين علي حاجي حداد
م�صطفى عبدالحافظ عبدالهادى
مهدى اكرم احمد ابراهيم محمد
هيثم ابراهيم محمد ابراهيم
ا�سامه ابراهيم محمود �سرور
علي محمود ابراهيم حمود
محمد محمود ال�شعار
نادر محمد نادر التتان
نا�صر ح�سين علي مبارك
نوار طالل �سليمان عبدالفتاح
مهند كامل عودة اهلل حامد
احمد م�صطفى ح�سن �سالمه
جا�سم محمد عبدالرحمن �سلطان
جراح يو�سف عبدالمح�سن الف�ضلي
ح�سن منير يو�سف حيدر
�شادى خالد احمد خليل
محمد �ساهر عبدال�ستار علي اللحام
محمد عو�ض مو�سى عو�ض
محمود يحيى محمد ابراهيم
محمود م�صطفى محمود خليل

ال�صف الأول الثانوى
ايمن ن�سيب خليل دروي�ش
ب�شير محمود ال�شعار
عمر زهير عمر �صالح
محمد خليل محمد ن�صار
محمد م�ؤيد محمد ديب بيطار
ايمن �شاكر محمد الظاظا
حمدى عبد العال كامل فروانه
�سامر عدنان قا�سم فقيه
محد يحيى محمد ابراهيم
محمود ابراهيم محمود �سرور
يو�سف محمد على ناجى
حميد محمد عبد الر�ضا على
عماد ابراهيم جواد ناو خا�ص
في�صل �سالم عبداهلل ال�صفار
محمد ح�سنى ابراهيم عبد الرحمن
محمد فتحى عبد التواب محمد
هيثم �سلمان فريز �سليمان

ال�صف الرابع المتو�سط
بالل عو�ض مو�سى عو�ض
عدنان طالب محمد �صاحي
علي ح�سين علي مبارك
علي نمر نعيم
عمار طالب محمد �صاحي
فادى عدنان عبداللطيف �سليم
محمد ح�سام الدين نزير ق�صاب
احمد ف�ضل �شعبان ال�شرافـي

ال�صف الثاني الثانوى
احمد عبد الحافظ عبد الهادى
على فوزى الحاج
محمد احمد �سالم ابراهيم
محمد اكرم احمد وهبه
محمد عبد الفتاح على محمد
فادى محمد �صالح ال�صو�صو
ا�سامه احمد ناجى م�صلح
روجيه فاخر عي�سى �ضاهر
محمد ف�ضل �شعبان ال�شرافى
ماهر زكى قا�سم نا�صر
فرا�س محمد �صالح ال�صو�صو

ال�صف الثالث الثانوى العلمى
فادى محمد عبا�س داود
فادى م�صدق مفيد بريك
هيثم نبيل ح�سين البهلول
امجد محمدمحمد �سعيد المغربي
رامي ر�شاد خالد عبده
رواد علي عبداهلل حميد
عبداهلل احمد ح�سن احمد
علي زياد احمد اح�سان ا�سعد
محمد احمد ابراهيم ال�شواف
ال�صف الرابع الثانوى العلمي
ابراهيم نايف خليل دحبور
احمد محمد علي ال�سيد عيد
ايمن محمد علي محمد
حمزه �صفوت ح�سن الدجاني
عبداهلل طالب محمد �صاحي
محمد �شاكر محمد الظاظا
محمد عبدالعال كامل فروانه
م�صطفى هاني عبود ان�صارى
با�سل �سعيد محمد حمدان
�سعيد فالح بكاى �سعيد
�صالح �شراد محمد �شغناب
غ�سان غالب ابراهيم مالعب
منذر رفيق محمد �صباح
احمد خالد نا�صر محمود
عبدالكريم احمد �سليمان الب�شيتي
فادى عبدالح�سن خليل عوا�ضه
فادى فوزى علي
فهد محمد فريز عزت بحره
محمد ا�سماعيل احمد خ�شان
محمد حمزه عبا�س خداده
ه�شام �سلمان فريز �سليمان
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ال�صف الأول االبتدائي
احمد ابراهيم محمود ابراهيم
احمد ال�سيد عثمان محمد احمد
احمد عماد العبد

احمد عو�ض �سالم بامفتاح
احمد فاخر ال�سالمات
احمد لطيف عبود �صبيح
ا�سالم محمد ال�سيد محمد خليل
جا�سم محمد علي حاجي رم�ضان
جا�سم محمد عيد الكجك
حاتم محمد احمد فرج جاد
حامد محمد ا�سماعيل ال�سويج
حيدر محمد علي معتوق المعاتيق
خالد خيراهلل زغير �ساكت
�سيد تقي جا�سم تقي ح�سين
�ضياء محمد هاجر
طالل نايف دروي�ش
عبا�س محمد عطوى
عبدالرحمن يو�سف م�صطفى
عبدالعزيز علي احمد جعفر
عبداللطيف �سالم حمد بنيان طاهر
عبداهلل �صادق عبدالح�سن �شهيد
فهد في�صل فريد ح�سين يون�س
محمد جواد ها�شم ح�سن
محمد ح�سن المر�سي ابراهيم علي
محمد زهير لحاف
محمد و�سيم محمد �سكر
م�سعود عبدالمنعم منير عجور
منذر محمود ر�شيد محمود دلبح
ه�شام وحيد �شوكت عبداهلل
و�سيم ح�سين علي عوا�ضه
احمد ريا�ض �شحده محمود الخالدى
احمد عبدالخ�ضر البوغبي�ش
احمد محمد ا�سماعيل ابوحويلي
احمد نبيل عبدالكريم خليل
ا�سامه احمد ال�سيد خليل �سعد
امير ابراهيم عباره
ح�سن �صباح علي محمد �شبر
خالد يحيى محمد ابراهيم
ربيع محمد فروه
زاهر محمد فاخر المو�سى
�سعيد ر�شدى �سعيد عبدالكريم
�سيد مهدى �سيد عبدالح�سين قزويني
�سيد يعقوب �سيد يو�سف مو�سوى

�سيف الدين محمد فاروق محمد
عبا�س محمد �صفا
ع�صام رم�ضان عبداللطيف ابوالمجد
عالءالدين عادل محمد ح�سن عوينات
علي مح�سن را�شد عبداهلل �شاكر
فهد محمد خلفي زاده
محمد زياد طارق خان
محمد فالح را�شد عبداهلل
محمد نزار قا�سم احمد الخطيب
م�صطفى في�صل فايز محمود جمعه
و�ضاح ا�سعد مال عثمان
يو�سف ظاهر طاها
محمد ر�ضا محمد ا�سماعيل
محمد خليل الزين
ال�صف الثاني االبتدائي
رامى احمد ابراهيم مطرى
محمود على عبا�س ا�سماعيل
رفعت احمد عبد الرحيم احمد ا�سعد
�سيد عبا�س محمد جواد مهرى
عبد الحافظ محمد محمد ح�سن
عبد اهلل اكرم احمد وهبه
عمر محمد فاروق محمد عبد الهادى
محمد عماد العبد
ال�صف الثالث االبتدائي
با�سل �صبرى محمد عبداهلل كتانه
خالد عدنان نايف عبد الكريم
على ابراهيم ذيب ال�سيد
عي�سى جراح خالد دخيل
ماجد محمد خلف �سليم
مبارك �شريف احمد حاج عبداهلل
محمد جمال دبو�س
محمد طالل على كرم ح�سين
م�صطفى حكمات محمد يا�سين
معاذ محمد حنيف يو�سف
احمد م�صطفى محمد مر�سى
على �صالح الدين محمد جواد المجيد
محمد عبد القادر االعرج
ح�سن عزت ايوب
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ال�صف الرابع االبتدائي
�شهرام �سيد احمد �سيد محمد ديباج
على ح�سين حمود
محمد احمد عبد الرحيم احمد ا�سعد
محمد على ا�سماعيل محمد �سالمين
الري�س يو�سف يعقوب عبدالعزيز
احمد ابراهيم عبا�س ا�سماعيل
ح�سن غ�سان مغنيه
على خليل على ابراهيم
عمر ريا�ض عمرم�صطفى دغل�س
كريم بيل بي�سى
محمود عبود حفنى محمد
ال�صف الأول المتو�سط
احمد جراح خالد دخيل
احمد محمد محمد ح�سن
بدر منا�ضل محمد ر�ضا تقى
ر�ضوان عبد المنعم ر�ضوان الفرا
عمر يد اهلل عبداهلل ر�ضا وي�س
محمد ابراهيم ذيب ال�سيد
محمد م�صطفى العيان
م�شعل فهد احمد جمعه ارحمه
ايهاب عزت ايوب
احمد خليل على ابراهيم
احمد محمد يو�سف التميمي
رائد �سامى م�صطفى ح�سن فيات
على �شاكر عبد ال�صمد على ال�صفار
عمر �صبرى محمد عبداهلل كتانه
محمد را�ضى ا�سماعيل ا�سماعيل
مينا كميل فايز حكيم متى
وائل فهد جبار عد�سان
احمد ا�سعد محمد مو�سى
احمد عبد متعب حمزه
بدر عدنان ح�سين عبداهلل
ثامر زياد مرعي الرفاعي
جمال عبدالحميد احمد ابراهيم
جواد عبدالكاظم �سلمان �صاحب
�سعد ع�صام �سيد عبدالرحمن
�صالح ب�سام فايز يو�سف عامر
طارق ا�سامه محمد م�صطفى
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علي احمد محمد ن�صار
محمد اكرم محمد جا�سر �صالح
محمد ب�سام يو�سف محمد احمد
نادر محمد نزير كا�شف
ن�صراهلل محمد ح�سين ن�صراهلل
نورالدين يحيى عبدالجابر عي�سى
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد علي ا�سماعيل محمد �سالمين
ا�سعد ف�ؤاد ا�سعد ف�ؤاد ابوال�سعود
م�صطفى عبدالحميد النجار
محمد زياد مرعي الرفاعي
احمد خليل �سعيد الزين
ح�سين كامل علي حمود
خالد ح�سين علي يتيم
محمد ح�سن ح�سين علي قا�سم
محمد مجدى ابراهيم مكرم
يو�سف نزار قا�سم الخطيب
ال�صف الثالث المتو�سط
�سعد عبداهلل �سالم بام�سلم
عبداهلل محمد �سليمان الددا
ا�سعد محمد اللطيف
محمد ا�سامه محمد محمود
م�شعل عو�ض حن�س المطيرى
وهبه علي ا�سماعيل با�سط
ال�صف الرابع المتو�سط
ح�سين علي ح�سين حاطوم
عبداهلل محمد يون�س �شعفوط
ال�صف الأول الثانوى
ثامر الحميدى حمود المطيرى
علي نمر ح�سن مح�سن
عمرو محمد عفيفي مر�سي
محمد عمر محمد �شبالق
م�صطفى ممدوح زكي ال�شيمي
احمد منير فقير محمد �شاه محمد
ب�سام ريا�ض محي الدين حرب
مايكل مجدى جورج ميخائيل

ال�صف الثاني الثانوى
محمد ا�سعد محمد مو�سى
طارق زياد مرعي الرفاعي
ايهاب محمد يون�س �شحاده
ح�سين خليل علي قن�صور
روبين زاكار روبين ا�سكانيان
محمد �سلمان محمد من�صور
محمد علي نايف يحيى
محمد كامل علي حمود
محمد وليد را�ضي الجوهرى
ال�صف الثالث الثانوى العلمي
احمد ا�سماعيل احمد �سالم
محمد امين ا�سماعيل امين
محمد ف�ؤاد زويد جنديه
ابراهيم نجيب ابراهيم نجيب
احمد جمال ح�سين احمد
خالد ا�سعد محمد مو�سى
علي يو�سف ح�سين يزبك
ال�صف الرابع الثانوى العلمي
احمد عبدالكريم محمد قوار
امير احمد �شوقي راغب
امين ابراهيم محمد ابودراز
ح�سن تي�سير ح�سين �سعاده
ح�سين احمد ح�سين ابولبده
رامي عيد ح�سان �صو�صين
�سامر �شفيق بن فوزى العلمي
عادل عبداهلل بن م�سعود ال�شريكي
عالءالدين عناد محمد فريجه
محمد ابراهيم محمد ابودراز
محمد عبدالرحمن علي زنداح
بالل خليل محمد ن�صار
ابراهيم محمود من�صور زعرب
احمد مجدى عبداهلل الري�س
اياد جمال جميل يو�سف
ايمن عالءالدين ح�سن طحان
حامد جميل حامد محمد
خالد فهمي مو�سى �سليمان
رامي �صفوت �صموئيل عطااهلل

زكريا مو�سى الر�شيد
طارق م�أمون �شيخاني
طالل عبدال�ساده لفته �سعيدى
عبداهلل ح�سين ال�سويداني
علي حميد �صالح مهدى
علي �صالح �سلمان �صالح
م�شارى �سعد فا�ضل مر�ضي
هيثم بادى جميل احمد
يا�سر مو�سى عبدو الر�شيد
طالب العام الدرا�سي 1999/98

ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم جا�سم محمد عو�ض �سالمه
احمد جبر �صوان ح�سن �سليمان
احمد فهد احمد جمعه ارحمه
احمد وفيق �شفيق �شحورى
ا�سامه احمد محمد الق�صراوى
المعتزباهلل هاني ها�شم التوتي
المعت�صم باهلل هاني ها�شم التوتي
ان�س ح�سن محمد �سعيد طبيله
ح�سين يحيى عبا�س حبيب
ح�سين ح�سن ديب ال�سيد
ح�سين حميد نجم عبد
ح�سين محمد مندني احمد
ح�سين محمد نمر ال�سمره
حمزه يا�سر محمود محمد مقداد
خالد قا�سم محمد عبدالرحيم
خالد ن�صار ابوحالوه
رواف محمد جمال ح�سني الرواف
عا�صم ن�ضال طالب عارف حامد
عبدالعزيز علي حاجي حداد
عبداهلل توفيق محمود الق�شا�ش
عبداهلل جابر زغير �ساكت
عبداهلل جبرين محمد احمد عواد
عبداهلل �صالح الدين محمد جواد
عبداهلل فا�ضل رويح عبد الرو�ضان
عبدالمناف حمزه ح�سين كاظم
علي ح�سن مح�سن ارزوني
عمار محمد ح�سن علي عوده

عمر ناجح �سليمان خ�ضر �سليمان
عمر يا�سر عبدالحميد �شختور
كارم بل بي�سي
مبين عامر محمد نا�صر
محب ه�شام محب ابراهيم
محمد خليل جمعه العبودى
محمد محمود غانم �شراب
م�صطفى محمد الحاج ح�سن
وائل فريد ح�سان احمد جبريل
يو�سف داخل داخل
محمد ا�سامه محمد علي
ال�صف الثاني االبتدائي
احمد ابراهيم �سليمان ح�سن حمد
خالد محمد �سمير فرحان
مدحت �صالح حافظ ا�سالم
بالل محمد الحاج ح�سن
عبدالرحمن خالد �صبحي اال�شقر
فهد علي احمد
محمد فواز عبداللطيف
ال�صف الثالث االبتدائي
ابراهيم احمد ابراهيم عبدالحميد
ابراهيم احمد ح�سين فقيه
جالل فتحي ال�شيخ
عبداهلل احمد محمودى رود بار
فرا�س يحيى مغنيه
ه�شام محمود ابراهيم �صوان
�سامح عادل جالل �سليمان محمد
محمد ن�صر ال�سيد محمد
نا�صر جا�سم ح�سن الجدى
ال�صف الرابع االبتدائي
با�سم محمد ب�شير �سالم حمد �شراب
عبداهلل محمد رجا ر�شيد ابراهيم
فرا�س فواز رفعت عبداللطيف
معاذ خالد �صبحي محمد اال�شقر
نائل فهد جبار عد�سان
ا�سعد ديب ر�ضا لقي�س
ح�سين علي ابوحمزه

ح�سين م�صطفى عبداهلل ويزاني
خالد عالءالدين محمود النخال
ن�سيم امين محمد نمور
ال�صف الأول المتو�سط
ابراهيم عبدالرزاق عبدالغني ال�سقا
احمد �صالح احمد �صالح محمد
احمد مجدى احمد محمد علوان
خالد ب�سام خليل علي ال�شيخ علي
زكريا يحيى احمد مغنيه
�سائد �صالح عمر ر�شدان
عبداهلل فواز عبد الرزاق ال�شعار
عي�سى محمد عادل عمرو م�سوده
مايكل كميل فايز حكيم متى
محمد عفيف ب�سام عفيف ب�سمار
محمد على احمد
محمود �صالح الدين محمود احمد
معاذ محمد العبد الجابر
نزار عزالدين �سليم جرار
احمد ا�سامه عبد الحميد ال�سكرى
ا�سامه محمد زاهر احمد عباره
ح�سام �سهيل لحاف
ح�سن احمد خليل ال�ضاوى
طالل جبار م�شكور عبد
عبداهلل محمد محمود حوراني
عبداهلل م�صطفى عبداهلل ويزاني
على محمد احمد وهبه
محمد طاهر عبد الرحمن بدير
محمود احمد محمد ح�سين عريقات
وليد محمد رجا ر�شيد ابراهيم
يو�سف محمد نمر ال�سمره
احمد عبد ال�صمد يحيى جا�سم
خليل محمود حناوى
رامى اكرم عبداللطيف ابو�صفيه
عالء اكرم محمد جا�سر �صالح
على جمال م�صطفى
ل�ؤى عبدالرحمن مرعي الرفاعي
محمد ا�سماعيل ح�سين بكر
م�صطفى اديب هارون ال�صالح
مهند مجدى ابراهيم مكرم
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هانى نمر ح�سن مح�سن
و�سيم امين نمور
ال�صف الثاني المتو�سط
بهاء فتحى ال�شيخ
على فواز رفعت عبداللطيف
احمد عاكف احمد محمد احمد
على ح�سن م�صطفى كاعين
عماد عمر عثمان احمد خيراهلل
محمد ح�سن م�صطفى كاعين
محمود عادل محمد عبدالقادر
احمد عادل جالل �سليمان
احمد عزام احمد �سليمان �صالح
على فا�ضل عبداالمير ع�سكرى
في�صل را�شد عبداهلل را�شد ال�شطي
محمد ر�ضا فا�ضل كبابيان كا�شاني
ال�صف الثالث المتو�سط
محمد عبد المجيد حافظ ر�سالن
يو�سف محمد على بن على الذيبانى
اياد محمد ع�صام االورفه لي
ح�سن احمد ح�سين فقيه
ال�صف الرابع المتو�سط
نواف محمد عبداهلل �سفاح
عبدالرحيم احمد عبدالرحيم احمد ا�سعد
محمود محمد �سعيد �صالح �سويدان
جابر�سيد رحيم' �شبار مو�سوى
ال�صف الأول الثانوى
احمد انور �ضيف اهلل العقله
بالل ح�سين عكر
�صالح محمود بركات
جعفرفي�صل جعفر ب�سي�سو
ح�سين احمد ابراهيم عوا�ضه
حمد عو�ض فيحان العتيبي
روبين كيورك روبين ا�سكانيان
محمد محمود ابراهيم �صوان
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ال�صف الثاني الثانوى
احمد عادل محمد عبدالقادر
احمد محمد ح�سن م�صطفى
احمد يو�سف عبدى ورفا
عثمان عمر عثمان خيراهلل
على ا�سعد محمد خري�س
محمد مجدى احمد محمد علوان
جا�سم محمد بزيع الخالدى
ح�سام عبد ابراهيم النجار
محمد ماهر احمد الخياط
ال�صف الثالث الثانوى العلمي
على ا�سعد عبداهلل
محمد احمد محمد عريقات
محمد الد�سوقى ال�سيد الد�سوقي
محمد عدنان رامز دالل
مهند نزار قا�سم الخطيب
ه�شام محمد عدنان' الحاج الع�شى
ال�صف الرابع الثانوى العلمي
رائد ابراهيم �سليم م�صطفى
احمد ابراهيم زكى المطرى
احمد محمد �سعيد �سويدان
فرا�س فوزى يون�س ابو نادى
م�صطفى محمد ح�سين عابدى
الطالب للعام الدرا�سي 2000/99

ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم يا�سر �إبراهيم ابوزرقة
احمد �سعد كامل �شريف الف�ضلي
احمد �شاكر محمد العبد الظاظا
احمد غ�سان محمود محمد مقداد
احمد فا�ضل مجيد علي القريني
احمد ماهر عيا�ش
احمد محمد �سعيد خ�شي�ش
�إ�سالم خالد عبدالبديع محمد
�أ�شرف محمد فريز �سليمان ال�سقا
ح�سين ح�سن محمد قندولي
خالد طالل علي كرم ح�سين

ر�شيد محمود ر�شيد محمود دلبح
�ساهر محمد فوزى محمد م�صطفى
�سعيد عبدالمنعم منير عجور
�سليمان حمزه عبا�س عبداهلل
طالل عدنان محمد قي�سون
طالل علي محمد رزق ابوعيده
عبداهلل ابراهيم جاد
عبدالمجيد محمد فهد عبدالرحمن
علي فا�ضل محمد بومريوم
علي محمد علي نكهبان
عمر نا�صر عو�ض
فرا�س يو�سف بن حمد ال�شام�سي
فهد يعقوب عثمان ا�سماعيل احمد
في�صل خليل حكمت محمد الح�سيني
كرم حاتم محمد احمد يون�س
محمد �سالم الدالل
محمد �سليم محمد الم�صرى
محمد عبداللطيف ح�سين غلوم
محمد عبدالمهدى فخرالدين نهاوندى
محمد غ�سان محمد ح�سن تميم
م�شارى محمد ح�سين علي العنزى
ه�شام ن�ضال ابراهيم ديب ا�سبيته
وليد محمد احمد فرج جاد
يحيى قا�سم يحيى �سليمان
يو�سف علي م�صطفى هارون
ال�صف الثاني االبتدائي
احمد محمد علي عطيه عطا
براء عمر جميل �صم�صام
حاتم ح�سن محمد جمال الدين الترزى
زين العابدين محمد علي كريكر
�سليمان ا�سماعيل خليل حميده
�صالح محمد مو�سى ال�ضميرى
عبدالعزيز زياد �سلمان �صالح
عبداهلل عبدالرحيم حمد طاهر
عبداهلل نا�صر عي�سى احمد عوي�س
محمد ا�شرف محمد عبدالرحيم
ال�صف الثالث االبتدائي
احمد بن يو�سف بن حمد ال�شام�سي

احمد محمد عادل عمرو م�سوده
ا�سامه محمد فريز �سليمان ال�سقا
حازم احمد محمد الم�صرى
ح�سن ا�سعد محمد خري�س
ح�سن نا�صر مجيد جعفر
حمزه علي مح�سن ارزوني
�سعود عبداالمير عبا�س بحروه
عادل محمد علي كريكر
عبدالعزيز فهد حمود بوحمد
عبداهلل فا�ضل محمد بومريوم
علي زياد �سليمان �صالح
محمد خ�ضر احمد �صهيوني
محمد فا�ضل محمد بومريوم
م�سلم احمد عبدالح�سين علي
م�صطفى مالك ديب ع�ساف
يو�سف �سالم ح�سن ابوداود
يحي حمد الأعرج
ال�صف ا لرابع االبتدائي
احمد جمال �سعيد محمد عبيد
احمد محمد فريز �سليمان ال�سقا
حيدر عبدالرحيم حمد علي طاهر
داود عبدالقادر فايز ا�سماعيل
عثمان �سراج احمد عبدال�سالم
علي غ�سان محمد وهبي
م�ؤيد حاتم طالب يو�سف عكا�شه
محمد �سعد كامل �شريف الف�ضلي
محمد �صبحي ديب ن�صار
محمد عز ام احمد �سليمان �صالح
محمد يو�سف ابراهيم المتولي
نا�صر اكرم احمد ابراهيم ورايات
وائل احمد نجيب مروان ال�صحن
ال�صف الأول المتو�سط
ابراهيم خليل ابراهيم وحيد
احمد خ�ضر احمد �صهيوني
احمد زياد �سليمان �صالح
احمد عبدال�صمد عبداهلل عبدال�صمد
احمد عبد المجيد احمد �شحاده
احمد محمد عبداللطيف عبدالبا�سط

الطارق ا�سامه محمود الدعا�س
انور علي نا�صر جا�سم
اياد احمد عيد عودة اهلل
ايمن محمد فريز �سليمان
با�سل نايف دياب فروه
بالل عمر جميل �صم�صام
تادى فادى عبيد
جان يو�سف اوهان�س كاتنجان
جهاد احمد وحيد الموالي
ح�سن ماجد ح�سن عطيه
ح�سن محمد محمود مغنيه
ح�سين خليل جا�سم خلوئي
ح�سين علي ع�صام اال�سعد
ح�سين علي مح�سن ارزوني
ح�سين محمد مطرود
رائد اياد عبداهلل ال�شايب
رامي نا�صر عبود
ر�ضا في�صل ر�ضا فرحات
�سومر علي �شبول
�صباح لطفي عبداللطيف �صباح
�صالح في�صل عجمي نجم
عامر انور ر�ستم فتالي
عبدالرحمن عبدالكريم يو�سف
عبدالرحمن عزام احمد �سليمان
عبدالعزيز نعيم عبداهلل �شمي�س
عبداهلل فهد حميد جوهر
عبداهلل محمود عبدالر�ؤوف علي
عبدالهادى �سامي عبدالهادى مرتجى
عالء علي محمد �سلمان
علي احمد فندى الحاج علي
علي خ�ضر احمد �صهيوني
علي نا�صر �سعيد حمود
علي يون�س احمد زطام
عمر محمد عبدالرحمن �شعفوط
ف�ؤاد يحيى محمود عو�ض
فادى محمد دروي�ش
فايز عبدالقادر فايز ا�سماعيل
فرا�س ه�شام محمد �سلمان
م�ؤيد عبدالكريم عبدالمح�سن الرفاعي
ماهر �سميح مطلق قادرى

محمد احمد عبد محمد ابوزاهر
محمد احمد عبدالعزيز يو�سف
محمد زهير محمد حلفاوى
محمد �سميح مطلق قادرى
محمد �سمير محمد �شال
محمد عبد حنون عبدالح�سين
محمد فرج محمد ال�سيد فرج
محمد ماهر فالح �صالح
محمد مروان عي�سى
محمد نبيل محمد م�ؤذن
محمد وليد خيراهلل ا�سماعيل
محمود �صهيب امين كمبالي
محمود يحيى النمر
مهند �صفوت ريا�ض محمد
هاني ال�سعيد ال�سعيد بدران
ه�شام م�صطفى محمد حجاج
يو�سف جوهر عبدالح�سن عبدالح�سين
محمد �سعيد حمد االعرج
ال�صف الثاني المتو�سط
�أحمد فار�س محمد فخرالدين
ا�سامه محمد طارق محمد الح�سيني
ايهاب �سمير كمزول
با�سل عبدال�ستار اللحام
جمال احمد الحفناوى عنان
حمزه يو�سف بن حمد ال�شام�سي
خالد جمال �سعيد محمد عبيد
زيد عبدالرحيم حمد علي طاهر
�شكرى فايز محمد
عارف عبدالكريم عبدالمح�سن الرفاعي
عدنان �سامر عمرو عدنان القارى
علي اح�سان عوده يو�سف يا�سين
علي حبيب خيون جازع
علي عبدالعلي ملك بدر �شهراكي
فرا�س ابراهيم حرب ح�سين
مالك احمد عبدالح�سين علي
محمد االمين عبداهلل يو�سف م�سعود
م�صطفى بدوى ح�سين المجيد علي
م�صطفى محمد عبدالمنعم �صالح
م�صطفى نجاة م�صطفى عناد
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معتز �شحاته متولي �شحات
معن فايق محمد غنايم
مينا ر�شاد ثابت خله
يو�سف عبدال�سالم البقالي
احمد فار�س محمد فخرالدين

محمد عرفات محمد عرفات
محمد علي ح�سين ابوزرقه
محمد علي م�صطفى هارون
محمد ها�شم عبدالفتاح �سعيد جالد
محمد وائل �شريف عبداهلل حامد
نا�صر تامر عبود

ال�صف الثالث المتو�سط
احمد خ�ضر �سعيد الزين
ادهم احمد الحفناوى عنان
ايمن محمد الدكالي
تامر محمد �سمير فرحات
حمد ابرا هيم حرب ح�سين
رامي �سمير محمد الم�صري
عبدالعزيز �سالم ح�سن ابوداود
عبداهلل محمد ح�سين علي العنزى
علي هاني ذيب �صادق
فادى ريا�ض محمد ا�سعد
كيرل�س زكي ي�سرى زكي
مايكل عزمي يونان �صادق
محمد حاتم طالب يو�سف عكا�شه
محمد ح�سن ها�شم بدرالدين
محمد علي خليل قبالن
محمد محفوظ عبيد مهيدى
محمد م�صطفى طالب
محمد م�صطفى عمر العيان
محمد ن�سيب دروي�ش
محمود احمد عبدال�سالم
محمود م�صطفى عمر العيان

ال�صف الأول الثانوى
ابراهيم محمد وليد العتيبي
احمد جمال خليل ظاهر
احمد عبدالملك �سليمان محمد
با�سل محمد غياث الخطيب
ب�سام محمد غياث الخطيب
رامي �سمير محمد �شال
طارق عيدان �سالم
عبدالرحمن محمود اال�شقر
عبداهلل غانم عبدالتمام عباديان
عثمان الطاهر محمود احمد
علي ح�سن ها�شم بدرالدين
علي خليل جا�سم خلوئي
فهد عو�ض محمد باغوزه
محمد ابراهيم ريحان
محمد درار محمد حاج علي
محمد طارق عبدالحميد توفيق
محمد عايد �سعدى عطا عطيه
محمود عبداللطيف محمد عبدالنبي
معاذ فايق محمد غنايم
مينا عزمي يونان �صادق

ال�صف الرابع المتو�سط
احمد عبدال�ستار اللحام
احمد فايز محمد
ايمن م�أمون مو�سى المبروك
زياد محمد احمد خزمه
عادل محمد ح�سين علي العنزى
عامر عبدالرحمن �أبو �صينيه
عبدالرحمن احمد خالد الزين
عبدالرحمن خمي�س عبدالغني الفرا
محمد احمد فندى الحاج علي
محمد جدوع �سلطان عبيد العنزى

ال�صف الثاني الثانوى
ح�سين علي ح�سين ابوزرقة
خالد خ�ضر احمد حمدان
رائد �سعد كامل �شريف الف�ضلي
زياد احمد علي الحجلي
�صهيب عدنان رحيل
عبدالفتاح ها�شم عبدالفتاح جالد
عالء محمد مو�سى ال�ضميرى
علي محمد محمود مغنيه
عمر عبدالكريم يو�سف عبدالعزيز
عمر يون�س احمد زطام
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فرا�س م�صدق مفيد عبدالفتا ح
ل�ؤى محمد مو�سى ال�ضميرى
محمد احمد عبد �شبير
محمد ح�سن محمد ال�شامي
محمد خ�ضر �سعيد الزين
محمد عادل عاهد اللحام
محمد عبدال�ستار اللحام
محمد علي عبدالفتاح زيدان
فايز محمود الحريري
ال�صف الثالث الثانوى العلمي
ابراهيم محمد زهير البيطار
احمد ح�سن احمد العدوان
احمد �صبحي عو�ض عفانه
احمد عبداهلل كانتي
احمد محمد عي�سى
انور محي الدين انور �شويكي
بدر �صالح جابر خلف
عبا�س ح�سين علي عبود
عبداهلل وائل �شريف عبداهلل
فار�س ابراهيم حرب ح�سين
كرم محمد علي اال�سطل
محمد فتحي ح�سن الزين
محمد يون�س احمد زطام
معاذ عبداهلل محمد الرفاعي
نبيل �شبلي ح�سين �شبلي
ال�صف الرابع الثانوى العلمي
ابراهيم جدوع �سلطان العنزى
احمد ح�سن احمد ح�سن عرقاوى
احمد محمود ابراهيم الخطيب
احمد نعيم احمد �شحاده
ايهاب احمد محمد العجرمي
بدر تركي قطامي فرحان
حمدى عبدالعال كامل فروانه
خالد جا�سم �صنيدع �سلطان
�سامي خ�ضر عبدالحليم عبيد
عبا�س علي ح�سين البلو�شي
عبا�س كمال احمد نادر
عبدالعزيز في�صل عجمي نجم

عبداللطيف محمد ح�سين العنزى
عبداهلل محمد رفيق زندالحديد
علي احمد علي الحجلي
علي عبدالرحيم حمد طاهر
علي عدنان رحيل
علي وائل �شريف عبداهلل حامد
عمر محمود يو�سف اال�شقر
غيث �سامي محمود غيث
ماهر �شبلي ح�سين �شبلي
محمد ابراهيم حرب ح�سين
محمد انور ا�سماعيل محمد
محمد رفيق محمد �صباح
محمد �صالح ح�سن ابو�سريه
محمد كامل عبدالوهاب محمد
محمد مجيد عبدال�صمد ان�صارى
محمد نادر علي مو�سى
محمود احمد حمد ق�شطه
محمود محمد علي اال�سطل
مهند علي جابر العلوى
نائل ادوارد لوقا غبريال
يو�سف عبدالكريم يو�سف عبدالعزيز
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ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم طالب م�سلم بريجيه
احمد ع�صام ح�سين ح�سن الكحلوت
احمد كامل محمد ابراهيم كامل عبد الرحيم
احمد محمد ن�صر الدين االمام
جا�سم حمد المحمد
حبيب خليل عبد ال�شاه تميمي زاده
ح�سن ابراهيم ح�سن محمد
ح�سين جا�سم ح�سين عبد اهلل قمير
ح�سين ح�سن مح�سن ارزوني
ر�شدي محمد �صبحي طالل يون�س
زياد �سمير فازع فايز ابو دروي�ش
�سامح ماجد محمد محمدين
�سليم ابراهيم �سليم ابراهيم �سليم
عبدالحميد ا�سعد يو�سف عبدالحميد جامو�س
عبدالرحمن زاهر ابراهيم طه

عبدالرحمن فهد حميد جوهر الحالق
عبدالعزيز محمد فاخر �سليمان المو�سى
عبداهلل محمود داود يو�سف
ع�صام علي ع�صام الأ�سعد
عالء محمد عادل عمرو ح�سني م�سوده
علي عبد الزهرا يابر خليفي
علي محمود �شاكر ناه�ض قري�ش
عمر ب�سام محمد احمد �شعبان
عمرو طه قطب طه �شكيبان
فار�س �أيمن عبد العزيز مو�سى �شاهين
في�صل مهدي حمود فرج العنزي
ماجد يو�سف ح�سين يو�سف محمد
محمد رجاء عبيد �سلمان رجا ال�شمري
محمد عبد اهلل خليف حمود
محمد محمود قا�سم �سيا هبو�ش
محمد يعقوب عثمان ا�سماعيل جمعه
محمود احمد �سيد احمد عبد الحليم مبارك
محمود �شاكر محمد العبد الظاظا
محمود عامر عبد اهلل محمد خريبط
محمود مجدي ح�سن طه محمد
مو�سى �شاهر غنيم
يو�سف جبر �صوان ح�سن �سليمان
يو�سف عبد العزيز ح�سين ر�شدي
احمد با�سم امين عي�سى
ال�صف الثاني االبتدائي
ان�س ا�سعد يو�سف عبد الحميد جامو�س
حمزه �سامي علي خلف
�سالم علي العلي الحمد
�سليمان محمد فاخر �سليمان المو�سى
عبد الملك ر�ضوان احمد زين
ع�صام محمد عبد المن�صف محمد عبدالعال
علي محمد المهدي ح�سين محمد
فهد فواز عبد اهلل الأحمد
في�صل فواز عبد اهلل الأحمد
يو�سف عدنان عبد اهلل جا�سم علي
يو�سف مراد م�صطفى مندني محمد
ال�صف الثالث االبتدائي
احمد عبدالجليل علي عبداهلل حمود القالف

احمد م�صطفى محمد زواوي
ا�سامه محمود الحريري
انور عبد الجليل علي عبد اهلل القالف
عبد الهادي نافذ عامر عبد العزيز �أ�سعد
عالء عبا�س محمد ح�سين الطير
ا�سالم اهاب محمود ب�سيوني
ال�صف الرابع االبتدائي
احمد مراد م�صطفى مندني محمد
ايهاب عاطف الزين
زاهر محمد فاخر المو�سى
ع�صام غ�سان عبد اهلل نجده
ف�ؤاد حمد المحمد
محمد علي العلي الحمد
نا�صر بدوي ح�سين المجيد علي
ان�س طالب م�سلم احمد بريجيه
ايمن ا�سعد يو�سف عبد الحميد جامو�س
ح�سن يحيى عمر يحيى
رامي با�سم امين فقها
�سامر عبا�س محمد ح�سين الطير
�سعد محمد �سعيد ابو زعالن
فواز خالد نا�صر محمود القبان
كمال م�صطفى حلمي عبد القادر بدر
محمد يو�سف ابراهيم ح�سين المتولي
ال�صف الأول المتو�سط
احمد جميل جابر
ح�سين ابراهيم خليل عوا�ضه
خالد ابراهيم �سعد الدين ح�سن تتان ماني
خالد ح�سين الحلفاوي
خالد طارق عبد الواحد احمد معرفي
عالء عبد اللطيف الحلقي
عمر محمد جمال
فرا�س عماد فحل
محمد عدنان نايف كل�ش
محمد مبروك توفيق احمد
م�شعل خالد جوده حمود
يحيى ب�سام محمد عارف ابو �سيدو
القا�سم محمد علي ابراهيم وحيد
ح�سين ها�شم عبد الفتاح �سعيد جالد
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�سليمان عمر �سليمان عبد الحميد العنيد
عبدالرحمن محمود عبد الرحمن ن�صر النجار
عبد اهلل �سالم عبد اهلل علي
علي ح�سين علي عباني
مهند محمد احمد عرابي حداد
ابراهيم ح�سام احمد ال�شامي
احمد �سامي قا�سم �سبيتي
احمد طارق عبد الحميد علي توفيق
احمد محمود احمد رزق ابو عيده
اياد م�أمون مو�سى محمد المبروك
بدر نا�صر محمد عبد الكريم
جمال احمد خليل من�صور
ح�سن �سليم ال�صفح
ح�سن فاروق ح�سن محمد محمود
خالد وائل نايف حوران
عاهد عادل عاهد ابراهيم اللحام
عبا�س عبد الكاظم �سلمان �صاحب
عبد اللطيف لطفي عبد اللطيف �صباح
عبد اهلل طارق �سالم ا�سماعيل عبد اهلل
عبد اهلل ناجي محمد �سليمان الب�سام
علي حيدر عون
علي فايز �سعيد يو�سف الرحيم
علي وجيه محمد الخر�سه
فايز محمد ف�ؤاد فايز ف�ؤاد من�صور
محمد احمد ح�سن عطوي
محمد �أمين بركات محمد زكي بركات
محمد جميل ديب عطوي
محمد عامر عبد اهلل محمد خريبط
محمد عبا�س محمد ح�سين الطير
محمد عبد الر�ضا ا�سعد غملو�ش
محمد م�صطفى حلمي عبد القادر
محمد مو�سى محمد متولي
م�صطفى مراد م�صطفى مندني محمد
ه�شام م�صطفى ذيب
و�سيم ح�سين �شيري
يعقوب يو�سف علي ن�شو دبعون
احمد ر�ضوان زين
احمد عبد الأمير احمد فران
احمد محمود محمد محمد احمد ال�شرقاوي
جعفر ح�سن علي فيا�ض
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ح�سام محمد المهدي ح�سين محمد
ح�سن ع�صام فرحات
ح�سين علي جمعه
خالد م�صطفى محمود خلف
رائد محمد �صبحي طالل يون�س
طارق عبد الغني عرمان
طه محمد اح�سان دروي�ش
عبد اهلل ح�سن عذبي مارد
علي محمد ح�سن ر�شاد خالد عبده
علي م�صباح ال�شيخ
فهد �أكرم عبد العزيز ن�صار
فهد الأحمد محمد �سعيد عيد يبي
فهد م�صطفى ح�سن م�صطفى عبد الجواد
محمد ب�سام محمد احمد �شعبان
محمد ب�شير محمد هويلو
محمد طارق محمد �سليم
محمد عادل �سليم احمد ابو عماره
محمد فوزي محمد المحمد
محمد محمد ماجد ابو زالم
محمود زهير محمد عبد الكريم �سرطاوي
محمود عبد اللطيف فران
يزن طعمه الرفاعي
ال�صف الثاني المتو�سط
فادي احمد عبد الرحمن العلي
محمود خالد محمود عثمان ابراهيم
احمد عامر عبد اهلل محمد خريبط
يو�سف ب�شير محمد هويلو
احمد ا�سعد يو�سف جامو�س
احمد رفعت الترك
�سالم طارق �سالم ا�سماعيل عبد اهلل
علي اح�سان عوده يو�سف ال�شيخ يا�سين
محمد عدنان ح�سن حنينو
نايف وائل نايف حوران
ح�سان محمد �سعيد ابو زعالن
فادي كمال مطانيو�س زخور
محمد ايوب طالب م�سلم بريجيه
محمد با�سم امين عي�سى
محمد م�صطفى محمد زواوي
يو�سف زهير محمد عبد الكريم �سرطاوي

ال�صف الثالث المتو�سط
خالد ماهر احمد �شعبان
م�صطفى �سمير البرادعي
ح�سين علي عبد الر�ضى زهرا
علي عدنان ح�سن حنينو
خالد �صالح عبد الرحيم �سليمان النما�س
�سالم عبد ال�سالم �سالم ابراهيم الزايد
طارق محمد حبيب المتروك
عبدالرحمن جمال عبدالرحمن عبدالهادي
عمرو احمد احمد احمد ابو �سته
محمد احمد �سامي محمد
ال�صف الرابع المتو�سط
نبيل مروان م�سوتي
وليد خالد محمود عثمان ابراهيم
اكرم علي فوزي ابراهيم العبد
خالد نبيل عبد اهلل رم�ضان العيدي
�سامر ماجد محمد محمدين
عامر عبد اهلل حمود نازل
عبد الرحمن رفعت الترك
عالء محمد زاهر فهد
عماد محمد توفيق ابراهيم
محمد عبدالرحيم يو�سف عبدالرحمن الكندري
ال�صف الأول الثانوي
احمد ح�سن علي فيا�ض
احمد ماهر احمد �شعبان
ثامر عبد اهلل حمود نازل
خلدون محمود الحريري
ربيع جهاد محي الدين عون
عقيل علي محمود امير
محمود ا�سماعيل ح�سين زقوت
ها�شم �شعبان ها�شم �شعبان الرفاعي
يعقوب حيدر يعقوب ال�صفار
احمد عادل باقر معرفي
خالد فالح �سعود مطار المطيري
�سامر عبد الفتاح جميل البيزه
كريم محمود عبد الكريم الحداد
اديب محمد زهير ر�ضا الجابي
حيدر محمد ن�صيف نجم

عمرو محمد توفيق ابراهيم

وليد عبد الفتاح ال�سيد ح�سن

ال�صف الثاني الثانوي
اكرم محمد احمد عرابي حداد
علي قا�سم علي �سليمان احمد المجادي
محمود �سعد زغلول محمود �سعد
حاتم زهير لطفي م�صطفى احمد نجم
�سامي علي خليل ا�شمر
عالء عبد المهدي محمود ال�صالح
علي خ�ضر واكد ا�سماعيل
محمد خليفه فرج خليفه
محمد وليد احمد طيراوي
ا�سعد احمد ابراهيم ا�سعد
ح�سين مح�سن يعقوب الخزعلي
خالد وليد يا�سين طه
�سامح عادل �شوقي عو�ض اهلل
فادي �سليم خليل غازي
محمد عز الدين « وجيه « محمد ازبيدي
م�صطفى عبد الغني عبد الرحمن الفار
علي ح�سن ها�شم بدر الدين

ال�صف الرابع الثانوي
بديع عي�سى عبد اهلل العجوز
بالل �سعد محمود عبد الرحمن
تامر دروي�ش م�صطفى عبد النبي
محمد نواف �سليمان محمد
حمد نا�صر حمد جمعان العجمي
عبد الرحمن محمد زاهر فهد
علي مجيد عبد ال�صمد ان�صاري
فادي احمد عبد اللطيف يا�سين
محمود ال�شريف �صفوت محمود كامل
محمود محمد علي الأ�سطل
نائل حميد عطا اهلل الم�صري
احمد ح�سين احمد فريده
ا�سامه �شعبان خليل القوقا
ح�سين « محمد المهدي « ح�سين محمد
عهاد محمد ر�شاد ابراهيم �صالح
ماهر عبد ال�ستار علي اللحام
محمد �صالح احمد المر�شد

ال�صف الثالث الثانوي
انور كامل محمد احمد اغنيم ابو ادراز
بدر خالد نا�صر محمود القبان
عمار حميد ر�ضا ح�سن
ان�س محمد علي مو�سى
خليل �صالح عبد الرحيم �سليمان النما�س
رامي محمد لطفي يو�سف الزغير
�شبيب فالح �سعود ر�شدان
عبد اهلل �سهيل عبد افليفل
عماد محمد عبد الح�سن �صفاوي
ماجد ابراهيم محمد ابو الخير
ابراهيم جبر النزال
احمد عي�سى احمد عبد اهلل
بدر محمد حبيب المتروك
جاد محمد احمد عرابي حداد
ح�سين علي العلي الحمد
خالد عماد فحل
عدنان ماجد نعيم عبد الرحيم طنبوز
محمد جهاد محي الدين عون
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ال�صف الأول االبتدائي
احمد ا�سامه احمد محمد ايوب
احمد ا�شرف محمد كامل عبد الرحيم
احمد جا�سم خليل عبد الكريم ال�ضاهر
احمد خليل احمد �سالم بحر
احمد علي حمد احمد
احمد محمد �صالح احمد
ا�سامه �صفاء �ضياء الدين ح�سين العلمي
ا�سالم محمد محمد عبد المجيد عو�ض
اكرم محمد زهير عوده
تي�سير يا�سر ابراهيم ح�سين ابو زرقه
جعفر محمد ابراهيم �سلمان الخليفي
ح�سام خليل ابراهيم حمادي
ح�سن م�صطفى ويزاني
ح�سن علي محمد �سلمان
حمزه عبد الخ�ضر محمد البوغبي�ش
ر�شيد نائل محمد عزت ر�شيد

زياد محمد طارق محمد الح�سيني
�سالم فايز محمد قا�سم ابو ح�شمه
�سلمان عبد اهلل ابراهيم ح�سين البحراني
�سيد حيدر �صباح علي محمد �شبر
�سيد علي �سيد محمد قزويني
�سيد محمد م�صطفى �سيد محمد �صادق
قزويني حائري
�شاكر �سليم مروح �صباح
�صالح فهد حمود عبد اهلل بو حمد
�صالح الدين احمد م�صطفى احمد عقيل
طالل جا�سم محمد عبد الر�ضا
عبد الرحمن خالد �صالح الدين منقار
عبد الرحمن �صالح يو�سف علي احمد
عبد الرحمن يحيى فراج عبيد
عبد العزيز ر�ضوان احمد زين
عبد الكريم غانم عبد الكريم عبد الرحمن
ا�سعد ح�سن
عبد اهلل احمد ابراهيم فرحات ابراهيم
عبد اهلل عزام احمد �صالح
عبد اهلل محمد �سعيد عمر
علي ا�سامه في�صل ح�سين بو �صفر
علي غ�سان علي عوا�ضه
عمار محمد عماد فوزي الخطيب
عمر �ساهر عبد الرحمن خليفه قنديل
عمرو حمدي محمد عبد العزيز ح�سين
فاروق عمر احمد الأحمد
فواز مجيد عبد اهلل عبد الرحمن محمود
قا�سم فايز ح�سن خري�س
ل�ؤي اكرم �سعيد عبد الباري
محمد ا�شرف محمد الخولي
محمد جمال محمد عبا�س حيدر
محمد خالد يو�سف ح�سن
محمد �سامي محمد الحمد
محمد �سهيل محمد لحاف
محمد �صالح احمد محمد �صالح
محمد عبا�س محمد جزيني
محمد عبد اهلل محمد �سعيد عبداهلل م�سعود
محمد غ�سان علي عوا�ضه
محمد فايز زغلول حنفي م�صطفى
محمد م�صطفى يو�سف بكور
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محمود ابراهيم محمود ابراهيم فيا�ض
محمود ا�سماعيل محمد م�صطفى عي�سى
محمود جمال حجيج
محمود �ساهر محمود يو�سف مو�سى
م�صطفى عبدالقادر فايز ا�سماعيل عبدالرازق
منذر ماهر م�صطفى محمد ال�سفاريني
ها�شم ا�سعد محمد مو�سى
ها�شم كاظم محمد ح�سين الح�سيني
ه�شام جا�سم محمد عو�ض �سالمه عو�ض اهلل
ه�شام حاتم محمد احمد يون�س
وليد محمد ح�سين علي العنزي
يزن محمد احمد ال�صعبي
ال�صف الثاني االبتدائي
احمد زهير لطفي م�صطفى نجم
احمد عماد نديم ح�سون
احمد كامل محمد ال�سيد علي
احمد نبيل محمد البنى
الحارث منذر قا�سم �سليمان �صالح
امجد محمد ح�سن محمود محمود حمد
ان�س عماد عبد الرزاق �سرور مالح
ان�س محمد �سالم الع�ش
اني�س ذيب احمد فقيه
ح�سن عدنان نايف كل�ش
ح�سين مح�سن را�شد عبد اهلل
حمزه خليل ابراهيم وحيد
عبد الرحمن فوزي محمد عارف ابو �سيدو
عبد العزيز تركي را�ضي ح�سن م�شاري
عبد العزيز محمد فاخر �سليمان المو�سى
عبد اهلل خالد �سليم حمدان
عثمان زايد طالب محمد الزاهري
عز الدين محمد فوزي �صيلين
علي �صادق جا�سم محمد
عمر مجدي محمد الجالد
عمر وليد خالد ا�سماعيل فروانه
عي�سى محمود م�صطفى تميم
فرا�س يو�سف حايك
محمد ح�سين عبد ال�سالم خير الدين خان
محمد �شكري رفعت عبد اللطيف
محمد علي طاق خير الدين خان
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محمود محمد علي �صالحات
م�صطفى م�ؤن�س م�صطفى حامد �سليمان
نور الدين الهيثم قلو�ش
وليد خالد حربي قرق�ش
يو�سف رفيق توفيق عبد ابو زينه
يو�سف حبيب احمد محمد علي
يو�سف �سالم غازي عبد الرحيم �صالح
ال�صف الثالث االبتدائي
احمد عطيه عبد الرحمن �سيد
احمد محمد ح�سن محمد محمود
بدر جمال عبد الرحمن عبد الهادي
خالد ب�سام توفيق عبا�س ابو غربيه
�سليمان محمد فاخر �سليمان المو�سى
�سيد محمد علي �سيد محمد �صادق قزويني حائري
عبدالرحمن محمد �سعيد عبدالرحمن ال�سيد
عبد اهلل ح�سان احمد الزيبق
علي ا�سماعيل حرب
علي جمال حمد
عمر فاروق ح�سن محمد محمود
عي�سى عاطف عي�سى م�صطفى عي�سى
محمد عبد الباقي محمد االعرج
محمد علي عبدالغني عبدالمجيد عبدالغني
محمد عمر محمد �صبحي ح�سيب القا�ضي
محمد غ�سان احمد عبد الرحيم قا�سم
م�سلم خليل م�سلم احمد بريجيه
مهند محمد �صالح طه
ال�صف الرابع االبتدائي
ح�سن يو�سف عبد الح�سين ابراهيمي
وديع فاروق بديع عبد الرزاق
احمد فوزي محمد عارف ابو �سيدو
احمد محمد محمد عبد المجيد عو�ض
احمد مهدي احمد �شفيق احمد ح�سين
براء يحيى �سليمان
زين العابدين خليل ابراهيم وحيد
�سلمان عبد الكاظم �سلمان �صاحب
�ضياء الدين �صفاء �ضياء الدين العلمي
طالل ن�ضال طالل عبد اهلل عبد المجيد
عادل نبيل محمد خليل

عبا�س اكرم زهوه
عبد العزيز غزوان عبد اللطيف هالل
عبد اهلل عبد العلي رم�ضان نادري
عبد اهلل علي محمود ابراهيم ح�سين
عبد اهلل وليد خالد ا�سماعيل فروانه
علي ح�سن جواد �ضياء الدين
علي قا�سم عبد الكريم علي ا�سماعيل
عمر جا�سر ن�ش�أت محمود حفني
عي�سى جا�سم البوغبي�ش
فادي ح�سام منقار
محمد ا�شرف محمود �سامي احمد
محمد ح�سين االحمد
محمد عبد الحليم �شراره
محمد كمال احمد بالل عرنو�س
محمد نعيم عبد القادر ا�سماعيل عبد القادر
محمد ه�شام ح�سن الحاج محمد الجمل
يحيى �سالم غازي عبد الرحيم �صالح
يو�سف م�صطفى بكور
ال�صف الأول المتو�سط
احمد ابراهيم باراهبنج بانج بوغو
احمد �إياد عبدالأمير فاخر
احمد حمد جا�سم المحمد
احمد �سامر على ح�سين �شويكه
احمد �ساهر عبدالرحمن خليفه
احمد �شكري رفعت عبداللطيف
احمد عبد الحليم محمد ح�سين �شراره
احمد ف�ؤاد جميل ح�سين عو�ض
احمد محمد رائف احمد عبا�س مهنا
احمد معت�صم يو�سف احمد عوده
احمد ناجى محمد محمد عبدالعزيز
اندرو زكى ي�سرى زكى
ان�س �سليمان عبدالرحيم �سليمان النما�س
ان�س محمد بدران
ايهاب محمد �سالم الع�ش
�إ�سالم عبدالرازق ح�سن علي يو�سف
با�سل محمد ف�ؤاد فايز ف�ؤاد من�صور
بدر مهيل في�صل الخالدى
بالل احمد ا�سماعيل �سويلم
بنيان محمد ن�صيف نجم

تاو�ضرو�س فتحي لبيب مقار
جاد فادي عيد
ح�سن جوهر عطوي
ح�سن ح�سين ماروني
ح�سن خليل �سليمان �سليمان
ح�سن محمود بعلبكي
ح�سين عبدالكاظم �سلمان �صاحب
ح�سين يو�سف عبدالح�سين ابراهيمى
خالد نا�صر محمد ر�شيد خلف
داود �سليمان عبدالرحيم �سليمان النما�س
داود محمد ابراهيم �سلمان الخليفى
رامى محمود عبدالقادر ريان
ربيع احمد ا�سماعيل �سويلم
ر�شاد محمد ح�سن ر�شاد خالد عبده
ر�ضا احمد عطوي
�سامح عدنان محمد بيطارى
�سامى محمد محمد محمد ال�صيرفى
�سعد عبداهلل حنا يو�سف
�سعد يعقوب على ح�سين
�سالم فتحى عبدالرحمن بدران بدير
�سالمه علي �سالمه
�سيد ح�سن محمد كاظم محمود جعفر
�صالح موفق ن�صرى
طارق خالد خ�ضر دياب ن�صار
عامر ح�سين حايك
عامر مزود العلي
عبا�س محمد القاعوري
عبدالحليم الهيثم قلو�ش
عبدالخالق وليد عبدالخالق عبداهلل معرفى
عبداهلل بطيحى بن حاتم حداد
عبداهلل جمال محمد عمر بركات
عبداهلل طارق �سالم ا�سماعيل عبداهلل
عبداهلل وليد على حميد العزاوى
عالء الدين عادل محمد ح�سن عوينات
عالء قابل توفيق جميل �صالح
عالء محمد عماد
على مح�سن را�شد عبداهلل �شاكر
علي عبدالباقي االعرج
علي محمود يو�سف عبدالرحيم اال�شقر
علي يو�سف ال�سيد

عمار م�أمون قتوت
عمر تي�سير خليل ابراهيم محمد عطيه
عمر زايد طالب محمد الزاهرى
عمر غ�سان احمد عبدالرحيم قا�سم
عمر م�صطفى طالب
عمرو على على احمد محمد داود
عهد اكرم عبد العزيز فريج عوده
فهد با�سم عبداالمير محمد �شهاب
فهد علي احمد
فهد في�صل فهد محمد بور�سلى
فوزى محمد �صيلين
في�صل راتب خليل محمد الزير
كريم عمر محمد �صبحى ح�سيب القا�ضى
كريم محمد احمد على ابو العنين
كريم محمد ه�شام فتحى على
محمد الطاهر بن الهادي كريم
محمد خليل النع�سان
محمد زهير لطفى م�صطفى نجم
محمد �سمير محمود عثمان ابراهيم
محمد �صادق جا�سم محمد
محمد عبدالفتاح ال�سيد ح�سن
محمد عبدالكريم �سعد
محمد عدنان علي عوا�ضه
محمد عزوز عبدالفتاح علي
محمد ع�صام محمد زهدى احمد
محمد فادي �سرور
محمد كاظم علي عذبي ال�شمري
محمد يحيى فراج عبيد
محمود عدنان محمد محمد العا�صى
م�صطفى طلب رجا م�صطفى زنيط
م�صعب عبدالغنى محمد �سليمان محمد
معاذالرحمن محمد منير احمد عثمان م�صطفى
معتز ماهر م�صطفى محمد ال�سفارينى
نا�صر �سالم ابراهيم ا�سماعيل
نا�صر عبدالقادر بدره
نا�صر يو�سف رفراف
نور الدين ح�سام منقار
ه�شام اكرم زهوه
ه�شام هانى ه�شام قلعاوى
هنيدي عبد اللطيف �صالح را�شد الهنيدي

وليد جمال ابراهيم كوجان
وليد خالد محمود حماده
يحيى حمد زغير االعرج
يعقوب يو�سف محمد الهاللى
يمان محمد مال عثمان
يو�سف محمد بالل �سعد ال�سعد
ال�صف الثاني المتو�سط
ابراهيم محمد امين على كرم تنك�س
احمد ح�سان �أحمد الزبيق
احمد ر�ضا ابراهيم الرمادي
احمد على على داود
احمد علي احمد طه
احمد محمد ه�شام فتحى على ح�سن
ا�سامه علي الظريف
امين بدر عبود غزبان اوريان
زياد خالد حمدان
�سليم احمد محمود حمادة
�سيد مجتبى �سيد محمد �صادق قزوينى حائرى
عبدالعزيز �صباح جباره طاهر
عبداهلل زايد طالب محمد الزاهرى
ع�صام خالد خ�ضر ذياب ن�صار
عالء احمد علي ح�سين حموده
عمر ح�سين االحمد
عي�سى جراح خالد دخيل
فادى وهيب عبده ال�شعار
محمد الهيثم قلو�ش
محمد جا�سم محمد عبدالر�ضا
محمد هانى محمد عمر عبداهلل
محمد ه�شام �سعيد عبداهلل عبدالرحمن
محمود محمد زين الدين محمد ربيع
م�صطفى ماهر م�صطفى محمد ال�سفاريني
نا�صر ح�سن محمد احمد
ال�صف الثالث المتو�سط
احمد جراح خالد دخيل
احمد �شعبان خليل ح�سن القوقا
احمد علي بدوي الظريف
احمد ملحم القزق
�أمان ياتينج هيلوه
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بديع فاروق بديع عبدالرزاق
جون فكتور فوزى عبدالملك
حربي خالد حربي قرق�ش
ح�سين فايز ح�سن خري�س
�سالم طارق �سالم ا�سماعيل عبداهلل
عادل جا�سم �صنيدح �سلطان
عبدالرحمن رحيم محمد حميدى
عبداللطيف عبداهلل �سالم عبداهلل المزين
عبداهلل رفيق توفيق عبد ابوزينه
علي جمال م�صطفى
عماد منير الرفاعي
عمر وليد ح�سن دروي�ش عيد
ف�ؤاد احمد محمود حماده
فهد ر�شيد فهد الكنفاني
محمد ثامر خزعل ابراهيم
محمد جمال م�صطفى حجيج
محمد ح�سين حايك
محمد �سعيد حمد محمد زغير الأعرج
محمد عماد نديم ح�سون
وليد زبار عواد �سيف
ال�صف الرابع المتو�سط
ابراهيم محمد ح�سيب م�صطفى العكاوى
احمد خالد منقار
بهاء الدين زهير لطفى م�صطفى نجم
ح�سن مح�سن احمد الأحمر
ح�سين محمد �إبراهيم �سلمان الخليفي
ح�سين عمر محمد �صبحى ح�سيب القا�ضى
ديفيد نبيل ر�ضا غبريال
�صهيب عبدالرزاق الحمود الح�سين
عبداهلل احمد خ�ضر حرباوى
عبداهلل فرحان محمد �سالم
علي ح�سين زهوي
فرا�س فايز ح�سين ا�سماعيل ك�ستيرو
فهد �صادق جا�سم محمد
محمد ح�سن ن�صر اهلل
محمد ر�ضا ابراهيم الرمادي
محمد علي احمد
محمد منير محمد ح�سين �شراره
محمود محمد طالب اليو�سف ابوقيا�س
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م�صطفى خالد م�صطفى برهان
مينا فتحى لبيب مقار
ن�صري �سهيل ن�صرى ذيب القي�شاوي
عبداهلل عامر ا�سماعيل ابراهيم ا�سماعيل ال�شرهان
هادي علي محمود ابراهيم ح�سين
ال�صف الأول الثانوي
ابراهيم �سعيد احمد مد هلل
ابراهيم محمد ابراهيم �سلمان الخليفى
احمد غازي جويزي �سعدون العتيبي
الهادى الطاهر بن الهادى كريم
ح�سن ابراهيم محمد ح�سين المهنا
خالد محمد احمد المهينى
�سعد على �سعد العليمي
طارق مهيل في�صل حليفي الخالدى
عبدالعزيز حبيب من�صور عبا�س عبدالعزيز
عبداهلل مبارك محمد المطيري
عزالدين عبدال�سالم احمد محمد
محمد طلب رجا م�صطفى زنيط
محمد علي �صباح النا�صر ال�صباح
محمد علي علي احمد داود
محمد وليد محمد رجب �شرف ال�شريف
محمود ح�سن محمد احمد
محمود محمد حيدر
م�شاري �صباح جباره طاهر
م�شعل �سعود ذعارزيد غيام المطيرى
مي�سر عدنان الحلبي
يعقوب غنى عبداهلل جابر
ال�صف الثاني الثانوي
احمد داود احمد حمدان
احمد �سامر «محمد ماجد « محمد ابوزالم
ح�سام محمد طالب اليو�سف ابوقيا�س
حمد عبداهلل �سالم المزين
فهد خالد هالل الهب�شه
محمد جدوع �سلطان عبيد
محمد عدنان محمد محمد العا�صي
محمد فرحان محمد �سالم
محمد يو�سف ذيب ال�سيد
مروان فايز ح�سين ا�سماعيل ك�ستيرد

وائل وليد محمد رجب �شرف ال�شريف
وليد خالد منقار
يحيى زكريا علي بري
ال�صف الثالث الثانوي
احمد ح�سن احمد حمود
احمد ما�سيرجي مي
احمد وجيه محمود ابوعيا�ش
�سلمان ياتينج هيلوه
عبدالرحمن ف�ضل محمد عقله الف�ضلي
علي ح�سن علي عبد اهلل
محمد �صالح امين محمود فخري
محمود محمد احمد جمعه ابوعيده
نديم محمد غالب خليل ال�شيخ علي
ال�صف الرابع الثانوي
ابراهيم �صالح حمد بنيان
احمد جميل �صادق ابراهيم داود
احمد عدنان ح�سن المرابع
احمد علي ر�ضا غنيم
احمد فهد عبد الحميد �صالح
احمد محمد وا�صف ال�صيداوي
بالل عو�ض مو�سى عو�ض
رجا وليد محمد رجب �شرف ال�شريف
�سلمان نمر �سلمان الحداد
�صالح اح�سان عبد الرزاق التجار
عبد العزيز عارف عبد العزيز ال�شاذلي
عبد اهلل �سالم را�شد ال�شمري
عدنان مازن �سوا�س
عالء محمد مو�سى ال�ضميري
علي عدنان محمد علي
في�صل زبار عواد �سيف الح�سين
ل�ؤي محمد مو�سى ال�ضميري
محمد جهاد خالد ال�شيخ عبد القادر
محمد ح�سن محمد عريقات
محمد عو�ض مو�سى عو�ض
محمد هليل ثاني خلف
م�شاري عبد اهلل را�شد الف�ضاله
نور الدين م�صطفى عبد اهلل حماد
هادي محمد ح�سيب العكاوي
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ال�صف الأول االبتدائي
احمد جميل ر�شدي عرفات ابو �سيدو
احمد خالد �صبحي محمد اال�شقر
احمد عبد الرزاق عبد الكريم �سيد علي
احمد عبد اهلل عبد ال�سميع ح�سانين
امجد محمد فريز �سليمان ال�سقا
ب�شر ب�سام اديب الرفاعي
ح�سين علي عبد المجيد ح�سين �شعبان
ر�ضا اياد جواد خلف
�سيد محمد امين �سيد محمد �صادق قزويني حائري
�شبر �صباح علي محمد �شبر
عبد اهلل عبد الوهاب علي محمد ابو حمده
علي ح�سين عبد غندور
علي �سعد كامل �شريف الف�ضلي
عمر ا�سامه احمد خيري محمد م�صلح
عمرو ر�أفت محمود ال�سيد محمود
غالب �سمير برازي
كرم محمد احمد ال�صعبي
ل�ؤي م�صطفى عبد اهلل م�صطفى حرباوي
محمد ابراهيم محمد امين
محمد توفيق ح�سن �شبلي
محمد جا�سم محمد عبا�س غالم
محمد جمال محمد فاعور
محمد �سمير عبد اهلل جمعه الحواج
محمد ع�صام ح�سين ح�سن الكحلوت
محمد محمود ر�شيد محمود دلبح
محمد نادر محمد ر�ضا العو�ضي
مهدي محمد عبد االمير �شحيمي
مهدي محمد علي محمود ح�سان
هيثم ايمن فريد دحبور
يو�سف ابراهيم محمد امين
يو�سف نزيه عزت محمود �صالح
جالل انور عبد العزيز ن�صار
احمد محمد زاهر احمد عباره
ب�سام رائد ابراهيم داود ابراهيم
بالل �شعالن غزول
ح�سن ابراهيم ذيب ال�سيد
ح�سن علي محمود العلي

خليل فايز ح�سن خري�س
�سلمان ريا�ض �شحده محمود عرابي الخالدي
عادل جواد محمد احمد ابو ديه
عامر ح�سام علي �ضاهر
عبا�س عبد اهلل عبد النبي الحاج عبد اهلل
عبد الرحمن محمد احمد محمد يو�سف
عبد الرحمن منجد عبد الر�ؤوف النوباني
عبد اهلل جبر �صوان ح�سن �سليمان
عقيل محمود قا�سم �سيا هبو�ش
علي عبد اللطيف علي عرب محالي
علي م�صطفى ويزاني
عمر ا�شرف محمد عبد الحميد ال�سيد
عمر �سمير محمد محمد �شال
عمرو محمد ه�شام فتحي علي ح�سن
فهد نادر �صالح مو�سى
محمد رم�ضان ابو القا�سم ابراهيم
محمد �سمير �سليم محمد ابو عطيه
محمد عاطف عي�سى م�صطفى عي�سى
محمد مجدي محمد غزال
محمد هاني ها�شم احمد التوتي
محمد وجيه علي كريكر
محمود عبد الكاظم �سلمان �صاحب
نعيم احمد محمد رحيل
نواف خالد محمود حماده
وليد محمد م�صطفى عثمان
يو�سف حمد محمد زغير االعرج
ال�صف الثاني االبتدائي
با�سل محمد محمد عبد ال�سالم ابراهيم
ح�سين علي محمد عبد الر�ضا حبيب
علي ب�سام محمد تميم
عمر �صالح الدين خليل عبد اهلل �سلوت
محمد عبد اهلل عبا�س حيدر محمد
محمود احمد عبد الرحيم احمد ا�سعد
نور الدين �صالح الدين �سامي �ضيف اهلل
هيثم عمر �سليمان عبد الحميد العنيد
يو�سف ح�سام ن�ش�أت احمد �صبوح
احمد �سمير خالد روميه
احمد عازم قا�سم عبد الرحمن
اكرم هيثم عبد الجواد محمد عفانه

فادي فرحان محمد ابو مره
محمد ح�سن ديب ال�سيد
محمد داود يون�س
يو�سف علي ابو زيد دروي�ش
ال�صف الثالث االبتدائي
احمد ا�سامه احمد خيري محمد م�صلح
احمد ع�صام فتحي عبد الحميد
ا�سامه خليل ال�شيخو
بهاء الدين زياد عبد المجيد ا�سعد
الهم�شري
عدنان عادل زكي محمد المنفلوطي
محمد بدر عبود اوريان
محمود علي محمود العلي
بدر ب�سام اديب الرفاعي
جميل ايمن فريد دحبور
حمود عاجل فا�ضل غليف�ض مقطوف
�سليم ب�سام محمد �صفيه مغايري
�سيد ح�سين �سيد مرت�ضى مهري
طالل محمود عبد القادر ريان
عبد اهلل نا�صر عبد اهلل محمود الخطيب
عبد الهادي ها�شم زاهي عبد العزيز
ح�سوني
محمد احمد عيد فرحان عوده اهلل
محمود محمد كمال محمد ح�سنين
م�شعل جدوع �سلطان عبيد العنزي
م�صطفى ر�ضا م�صطفى تميم
نواف محمد بالل �سعد ال�سعد
يو�سف با�سم محمد عبد الفتاح عبد العزيز
ال�صف الرابع االبتدائي
احمد �صالح الدين خليل عبد اهلل �سلوت
خالد طالل علي كرم ح�سين
عدي فواز فايز ال�شقفة
عقيل قا�سم عي�سى قا�سم ح�سين علي
عمر ريا�ض جمال يو�سف عم�شه
عمرو ماهر ال�سيد ابو زيد
محمد �سليمان محمد �سليمان عبد الغني
يو�سف جعفر محمود محمد نعمه اهلل
احمد عمر علي عبد اهلل الجهري
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اياد عمر �سليمان عبدالحميد العنيد
بالل ه�شام دياب
بوير ابراهيم عبا�س بوير عبداهلل
محمد ابراهيم عبا�س عبداهلل
محمد عبدالكريم كامل يعقوب
محمد علي محمد �سالمة
محمد يو�سف محمد نا�صر �صالح ال�ساعى
محمود ف�ؤاد محمود �صالح
مهند ن�ضال زبيدي
�صالح منذر �صالح احمد من�صور
ال�صف الأول المتو�سط
احمد ابوالفتح احمد ابوزيد ال�سجاعي
عثمان جبرين محمد احمد عواد
عادل عبداهلل عبا�س حيدر محمد
علي عبداهلل عبا�س حيدر محمد
همام محمد مال عثمان
ابراهيم ح�سين ابراهيم فاعور
احمد محمد وهيب يا�سين
احمد يو�سف على ن�شو ال�شريفي
امجد احمد عيد فرحان عوده اهلل
ايهم امين الزيبق
بدر وجيه على كريكر
جمال �سعيد جمال �سعيد عمران
زهير نزيه عزت �صالح
�سامى ل�ؤى عيد م�صباح عا�شور
�شريف مجدي محمود �سامي احمد حلمي
طالل ن�سيم محمد حميدي
عبدالرحمن طلب رجا م�صطفى زنيط
عبدالرحمن عبدالوهاب علي محمد ابراهيم
عبدالرحمن محمد محمود حورانى
عبداهلل محمد عبداهلل
عالء الدين زياد عبدالمجيد ا�سعد الهم�شري
علي ح�سين نايف كل�ش
عهد اكرم عبدالعزيز فريج عوده
كنان �سلمان حميدان
محمد ابراهيم محمد احمد جمعه ابوعيده
محمد احمد عبدالمعبود فايد
محمد جميل جابر
محمود عاطف حنفي محمود
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معت�صم جمال مفيد عبدالفتاح بريك
مهند �سمير تح�سين عبدالر�ؤوف النجدى
مو�سى خالد محمود عثمان ابراهيم
نا�صر ب�سام يو�سف محمد احمد
و�سيم احمد علي محمد
يو�سف م�صطفى نعمه عي�سى
ابراهيم ح�سين ابراهيم عبداهلل
احمد �سمير محمود عثمان ابراهيم
احمد مبروك توفيق احمد
احمد يعقوب يو�سف علي العو�ضي
ح�سن علي زهرا
خالد محمد علي طري�ش
زيد قا�سم عي�سى قا�سم ح�سين على
�سعود غزال الرحيم
عبدالعزيز تامر خزعل ابراهيم
عبدالعزيز محمد �سعيد احمد ابوزعالن
عفيف ه�شام عفيف خلف
علي ح�سان فران
علي رباح غانم
عمر �سليمان كمارا
فهد هادي فهد مح�سن
م�ؤن�س محمد �صباغ
محمد العربي ال�سيد جزر
محمد ب�سام محمد مروح عبدالحميد
محمد فايز �سعيد الرحيم
محمد فوزي علي الحاج
محمد نا�صر عبدالكريم
محمود وائل الهوا
معتز طارق اليا�س ابراهيم النعيمى
نا�صر زاهر نا�صر جمعه الم�سكري
يو�سف �سمير عبداهلل جمعه الحواج
يو�سف عبداللطيف على عبدالح�سين
يو�سف موفق ن�صري
احمد �سعيد احمد محمد البولينى
ا�سد الدين �سمير عبدالقادر اللحام
جا�سم محمد بالل �سعد ال�سعد
خالد عبدالقادر محمود �سالم
خليل علي فرحات
خليل محمد ال�سعدي
رافت محمد عبدالعزيز عبدالغفار

�سالم جدوع �سلطان عبيد العنزى
�سالم �صقر �سالم �صقر محمد المرى
عادل نايف �سوادي جبر العنزي
عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالكريم �سيد علي
عبدالعزيز محمود احمد رزق ابوعيده
علي عبدالأمير عبداهلل دخيل
علي عذيب را�شد عبداهلل
عماد علي م�صطفى محمد
غ�سان محمد عزمي بيروتي
ماهر �صالح محمد حميد
محمد �صالح ن�صري �صالح �شيخه
محمد يامن احمد عي�سى المحمد المو�سى
محمد يو�سف محمد الهاللي
مهند فوزي محمد المحمد
ن�صار خالد محمود حماده
يو�سف خالد داود �سليمان الحزامي
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد بالل م�صطفى عواد جبريل
احمد مروان عطا حنون
احمد ن�ضال محمد ح�سن الزبيدي
ح�سام محمد حنيني
�ضياء محمد هاجر
على في�صل ح�سن ح�سين الخواجه
عمر غالب توفيق م�صطفى ح�سن ا�سعيد
محمد خالد احمد درخباني
احمد بارع احمد توفيق محمد
فهد يعقوب يو�سف على العو�ضى
احمد ابراهيم ح�سن داود
عمر عادل ذكى محمد المنفلوطى
فهد ف�ؤاد عوده محمد
محمد �صالح محمد حميد
مو�سى ها�شم زاهى عبدالعزيز
احمد وائل �شريف عبداهلل حامد
رامى على ح�سن عارف ب�شا�شي
�سمير محمد �سامي فرحات
�شكيب ماهر م�صري
عزيز انور عبدالعزيز فريج عوده

ال�صف الثالث المتو�سط
البراء عازم قا�سم عبدالرحمن
�شاهين احمد �صالح ال�شعالن
محمد على غلوم ح�سين ا�شرف
�سامح عادل جالل �سليمان محمد
جراح خليل محمود خليل الخواري
جابر را�ضي عبداهلل جراح ال�شمري
ح�سن محمد حانينى
عبداهلل غزوان حافظ الحافظ
محمد ب�سام �صفيه مغايري
مينا نبيل حنا ب�شاى
ال�صف الرابع المتو�سط
عبداهلل محمد نظير هاجر
فهد خالد داود �سليمان الحزامي
محمد ح�سين ح�سنين حفيظ
محمد في�صل ح�سن ح�سين الخواجه
منذر محمد �شكيب جرار
رامي يو�سف محمد نا�صر ال�ساعى
�سامر محمد �سامي فرحات
طارق يو�سف حايك
عبدالعزيز �سعد ابراهيم ا�سماعيل
فادى عادل متيا�س م�سعد
ن�صار ب�سام �صبحي مو�سى ن�صار
�سيد عبا�س محمد ر�ضا مهرى
عمران مازن الح�سن
محمود خليل ال�شيخو
عبدالرحمن محمد بهجت ر�شيد
عبداهلل محمد بهجت ر�شيد
ال�صف الأول الثانوي
ا�سامه احمد ابراهيم �سليمان
بدر يو�سف يو�سف النجم
�سلمان كمال عبداهلل على ح�سين الميرزا
محمد ح�سن �سلمان علي
م�صطفى بالل م�صطفى عواد جبريل
يا�سر ثروت ابراهيم الدهمى
يو�سف علي عبدالرحمن الوعالن
احمد عادل جالل �سليمان
ايهاب محمد �صالح محمد المر�سي جلوده

عبدالقادر خليل �شيخو
فادي جبرعبدالرحمن محمد بدار
محمد كامل محمد احمد ابوادراز
م�شعل را�ضي عبداهلل جراح ال�شمري
مو�سى �سعد الدين محمد رحيل
خالد مازن الح�سن
�سيد ح�سين �سيد محمد ر�ضا مهري
عبدالر�ؤوف منجد عبدالر�ؤوف عبدالرحيم ب�شر
عدنان نا�صر القزق
ع�سكر مو�سى م�سلم ع�سكر
محمد ريا�ض �سالم عليان الوادية
محمد �شريف رزق
محمد ها�شم زاهى عبدالعزيز
محمد ن�ضال محمد ح�سن الزبيدي
ال�صف الثاني الثانوي
غيث محمد اح�سان ح�سنى الجددا
محمد �سعد الدين محمد رحيل
محمد عذيب را�شد عبداهلل �شاكر
زكار احمد الحريرى
احمد كامل محمد احمد ابوادراز
بي�شوى نبيل حنا ب�شاى
�شفيق �شاهرالدين خالد الدرينى
عمار غني عبداهلل جابر
كمال محمد كمال محمد ح�سنين
نذير محمد نظير هاجر
�شادي محمد محمد مدني عبدال�سالم
عبدالرحمن خليل محمد ها�شم
محمد بالل م�صطفى عواد جبريل
م�شعل اياد عبدالمجيد الثاقب
نواف محمد مطرود �سند
هيثم هانى عبدالقادر عبدالعزيز الهوارى
ال�صف الثالث الثانوي
ح�سين علي احمد جعفر
محمد خمي�س جمعان عو�ض اليزيدي
منير طاهر بن الهادي بن عبداهلل كريم
احمد وجيه احمد �سعد
احمد ح�سن محمد ح�سين عريقات
احمد وليد عيد

ب�سام ح�سن �سلمان على
غانم �صالح غلوم عبدالرحمن
�صبحي �صالح �صبحي محمد بدار
ال�صف الرابع الثانوي
ان�س «محمد نبيل» محمود العتر
انور �سامي امين الحاج من�صور
حيدر مح�سن يعقوب الخزعلي
�صهيب �شاهرالدين خالد الدرينى
عمر جابر عبدالرحيم جابر عمورى
محمد علي محمد مبارك
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ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم محمد نعمه عي�سى
احمد ابراهيم محمود ابراهيم فيا�ض
احمد حمد �شعير ثامر
ا�سامه با�سم امين عي�سى
ا�سامه محمد �سامي ابراهيم احمد ابراهيم
بدر عماد ح�سن
ب�شير عمر جميل �صم�صام
خالد ابراهيم حماد ابراهيم م�سعد
خالد عبداهلل احمد عبداهلل ابراهيم النوح
خالد محمد ابراهيم �سليمان الحاج ا�سعد
خالد محمد علي عطيه عطا
راغب عبدالحليم محمد ح�سين �شراره
طارق جهاد جميل محمد عاي�ش
عادل م�صطفى نعمه عي�سى
عبدالحميد م�صطفى عبدالحميد قا�سم �آغا
عبدالرحمن نا�صر عبداهلل محمد الخطيب
عبدالعزيز فالح عط�شان ثاجب جابر
عبداهلل ح�سين خليل �سيد ابراهيم محمد القالف
عبدالوهاب فهد حميد جوهر الحالق
علي عبدالحميد �شعير ثامر من�شد
علي عبداهلل محمد عبا�س غالم
عمر محمود داود يو�سف
فادي عبداهلل عبدالخالق جاد احمد
فهد منذر قا�سم �سليمان �صالح
محمد ا�سامه احمد محمد ايوب
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محمد ايمن �شعبان توفيق
محمد جميل ر�شدي عرفات ابو�سيدو
محمد حاتم محمد احمد يون�س
محمد حمد �شعير ثامر
محمد خالد عبدالبديع محمد
مروان �صالح محمد حميد
مهدي عبدال�سالم خير الدين خان
نبيل ب�سام ال�صمدي
وليد مجدي احمد علي مو�سى
احمد ابراهيم عبدالهادي حب اهلل
احمد خالد احمد االعرج
احمد موفق �صالح ن�صري
امير فرحان محمد ابومره
ح�سين عبدالحكيم تي�سير م�صطفى من�صور
ح�سين عالء الدين ميرزا علي مو�سى ال�سليمي
ريمون روماني �شوقي ثابت
�شفيق معتز �شفيق عبدالعزيز
�شمالن احمد مو�سى الجباوي
عبداهلل ع�صام كمال يو�سف ابولبده
عبدالمنعم بارع احمد ال�شيخ احمد
علي وجيه علي كريكر
عمر ب�سام محمد �صالح
عمر خليل حكمت محمد �سيف الدين الح�سيني
عمر لطفي منير كامل عجور
فواز رامي فواز ال�شعار
محمد احمد م�صطفى �شحاده
محمد عامر مازن احمد قمر
محمد قا�سم محمد خلف
محمد ممدوح محمد علي ح�سن
محمد نا�صر مجيد جعفر
محمود عبداهلل محمود عبدالر�ضي ن�صر اهلل
م�شعل احمد عبدال�سالم ال�سيد
م�شعل خليل م�سلم احمد بريجيه
م�صطفى زايد طالب محمد الزاهري
مو�سى وليد مو�سى محمد
نا�صر محمد عبا�س ح�سين ال�شطي
همام �صالح الدين �سامي �ضيف اهلل
وليد محمد ماهر مو�سى
يا�سين محمود محمد محمد احمد ال�شرقاوي
يو�سف محمد نزيه �شحادة
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ال�صف الثاني االبتدائي
احمد عبد اهلل احمد عبد اهلل النوح
خالد عبدال�سالم حامد االعرج
�ساهر حازم عبا�س ال�شاذلي
�سيد علي احمد �سيد محمد ر�ضا قزويني
طارق احمد درخباني
محمد م�صطفى �شهاب
احمد ايمن الحكيم
احمد �سعيد عبدالبديع �صادق
ح�سن على محمد مراد
محمد ايمن الحكيم
محمد عبدالرحمن عبدالعزيز محمد يو�سف
محمد ورد ا�سامه �شاهين
محمد �سفيان ا�سعد راغب ا�سعد حمدان
ال�صف الثالث االبتدائي
ب�سام موفق �صالح ن�صري
ح�سين علي محمد ابراهيم
�صالح جواد ثابت هديب ال�سعد
عبدالهادي عادل محمود غلوم محمد
كريم �صبحي عبدال�سميع الد�سوقي وهبه
ندا عبداهلل برغ�ش ندا الديحاني
وليد محمد ح�سين علي العنزي
احمد زين العبدين ابراهيم الحموي
بالل ريا�ض �سالم عليان الواديه
حمزه حاتم يعقوب ابو الهوى
خالد وليد محمد خير �صباح
عبدالرحمن عبداهلل �سعيد احمد ح�سين
علي محمد كامل �ضاوي
محمد خلف مظلوم مردا�س العنزي
محمد �شريف احمد حاج عبداهلل ح�سين
معاويه جهاد جميل محمد عاي�ش
ال�صف الرابع االبتدائي
بالل نبيل عفيف فهمي عبدالرحمن
�سليمان �صقر �سالم �صقر محمد المري
علي ح�سام علي �ضاهر
محمد �شبلي ح�سين �شبلي
ها�شم يو�سف عبدالعزيز يو�سف
احمد جواد ثابت هديب ال�سعد

ح�سين علي محمد مراد
خليل ابراهيم حماد ابراهيم م�سعد
عادل مزود م�صطفى العلي
ه�شام محمد ها�شم محمد
همام ابراهيم احمد عبا�س مهنا
يو�سف �سفيان ا�سعد راغب حمدان
ال�صف الأول المتو�سط
زيد ا�سامه موفق البيتموني
مالك عمر كامل محمد ن�صار
م�شاري محمد ح�سين علي العنزي
منت�صر �سعيد بن عبداهلل بن مبارك العامري
�سيد �شهاب الدين �سيد احمد قزويني
علي م�صطفى محمد طالب
ابانوب روماني �شوقي ثابت
ابراهيم محمد يا�سر العا�سمي
احمد محمد هالل
جراح ب�سام خ�ضر من�صر ال�سالمي
ح�سن ع�صام ح�سن �صالح عطيه
خالد زاهر حمزه محمد االعمر
خالد منير ح�سين كوري
ر�أفت هاني ديب �سليم �شهوان
زكريا عدنان رحيل
زيد بدر عبداللطيف عبدالرحمن الياقوت
زيد خلف مظلوم مردا�س العنزي
�صالح خليل لطفي محمد خليل
�صالح وليد خير اهلل نمر ا�سماعيل
عبداهلل احمد زين محمود عبدالتـله
عبداهلل محمد عبا�س ح�سين احمد ال�شطي
عبيده فطين فايز ال�شقفة
عزت نادر عزت عبدالعزيز محمد
عالء احمد عبدالرحمن العلي
علي ابراهيم خليل ابوالح�سن القائد
فرا�س با�سم محمد عمران
محمد ح�سان محمد ن�صيف
محمد خيري عبدالكريم م�صطفى ابوعلي
محمد �صادق محمود �صادق االلفي
محمد علي عبداهلل ويزاني
من�صور ر�ضوان محمد م�صطفى النت�شه
يزن نزار خليل ابراهيم قا�سميه

يو�سف ح�سن �سلمان علي
يو�سف ح�سين خليل �سيد القالف
محمد مبارك مبارك �شريده المجدلي
ابراهيم نبيل البواب
احمد ابراهيم احمد عبا�س مهنا
احمد ايهاب م�صطفى محمد
احمد يحيى روبيه
ادم ابراهيم محمد �صقر
ايمن كاظم فائق جبر
بالل م�صطفى العبد
ح�سين يو�سف علي ن�شو ال�شريفي
خالد ع�صام محمد زهدي احمد
خالد وليد محمد
رامي منذر عبدالرحمن عثمان عبدالفتاح
�سامر عبدالر�ؤوف عبدالرحمن ابو�شنب
�شادي ب�سام محمد �صالح
عبدالرحمن يو�سف محمد الهاللي
عبدالعزيز عبدالغني عبدالحميد عبدالغني
عبداهلل محمد ا�سماعيل �سالم ابوفريجه
عزمي محمد عزمي انور بيروتي
عالء طارق عبدالرحمن احمد عواد
علي جا�سم �صنيدح �سلطان العنزي
علي ح�سين علي �شرف الدين
عمر �سفيان عبداللطيف ح�سن علي
عمرو ه�شام فكري محمود ابراهيم
فهد هادي فهد مح�سن
م�ؤيد فوزي محمد المحمد
محمد عدنان محمد عطيه نا�صر
محمد ماهر عادل احمد م�شعل
محمد م�صطفى احمد طه
محمد موفق ن�صري
محمود عبدالكريم ح�سنين عبدالرحمن زهد
م�صطفى عبا�س ح�سين عوا�ضه
نا�صر علي محمد حب الل
ال�صف الثاني المتو�سط
احمد محمد بهجت �سعيد مفلح
ان�س محمد با�سم عبدالكريم ابراهيم غربيه
عبداهلل ح�سن حيدر ح�سن عبداهلل ما ح�سين
محمد عبداهلل ح�سن عوده

نا�صر زاهر نا�صر جمعه الم�سكري
احمد مجدي احمد علي محمد علي مو�سى
ماركو ميالد �سالمه �شلبي
محمد فائق احمد عبده الحايك
احمد عبد الكريم جار اهلل مرزوق ال�شريفي
خالد عبدالكريم �شعبان عبدالح�سين
عادل عبدالكريم علي خليفه مزعل
مروان محمد ماهر مو�سى
عمر زاهر حمزه محمد االعمر
محمد �شكري احمد عو�ض م�سعود
محمود �سهيل عليان
ال�صف الثالث المتو�سط
عماد محمد بهجت �سعيد مفلح
�سيد مهدي �سيد عبدالح�سين قزويني
عثمان ابراهيم خليل ابوالح�سن القائد
ماهر نبيل عفيف فهمي عبدالرحمن
عادل ماهر عادل عبدالرحمن احمد م�شعل
غازي احمد م�صطفى احمد عقيل
وليد مامون فخري محمود ابوع�صبه
ابانوب ميالد �سالمه �شلبي
احمد عبدالكريم علي خليفه مزعل
محمد نبيل البواب
فار�س ابراهيم حب اهلل
ال�صف الرابع المتو�سط
ح�سن احمد زين العابدين رم�ضان
عبدالرحمن منير حنفي محمود مر�سي
عمر جمال �صدقي نمر القا�ضي
م�صطفى احمد م�صطفى احمد عقيل
خالد وليد احمد عبداهلل ال�سندي
�سليم محمد مح�سن
علي محمود المعد
عي�سى نمر ح�سن عي�سى
ح�سين محمد عبا�س ح�سين ال�شطي
محمد هي�سم فقيه
علي كاظم جواد
ال�صف الأول الثانوي
عبداهلل في�صل فهد عبداهلل الع�سعو�سي

عبداهلل محمود محمد ح�سين ال�صراف
محمد حمزه عبا�س ح�سن علي المطوع
محمد محمود ح�سن عبداهلل
بيتر موري�س يوئيل عو�ض
خالد تي�سير ح�سن محمد م�صطفى
رامي عبدالرحمن نمر نجيب الزبيدي
عالء الدين يو�سف عبدالعزيز يو�سف يو�سف
علي عالء الدين ميرزا علي مو�سى ال�سليمي
علي محمد ابراهيم الزين
عمر �سليمان عبدالفتاح العربيات
فرا�س ايمن عرابي الخن
مالك عبداهلل �سعيد احمد ح�سين
معاذ عبدال�سالم ال�شعره
احمد عمرو عبدالعزيز �شحاته ابراهيم
ا�سالم حازم عبا�س ال�شاذلي
�شادي احمد فريد عبدالعزيز ابو�شادي
مازن محي الدين محمود كوجان
محمد الحارث ابراهيم احمد عبا�س مهنا
يو�سف عبداللطيف فرحان الدوخي
احمد منذر عبدالرحمن عثمان عبدالفتاح
ح�سام م�صطفى العبد
�صالح الدين ح�سن ابراهيم عبدالرحمن
عمر وليد ح�سن دروي�ش عيد
محمد ابراهيم محمد ح�سن �صقر
عبيد مبارك عبيد فجمان العازمي
ال�صف الثاني الثانوي
محمود ناجي عبدالجواد �سالم
احمد ابراهيم امين ح�سين
عالء عمر محمد خليل ح�سونه
محمد علي عبدالرزاق خو�شكار
احمد �شكري احمد م�سعود
رامي احمد كريم
علي حاتم يعقوب ابوالهوى
مجدي نبيل عفيف عبدالرحمن
محمد محمود محمد ال�صراف
ال�صف الثالث الثانوي
ع�صام جمال �صدقي نمر القا�ضي
بدر هي�سم فقيه
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ح�سن عمر ح�سن عبدالرحيم عبداهلل
�سعد عبدال�سالم ال�شعره
عبدالرحمن علي ح�سين الع�ساكره
عبداهلل محمد ح�سين علي
محمد نايف محمد عو�ض اهلل
ريا�ض محمد زنا �سني
محمد �صالح م�صطفى مرعي
ال�صف الرابع الثانوي
احمد فادي عبد الرحمن �صالح احمد
عبدالعزيز احمد ابراهيم الحردان
ا�سالم محمد ح�سانين القباني
بالل ح�سين محمود طيراني
ريمون ميالد �سالمه �شلبي
عادل محمد ح�سين علي العنزي
عبدالعزيز فتحي �صالح خليل العزب
طالب العام الدرا�سي 2005-2004

ال�صف الأول االبتدائي
احمد خالد ح�سين من�صور �سليمان الجبعي
احمد عبد اهلل را�شد �سعد �شاكر
احمد محمد نجيب محمد ا�سماعيل
المثنى منذر قا�سم �سليمان �صالح
امجد �صادق نور ها�شم
ايمن �سعيد ر�شدان ر�شدان
ايمن محمد المتولى محمد المتولى
بديع على بديع حمود
ح�سين هانى ح�سن علي عبد اهلل تقي
حمد م�شعل حمد جديع جالل الدو�سري
خالد عماد يعقوب ح�سن عبد اهلل
خليل ر�ضا خليل كيالنى محمد
طارق خالد جمال الأ�سمر
طالل جا�سم �صنيدح �سلطان العنزى
عبد الرحمن خالد عا�شور عثمانى
عبد ال�سالم �أحمد عبد ال�سالم حامد ال�سيد
عبد العزيز محمد مو�سى عياد الذويب
عبد اهلل �أ�شرف محمد الخولى
عبد اهلل �سعد كامل �شريف الف�ضلي
عبد اهلل �شاهر خالد محمد الدرينى
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عبد اهلل على محمد �سلمان
عبد الملك محمد مو�سى عياد الذويب
عبد الوهاب نافذ عامر عبد العزيز �أ�سعد
عالء طه قطب طه �شكيبان
علي ح�سن عبد حنون عبد الح�سين
علي عدنان محمد على حامد
علي محمد على محمود ح�سان
عمر �سفيان �أ�سعد راغب �أ�سعد حمدان
عمر محمد ح�سنى ابراهيم ال�صالحى
محمد حيدر ها�شم
محمد كمال عبدالوهاب عبدالهادى �صالح النجار
محمود �أ�سعد محمد مو�سى
مهدى عبد اهلل محمد عبا�س غالم
نواف على خيرى فرج الخ�شتى
وليد با�سم �شريف محمد بركات
وليد ر�ضوان �أحمد زين
يو�سف �أيبك يو�سف عبد الكريم يو�سف
يو�سف �صالح ن�صرى �صالح �شيخه
يو�سف طعمه �صنيدح �سلطان
�أحمد �أ�شرف �أحمد علي ندا
ال�صف الثاني االبتدائي
احمد ح�سن خليل ماروني
عبد العزيز ذيب محمد
فهد محمد جميل ابراهيم ال�سيد
مح�سن وليد عي�سى
محمد محمود على �أحمد ابو داود
محمد يا�سر فوزي عبد النبي ابراهيم
ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ح�سين محمد
احمد �صادق نور ها�شم
احمد �صالح �أحمد محارب الظفيري
احمد محمد عيد عبد الجليل ا�سماعيل
رائد اليا�س �سديره
عبد العزيز �صالح �أحمد محارب الظفيري
عبد اهلل ر�ضا م�صطفى تميم
علي فادى جميل �سرور
فار�س خالد �أحمد �إخري�شي
محمود عزت على عفيفى
مروان يا�سين يو�سف قعبوره
م�صطفى نبيل م�صطفى عبد ال�سميع

محمد ح�سان محمد ح�سن نور الدين
�أحمد محمد عارف احمد الخياط
ال�صف الثالث االبتدائي
ان�س محمد عماد عز الدين الق�ضمانى
بدر طالل عبد العزيز �سلمان
حازم خالد عبد الحميد محمد
حمزه محمد جعفر ح�سين الح�سن
زياد يا�سر فوزي عبد النبي ابراهيم
طارق على الحموى
محمد فوزى عبد الغنى �أبو النور
يو�سف مح�سن م�سلم عبد اهلل القديحى
ح�سام �سامى عبد الفتاح ح�سنين ناجي
عبد العزيز ح�سن غلوم ر�ضا ا�سماعيل تقى
عبد اهلل �أحمد محمد فرحان عودة اهلل
عبد اهلل �أيمن توفيق �أحمد ال�سوقي
عمر عبد العزيز �أحمد من�صور
عي�سى طعمه �صنيدح �سلطان
في�صل �أحمد عطيه محمد عو�ض
ماهر معروف هاجر
محمد ليث محمد �صبري
نايل محمد يو�سف الجعفري
يو�سف �أيمن توفيق �أحمد الد�سوقى
يو�سف عرفات على �شرف الدين
يو�سف محمد يو�سف نجم
خالد موفق عبدالر�ؤوف عبدالقادر
ال�صف الرابع االبتدائي
ح�سن يحيى ح�سن عبد العزيز
ح�سين وليد عي�سى
عبد الرحمن محمد جبالى محمد
عبد القادر محمد جميل ابراهيم ال�سيد
علي مح�سن م�سلم عبد اهلل القديحي
ل�ؤي خالد �أحمد اخري�شي
محمد �أ�شرف �أحمد علي ندا
ابراهيم الح�سن ابراهيم محمد عرفه
احمد جمال �أحمد زطام
انور يا�سين يو�سف قعبوره
ح�سين يو�سف �أ�سعد �شيت
حمد جا�سم �صنيدح �سلطان العنزى

خ�ضر با�سم محمد ا�سكندر
خ�ضر محمد خ�ضر دياب ن�صار
�سيف الدين مدحت طه عبد الرحمن
عبد الرحمن �أيمن توفيق �أحمد ال�سوقى
عي�سى ع�صام عفيف خلف
فادى عونى محمود ابرهيم لطفى
فواز �سعيد ر�شدان ر�شدان
محمد �صالح خمي�س عبد الرزاق خمي�س
غانم الخ�شتى
�أدهم عمرو عبد العزيز �شحاته
ح�سن ف�ؤاد محمود �صالح
ذو الفقار ابراهيم ح�سين عني�سه
ربيع علي عرند�س
عامر �سعيد ال�شبلى
عبد اهلل ع�صام ح�سن �أ�سعد
محمد ح�سن ابراهيم �سمور
محمد دباح �أحمد علو�ش
محمد راكان ال�صلخدي
محمد غيث محمد �صبرى
محمد محمود محمد فقيه
محمود احمد كحيل
وديع عدنان محمد على حامد
وليد خالد جمال اال�سمر
وليد محمد جمال محمد �سعدو
ال�صف الخام�س االبتدائي
زياد �سمير فازع فايز ابودروي�ش
عبد ال�سالم حامد عبد ال�سالم حامد ال�سيد
محمد �أحمد ابراهيم �صمادى
مينا نادى حكيم يني
احمد جواد ثابت هديب ال�سعد
محمد محفوظ حافظ محمد محمود
ابراهيم �سعد ابراهيم ح�سن نجيب
احمد �أ�شرف �أحمد محمد
احمد عبد العزيز �أحمد من�صور
احمد عبد الكريم بي�ضون
احمد فوزى عبد الغنى �أبو النور
احمد محمد مح�سن
احمد منير حنفى محمود مر�سى
احمد ه�شام عفيف خلف

ا�سامه محمد عماد عز الدين الق�ضمانى
المنذر النعمان محمد منذر ال�شعار
بدر ظافر جمال �سليم كتانه
ح�سن ح�سان �أحمد فران
ح�سن �سمير محمد �أ�سعد عبد الخالق
ح�سين خالد ح�سين من�صور �سليمان
خالد �أحمد عطيه محمد عو�ض
خالد فوزان عبد اهلل محمد �شاهين
ربيع عدنان محمد على حامد
رجا نزار خليل ابراهيم قا�سميه
ر�شدى محمد �صبحى طالل يون�س
�سالم ماهر �سالم فهمى عطا اهلل
طالل محمد جميل ابراهيم ال�سيد
عادل على خليل قطي�ش
عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل ويزانى
علي ح�سن غلوم ر�ضا ا�سماعيل تقى
علي ع�صام عفيف خلف
فادى با�سم �شحاده داود ا�سماعيل
ف�ضل محمود ف�ضل محمود مطوب�سي
فهد �أحمد عبد �سالم �شبير
محمد بكر غ�سان مجد ال�سعيد
محمد جمال عبد النبى العلى
محمد جمال محمد ح�سين نور الدين
محمد رائد محمد ابراهيم �أحمد
محمد �صايل فتحى محمود جبر
محمد عبد الحكيم ابراهيم العايدى
محمود زكريا على برى
نادر نبيل م�صطفى محمد
نا�صر نبيل خيرى ح�سن جزماوى
نزيه با�سم الم�صرى
ابراهيم خليل ابراهيم خليل
احمد ح�سين �أحمد حرز
احمد يو�سف احمد �شباب
اركان محمد على عون
ان�س محمود م�صطفى مو�صللى
ان�س مراد محمد نافذ �أبو خ�ضر
اني�س ذيب �أحمد فقيه
با�سل جمال �أحمد زطام
برهان عبد الكريم عبد المح�سن الرفاعى
حلمي رفيق حلمي ادهمي

رامى توفيق زياده
رباح زياد رباح علو�ش
�سامح محمد ابراهيم ف�ؤاد العفيف
طالل عبد الرزاق ابراهيم خلف
عبد الكريم �سامي �أمين الحاج من�صور
عبد اهلل يو�سف �أحمد رزق �أبو عيده
علي ح�سن ابراهيم �سمور
علي ح�سين على عطوى
علي عدنان على عوا�ضه
علي فتحى على ال�سنجيدى
علي محمود على �أحمد �أبو داود
عماد محمد ر�أفت م�صطفى الأزعط
محمد الزناتى عبد العليم م�صطفى
محمد طعمه �صنيدح �سلطان
محمد عادل محمد ابراهيم
محمد عارف عطا محمد
محمد عبد الر�ضا ح�سن دهناوي
محمد عبد القادر محمد ذكره
محمد مجدى دياب محمد العم�صي
محمد هالل �أحمد ابو رمح
محمد وهيب عبده ال�شعار
م�صطفى ر�ضا تميم
من�صور عبد الكريم عبد المح�سن الرفاعى
وليد عبد الحميد ابراهيم ح�سين محمد
ال�صف ال�ساد�س
ح�سام خالد عبد الحميد محمد احمد
عامر يا�سين بدر
محمد م�سعود م�صطفى قطم�ش
احمد ال�سيد عثمان محمد احمد
احمد خالد �أحمد اخري�شي
احمد يا�سر �أبو المجد الطاهر
�سعد عادل مير الكردى
�سيد تقى جا�سم تقى ح�سين
�صايل محمد يو�سف الجعفري
عمر �أحمد �شعبان ال�صالحي
فرا�س محمود محمد فقيه
معاويه م�صطفى محمد فراج
مهدى عادل مهدى
�سيد ح�سين �سيد حيدر جم�شيري
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كيرل�س ميالد �أنور حنا اهلل
محمد مبارك مبارك �شريده المجدلى
و�سيم �أ�سامه �شاهين
�سعد ثروت محمود �أبو الحاج
حمد عدنان عبد اهلل يو�سف ال�شداد
يو�سف يعقوب عبد اهلل ح�سين القطان
خليل ح�سين �صولي
زياد خالد رنو
�شهاب �أحمد �سعيد �سعاده
محمد طالل عبد العزيز �سلمان
محمد ن�ضال مو�سى البرم
يو�سف عبد الحميد ابراهيم ح�سين محمد د�شتي
ال�صف ال�سابع
احمد �سيد ح�سين محمد كاظم رهبربور
محمد مهدي �صالح هادي
نور الدين مدحت طه عبد الرحمن
خالد فهد عبد الحميد �صالح
عبد اهلل مراد محمد نافذ �أبو خ�ضر
محمد جمال محمد ع�صفور
احمد مجدى عبد الحميد رم�ضان
احمد محمد جبالى محمد
ال�صف الثامن
محمد طارق �سامر حلوبى
محمد فهد عبد الحميد �صالح
احمد منير ح�سن عبد المنعم �سليم
�سليمان جمال �سليمان
محمد فادى جميل �سرور
محمود محمد على زيباره
�شادى ابراهيم �سليمان محمد طامي�ش
محمد ال�سيد عثمان محمد احمد
مهند محيي الدين محمود كوجان
و�سيم علي عرند�س
نواف حمد �شعيب ثامر
ال�صف التا�سع
ح�سين ابراهيم خليل عوا�ضه
عبدالرحمن يو�سف عبد الحي يو�سف ابو �شاوي�ش
محمود محي الدين محمود كوجان
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ابراهيم خليل عبد اللطيف نمر الخر�سان
خالد وليد محمود داود ح�سن
مبارك حمد �شعير ثامر
احمد محمد زعيتر
جعفر عبد الكريم بي�ضون
عبا�س جا�سم عبا�س عبد اهلل
علي غ�سان فقيه
محمد �أحمد �أمين �سليمان
محمد ر�ضا ح�سين رهبربور
محمد يا�سر محمد على طرباى
مروان �أ�سعد محمد �أ�سعد عبد الفتاح
معت�صم محمود محمد محمود رنو
مهيار على �أبو زيد دروي�ش
ال�صف العا�شر
م�ضر يا�سر �سلوم العياده
عبد اهلل �سعيد عبد الكريم
طالل خالد علي ح�سين الخمي�س
عارف �سعيد وا�صف عارف ال�سعيد
وليد نايف خليل دروي�ش احمد
احمد �شهير ريا
خالد �أ�سعد محمد �أ�سعد عبد الفتاح
محمد جودت محمد ح�سين نجيب ح�سين
محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل المزينى
محمد كمال �صالح ال�صالح
محمد ل�ؤي عادل محمد على ابو الجبين
معتز كمال �صالح ال�صالح
احمد عمرو عبد العزيز �شحاته
طارق �أحمد �سرور
محمد �سهيل محمد جونى
ال�صف الحادي ع�شر
محمد علي محمد زعيتر
م�صعب يا�سر �سلوم العياده
ابراهيم �سعيد خ�ضر محمد محمود
احمد محمد عماد عز الدين الق�ضماني
احمد نايف خليل دحبور
محمد �أحمد �سامي محمد
محمد وجيه �أحمد �سعد

ال�صف الثاني ع�شر
بدر محمد احمد فرحان
ح�سام فتحي محمد ابراهيم محمد حماد
ح�سين على ح�سين ب�صل
�صالح كمال ال�صالح
م�صعب م�صطفى محمد فراج
طالب العام الدرا�سي 2006-2005

ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم جميل جمال التميمي
احمد ظافر جمال �سليم كتانه
احمد مجدي ح�سن طه محمد
ا�سامه ماهر �أمين محمد �إبراهيم
ان�س غ�سان محمود البركات
جا�سم عبدالإله محمد رفيع ح�سين معرفي
جعفر عالء الدين ميرزا علي ال�سليمي
جميل محمد جميل �إبراهيم ال�سيد
ح�سن �أحمد يا�سر محمد ح�سن العالف
ح�سين عبدالكريم مو�سى بي�ضون
ح�سين نبيل محمد م�ؤذن
خالد محمد نجيب محمد �إ�سماعيل
ر�ضا محمد منير بالن
�سليمان محمد �سليمان داود ال�سك�سك
�سيد محمد مهدي �سيد محمد �صادق �سيد محمد ح�سين
طالل محمود احمد رزق �أبوعيده
طه زين العبدين �إبراهيم الحموي
عبا�س �صباح علي محمد �شبر
عبد الرحمن با�سم �شريف محمد بركات
عبد الرحمن جبر �صوان ح�سن �سليمان
عبد الرحمن عزت علي عفيفي علي
عبد الرحيم �صالح يو�سف علي محمد �أحمد
عبد اهلل �أحمد عبدال�سالم حامد ال�سيد
عبد اهلل جعفر محمود �أبو نعمه
عبد اهلل محمد فوزي محمد م�صطفى
علي المرت�ضى ح�سن محمد علي ويزاني
علي ح�سين نعمه
علي خليل عبدال�شاه تميمي زاده
علي يو�سف القزق
عمر يا�سين يو�سف قعبوره

فار�س محمد رجب �أحمد عالم
محمد �أيبك يو�سف عبدالكريم يو�سف
محمد ح�سين علي عباني
محمد �شريف �صابر وهبه ر�ضوان
محمد �صالح جابر خلف
محمد ن�سيم محمد عبداللطيف حميدي
م�صطفى معروف هاجر
هادي عبداهلل محمود عبدالر�ضى ن�صر اهلل
يو�سف �أ�شرف �أحمد محمد القدو�سي
يو�سف رفعت فتوح عبدالحليم
يو�سف محمد متولي محمد حموده
يو�سف وليد بهجت محمد علي
ال�صف الثاني االبتدائي
نا�صر ايمن محمود يو�سف داود
ا�سامه عدنان �سليمان محمد ابو ح�شمه
�سيد �أحمد محمد مهدي �سيد را�ضي حكيم زاده
عبد الرحمن ابراهيم ح�سن محمد �أحمد
عبد الرحمن �سمير محمود عثمان ابراهيم
عالء نا�صر عياد الهريمي
محمد را�ضي محمد مهدي �سيد را�ضي حكيم زاده
محمد هادي جواد محمد عبد القادر بدوي
ح�سن رائد غالب الحيدري
ال�صف الثالث االبتدائي
ع�صام ريا�ض �إبراهيم عبد اهلل
عي�سى علي مح�سن �أرزوني
محمد علي ع�صام الأ�سعد
يو�سف زيد في�صل ح�سين علي بو �صفر
�صالح اكرم محمد الترك
مي�سره �أنور محمد محمد
احمد خالد ح�سن محمد ح�سن
احمد �سمير الخطيب
ح�سين عادل محمد الزين
خالد �سمير محمود عثمان ابراهيم
عز الدين فيرا�س عبد الرزاق التجار
فهد نا�صر علي �سعيد نا�صر
يا�سر غ�سان البركات
يو�سف حمود حمد عبد اللطيف بن عي�سى

ال�صف الرابع االبتدائي
امجد احمد �سعيد مريع �آل ع�سكر
عبد العزيز خالد منقار
عمر ابراهيم محمد ابراهيم كلو�ش
محمد عبد العزيز �أحمد ح�سن ح�سين علي
معت�صم ها�شم عبد الغني حماد الفرا
اياد جعفر محمود ابو نعمه
عبد اهلل محمد عبد الكريم محمد من�صور
علي الخيري حافظ علي عبد الرزاق
علي ح�سين بنيه �سده
ابراهيم عبد البا�سط ح�سن زايد نجعه
ابي عبد الفتاح عبد الرزاق التجار
احمد ح�سام الدين احمد امام الجمل
احمد �صالح احمد محمد �صالح
احمد عبد الكريم �شعبان عبد الح�سين
احمد عماد نادر داود عنايه
ا�صيل عنان احمد عبد الرحيم قا�سم
ان�س كمال خ�ضر م�سلماني
ان�س نعيم عبد القادر ا�سماعيل عبد القادر
اياد خالد ح�سن محمد ح�سن
با�سم محمد رجب �أحمد عالم
بدر �شوكت محمد ح�سين
براء �أن�س محمد الطبجي
بالل �شعالن غزول
بهجت وليد بهجت محمد علي
جا�سم طارق علي حجي �سعد الحالبيج
جواد يا�سر جميل داود جوابره
ح�سن خمي�س خالد ح�سين القي�شاوي
حمد حمود حمد عبد اللطيف بن عي�سى
خالد �سعيد توفيق خليل �أبو هنط�ش
طالل محمد �سرور
عبد ال�سالم ب�شير �شريف حمدي
عبد اهلل غالب توفيق م�سعود
عبد اهلل مروان محمد �إبراهيم �أيوب
عبد اهلل هاني �أ�سعد عبد اهلل
عالء الدين احمد هالل العلي
عالء ح�سان علي كمال ال�شرابي
عمار محمود �أحمد عبود �أبو علم
عمر ه�شام �أحمد م�صطفى جوده
عمرو �أ�شرف �أحمد محمد

فرا�س فار�س يحيى �سرحال
فهد محمود مو�سى م�سلم �سالمه
محمد ح�سام يو�سف محرو�س
محمد مجد محمد عارف �أحمد الخياط
محمود �سليمان محمود الحوا�ش
م�صعب ع�صام محمد �أحمد الأ�شقر
معاذ محمد ان�س محمد قيا�سه
هيثم محمد �سيد محمد �شاهين
يحيى ح�سين علي الحاج علي الزين
ال�صف الخام�س االبتدائي
ايمن هاني عبد القادر عبد العزيز الهواري
بدر الح�سين جعفر ح�سين برجي
خالد نايف خليل دروي�ش �أحمد
زيد محمد عليان عودات
عبد الرحمن خالد منقار
عبد اللطيف �أكرم عبد اللطيف �سالم �أبو �صفيه
محمد عبد الر�ضا عبد الرزاق �أبو معا�ش
محمد نزيه �سعيد عري�ض
نور ريا�ض ابراهيم عبداهلل
يو�سف �سمير محمود عثمان ابراهيم
محمد وائل محمد �سراج علي الديب
احمد محمد ح�سين بدران
ح�سين بدر �سعيد �سليمان محمد
ح�سين عبد الكريم محمود ال�صباغ
ر�ضا �شوكات �سلمان
�سليمان �سعيد �سليمان محمد ال�شمرى
عبد اهلل نا�صر محمد عبد الكريم
محمد �سمير محمد �أ�سعد عبد الخالق
محمد في�صل محمود خليل �سعدون
يو�سف عامر جودت خلف
يو�سف محمد يو�سف ابراهيم �صالح
احمد ح�سام يو�سف محرو�س
ا�سامه �صفاء �ضياء الدين ح�سين العلمى
�أ�سامة نا�صر عياد الهريمي
با�سل جودت الترجمان
ح�سن على محمد حب اهلل
�سعود عزيز الوكاع
عبد اهلل عادل محمد ابراهيم
على محمد منير بالن
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محمد �أحمد ابراهيم عبدالحميد ال�سيد ح�سن
محمد محمد ابراهيم ابراهيم مجد
مروان عدنان محمد عطيه نا�صر
هيثم �أحمد ح�سن عطوى
ا�سامة ناجى محمد محمدعبد العزيز
ايبك نزارخليل ابراهيم قا�سمية
بدر محمد �شكرى ع�سكر �شواف
بالل �أحمد على ح�سين حموده
جاد �أ�سامه محمود �صالح
ح�سن محمد علي �شرف الدين
ح�سني وليد حمدان
ح�سين علي يو�سف نجم
ح�سين م�صطفى ح�سين العوم
خالد ح�سام الناظر
خالد ذيب عبد المنعم محمود عيد
عب الأمير نبيل عبد الأمير الخطيب
عبدالرحمن عمر كامل محمد ن�صار
عبدالعزيز عي�سى عبد العزيز عي�سى الفرحان
عبد اهلل محمد ال�سيد عبد الاله
عبد الهادى هيثم عبد الهادى ق�صق�ص
عالء �إياد محمد جميل من�صور
علي خالد علي �أحمد
عمر محمد محمود ال�سعيد بدران
فرا�س عبداهلل ح�سن عبداهلل قرقور
ف�ضل اهلل ح�سين على الحاج على الزين
محمد ابراهيم ا�سماعيل عبداهلل �أحمد
محمد احمد ابراهيم عوا�ضه
محمد ا�سماعيل �أحمد ا�سماعيل
محمد خالد محمد المعروف
محمد خير منير محمد خير الن�شواتى
محمد عدنان محمد �أيمن هري�سي
محمد ع�صام على حمود
محمد فايز رفيق محمد فايز المحجوب
محمد مالك محمد �أن�س قيا�سه
محمد محمد هيثم محمد رياح �ضيانه
محمد محمود عبد الرحمن �أحمد ا�سماعيل
محمد محمود عطيه عبد الدغل�س
محمد معتز ريا�ض �صادق عبد الهادى
محمود محمد علي عبد اللطيف هالل
م�شارى �سليمان محمد الحمد ال�سعيدان
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م�صطفى محمود عبد الحفيظ �سالم عطوه
م�صطفى مهند م�صطفى زنداقى
مهند النعمان محمد منذر ال�شعار
وليد خالد ال�صدقه
وليد خالد ح�سن محمد ح�سن
وليد محمد �سيد محمد �شاهين
يزن محمد خليل عمر الفرا
ال�صف ال�ساد�س
�أحمد ع�صام فتحي عبدالحميد
ا�سعد منير الرفاعي
عبد العزيز �سليم عبد اهلل محمد ال�سليم
عماد جعفر محمود �أبو نعمه
يو�سف ح�سان عمر ح�سني عمر
ان�س فار�س فايز ال�شقفه
عبد اهلل ح�سان احمد الزيبق
عبداهلل نبيل مالك عبدالنبي مو�سى العطوان
محمد مهدي غالب محمد بعلبكي
علي �صالح زين
م�صطفى يو�سف دعبول
يو�سف �أ�سامه خالد �ست �أبوها
يو�سف علي هارون
ا�سامه حيدر ابراهيم عون
ح�سين ح�سن �أ�سعد حنينو
علي خمي�س نا�صر جبر
عمر �سليمان كمارا
ال�صف ال�سابع
ح�سن محمد ح�سن كركي
فار�س م�صطفى �أحمد �سعيد الهندي
يو�سف هاني عبد اللطيف حلمي يو�سف
توفيق �شفيق توفيق ابراهيم
عبد اهلل عبد البا�سط ح�سن زايد نجعه
علي طارق علي حجي �سعد الحالبيج
محمد �أن�س الطبجي
محمد طارق علي حجي �سعد الحالبيج
م�صطفى عبد اهلل ح�سين علي ال�صائغ
ابراهيم ريا�ض ابراهيم عبد اهلل
ابراهيم �سعيد عبد الكريم
خالد مفيد خالد مفيد المفيد

خليل يو�سف القزق
ايمن جمعه خ�ضير الركابي
بدر نا�صر علي �سعيد نا�صر
حمد عبد اهلل يو�سف علو
محمد خالد �أحمد محمد ابراهيم
يو�سف عدنان عبد اهلل جا�سم علي
ال�صف الثامن
ب�شار �شاكر كاظم ال �شهيب
عبد اهلل �سليم عبد اهلل محمد ال�سليم
احمد ب�شير �شريف حمدي
احمد عنان �أحمد عبد الرحيم قا�سم
احمد محمد �أ�شرف ال�سيد �أحمد محمد
ح�سن عادل محمد الزين
علي �أحمد الرفاعي
�سلطان وعد التميمي
عمرو �أحمد محمد محمود ناجي
محمد نعيم عبد القادر ا�سماعيل عبد القادر
خالد عماد الدين محمد جميل من�صور
ال�صف التا�سع
قتيبة م�صطفى الح�سن
ليث محمود �سلمان الغريب
عبد اهلل جمعه خ�ضير الركابي
هيثم ابراهيم محمود
يامن محمد خليل عمر الفرا
علي رائد غالب الحيدري
�أحمد �صالح الدين محمود �أحمد
�إيهاب عبد الحكيم عبد الغفور غيث
ح�سين علي جواد ح�سن طاهر
ميثم علي كركي
ال�صف العا�شر
احمد ح�سان احمد الزبيق
�سامي �أ�سامه خالد العلمي
م�أمون ابراهيم �أبو زعالن
محمد ح�سن محمود الخطيب
جورج ميالد �أنور حنا اهلل
عمرو عبد الحميد دبي�س
محمد حمدي عبد الحميد محمد ا�سماعيل

نوار �شاكر كاظم ال �شهيب
محمد �صبري احمد عفيفي مبارك
ح�سن عبد البا�سط ح�سن زايد نجعه
علي م�صطفى علي بهبهاني
محمد �أ�سامه خالد �ست �أبوها
ال�صف الحادي ع�شر
محمد ها�شم عبد الغني حماد الفرا
نور الدين را�سم احمد عبد اهلل �شناعه
زيد محمود حامد ال�شي�شاني
م�صطفى هاني فواز
طارق �أحمد �أبو الخير �سرور
عادل فخري ابراهيم �شكري الن�شا�شيبي
علي ح�سين فايز غريب
محمد �شوكت محمد ح�سين
هيثم مجدي دياب محمد العم�صي
ال�صف الثاني ع�شر
جعفر محمد علي بحر العلوم
طارق ا�سامه محمد ابراهيم م�صطفى
محمد وليد محمد عبدالحميد ر�ضوان بركات
احمد فايز محمد �سليم الفاخوري
محمد ا�سماعيل ح�سين بكر
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ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم ا�شرف محمد احمد عبد العال
ابراهيم ح�سين عبد االمير العلي
ابراهيم قا�سم محمد خلف
احمد ال�سيد ابراهيم ال�سيد الحائري
احمد ب�سام محمود الحوا�ش
احمد ح�سين احمد احمدي
احمد �سامر خالد كتانه
احمد م�صطفى عبد اهلل ويزاني
احمد يا�سر ابراهيم ح�سين ابو زرقه
م�صطفى خليل �شيرين باب
بدر �سمير فازع فايز ابو دروي�ش
بدر نادر �صالح مو�سى
ب�شار ابراهيم حماد �إبراهيم م�سعد
ح�سن عبدالأمير عبا�س عبدالوهاب عبداهلل بحروه

ح�سين محمد يو�سف عبد الحميد الدعا�س
حيدر ح�سين مهدي علي ح�سين
خالد احمد على اهلل
خالد محمد علي محمد طراد
�سيد علي �سيد ابو الف�ضل �سيد جواد ال علي
�سيد محمد مهدي �سيد مرت�ضى
عبدالرحمن ا�شرف محمد كامل عبدالرحيم
عبد الرحمن ع�صام ابو داكار
عبد اهلل علي بديع حمود
عثمان خالد عبد اهلل حمود الر�شيد
عثمان عبد اهلل خليف حمود
علي جواد محمد خليفه بهمن
علي حيدر ها�شم
علي خالد يو�سف ح�سن
علي �سفيان ا�سعد راغب ا�سعد حمدان
علي عدنان علي طراد
عمر عبد اهلل خليف حمود
فادي عبدالفتاح عبدالرحمن محمد الدعا�س
في�صل طارق في�صل ح�سين علي بو �صفر
محمد ابراهيم علي محمد ابراهيم
محمد با�سم محمد عمران
محمد حيدر احمدي
محمد زهير محمد عيا�ش
محمد عبدالح�سين �شهرياري مرزند غالم علي
محمد علي خليل ابراهيم
محمد يحيى ح�سن محمد
ه�شام احمد عبد العزيز يو�سف
يزن ح�سام يو�سف محرو�س
يو�سف محمد عبد الجواد بدر
يون�س يا�سين قعبوره
علي محمد �آل ثابت
ال�صف الثاني االبتدائي
الحمزه ل�ؤي جواد ح�سن
بدر اياد محمود ابراهيم ا�سماعيل فيا�ض
ب�سام وفيق �شفيق �شحوري
عبد الرحمن مح�سن محمد محمد علي
عبد الرحمن محمد عزمي انور بيروتي
علي �صالح فار�س االزيرج
علي عرفات علي �شرف الدين

محمد علي احمد جباره
محمد معروف احمد معروف ارناوءوط
يزن عبد الرحمن ح�سام الدين ترجمان
ثابت محمد �آل ثابت
محمد يا�سر محمد محمود
ال�صف الثالث االبتدائي
احمد خالد مبارك علي المبارك
احمد محمد علي محمد طراد
زياد محمد هاني احمد عبد الرحمن
عبد اهلل بدر عبد اهلل �سالم محمد ال�شطي
علي �سعد مطلق �سعد ال�سبيعي
محمد ح�سين عبا�س ا�سماعيل
محمود احمد على اهلل
مهدي ح�سن محمد ابراهيم
عبد الرحمن ح�سام علي �ضاهر
عبد الرحمن غ�سام احمد قا�سم
ال�صف الرابع االبتدائي
علي حيدر �ستار زارعي
وليد اياد محمود ابراهيم ا�سماعيل فيا�ض
ابراهيم يون�س زطام
احمد عبد الرازق ح�سن علي يو�سف
احمد وجيه محمود محمد
ح�سام اديب هارون ال�صالح
�سليمان فرزت �سلمان فقيه
عبد الغفور محمد ماهر عبد الغفور والي
علي ح�سن احمد الخطيب
و�سام عدنان الناغي
يا�سين علي محمد �سعد
احمد عبد اللطيف محمد الخطيب
احمد عدنان محمد قميره
احمد محمد احمد ندا
احمد محمد يو�سف ابراهيم �صالح
ا�سامه عبا�س احمد محمد الحلبي
ا�سامه محمد ابو الخير �سرور
جورج ميالد �سعد فرج
ح�سام احمد علي عوا�ضه
خالد عبد اهلل بدران
خالد يو�سف خالد يو�سف عبدالرحمن الق�صف
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رامي وليد جميل �سرور
ر�شيد اكرم بزبوز
�سامح �سعد الدين �سامح �سيفي ارنا�ؤوط
�سليمان عادل احمد �سليمان �صالح ال�سويح
عبد الرحمن عثمان محمد داود جامو�س
عبد الرحمن محمد عبا�س امين محمد علي
عبد اهلل نا�صر محمد علي �شنتيائي
علي ب�سام علي عوا�ضه
علي خالد عبد اهلل حمود ر�شيد الر�شيد
علي كامل �شم�س الدين
علي محمد خير احمد روميه
عمر راغد احمد ح�سين حماد
عمر عبدالعال عبدالقادر عبدالكريم عو�ض
عمر محمد احمد �سليم خياط
فار�س نبيل محمد توفيق الدبا�س
فرا�س عبدالفتاح عبدالرحمن محمد الدعا�س
في�صل ظاهر عو�ض ظاهر
محمد عفيف ح�سين مكحل
محمد عماد الدين حمدي زعين
محمد عمر �سليمان عبد الحميد العنيد
محمد محمد تمام محمد ال�سقا
محمد يو�سف محمد �سعيد عبد الحليم
م�صطفى ع�صام ابو داكار
مهدي ح�سن دروي�ش ح�سن غلوم
مهدي علي عبيد
ها�شم غ�سان محمد �سعيد م�صطفى �شهاب
هاني ح�سام الناظر
يحيى ايمن خليل عرابي الخن
يو�سف بدر �سعيد �سليمان محمد
يو�سف علي يو�سف دياب
محمد عي�سى اليا�س مو�سى ابو �صيبعه
ال�صف الخام�س االبتدائي
عبدالوهاب كمال را�شد عبدالكريم را�شد ادري�س
علي ريا�ض ابراهيم ابو خم�سين
عمر عبداللطيف عبدالعزيز محمود ال�شايب
محمد عوده عي�سى عوده عبد الجبار
مهند عوده عي�سى عوده عبد الجبار
احمد امجد عبد الجليل ابراهيم
خالد محمد عطيه الهندي
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خلدون احمد �شاكر
علي ح�سن علي قا�سم
عمر ممتاز �صالح �أ�سعد جالد
محمد احمد على اهلل
ها�شم �سليمان محمد جميل الحارثي
احمد ابراهيم المكاوي را�شد
احمد محمد هاني احمد عبدالرحمن ال�شيخ
احمد يو�سف احمد ابراهيم جغبير
طارق زهير محمد عيا�ش
علي ح�سين علي جغبير
محمد احمد عبد العزيز ال�شربيني
محمد ا�سامه فتحي عبد ربه النجار
مكاريو�س نادي حكيم يني
هادي م�شكور ديب الهادي
هادي علي ح�سن �سالمه
احمد ح�سين �شرف الدين
احمد راغد احمد ح�سين حماد
احمد معروف احمد ارنا�ؤوط
احمد يعقوب احمد ح�سن عبا�س
اياد �سامي عبد الهادي عبد مرتجى
ايمن با�سم مو�سى الحاج �سالمه
با�سل احمد عاي�ش فا�ضل
ح�سين احمد عبد الح�سن �شيري
ح�سين داود محمد يون�س
ح�سين محمد علي قان�صوه
خالد م�صطفى احمد �سعيد الهندي
رامي عمر عبد اللطيف ال�صدقه
�سليمان محمد �سليمان الددا
�صادق محمد يو�سف ابراهيم �صالح خليل
عبا�س عبد اهلل عبد النبي الحاج عبد اهلل
عبد الرحمن ا�سامه عبد الجليل يزعل
عبد الرحمن محمد محمد علي زعيتر
عبد اهلل اياد عبد اهلل محمد ال�شايب
عبد اهلل نوري عبد اهلل محمد ال�شمري
عالء نذير حمدي �شم�س الدين
علي ح�سين عبد الر�ضا عبيد
علي عبا�س احمد محمد الحلبي
علي عبد العاطي عبد الفتاح �شحاته حموده
عمر ع�صام ابو داكار
فهد خالد عز الدين محمد امين

محمد ا�سامه محمد ح�سين
محمد ايمن اح�سان اال�ستاذ
محمد ايهاب علي زعرور
محمد خالد عبد الحليم �شكرون
محمد زياد محمد حمود
محمد �صالح محمد جا�سر �صالح �صالح
محمد عبد الرزاق �صالحي
محمد ه�شام �سامي ابراهيم
محمود عارف احمد مد هلل
محمود ف�ؤاد محمود الخطيب
نزار مو�سى البركات
هالل علي خليل جراده
يو�سف جا�سم عبا�س عبد اهلل
احمد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الح�سن
احمد خالد احمد عبد �صيام
احمد �سعيد احمد مرعي
احمد �سليمان محمد �سليمان جالد
احمد فهد احمد �شبيب
احمد محمد زاهر احمد عباره
بدر م�شاري بدر حمود الرو�ضان
ح�سام ر�شدي العربي جبر حرز
ح�سين �سلمان حب اهلل
ح�سين ف�ؤاد محمود �سعد
حيدر عقيل محمد دعبول
خليل علي خليل ابراهيم
�سلمان �صقر �سالم �صقر محمد المري
�شادي مح�سن محمد محمد علي
طالل محمد �صالح تميم عبا�س
عبد الفتاح عزام عبد الفتاح الخطيب
عبد اهلل ح�سين خليل عطيه
علي ح�سن خان علي جول احمد
علي محمد عبد الزهره التميمي
قا�سم محمد �سميح غملو�ش
كريم ح�سن خليل
محمد احمد « محمد جمعه « الحنيطي
محمد ب�سام محمد ال�شهباني
محمد قا�سم زهرا
محمد كمال محمد كدالم
مرعي محمد جباره
وليد عبد الرحيم احمد �صالح

يا�سين م�صطفى محمد طالب
ال�صف ال�ساد�س
خالد عدنان فهمي الراوي
احمد عدنان عبد العزيز ال�شطي
محمد امجد عبد الجليل ابراهيم
احمد ح�سن محمود الربيع
احمد عبد الأمين جا�سب بوغبي�ش
جميل ايمن فريد دحبور
جواد ح�سن جواد المح�سن
رائد عدنان الناغي
ر�ضا محمد الأمين
زكريا عبد اهلل نور الدين م�صطفى
�ضاري يو�سف م�ضحي الخالدي
عبد اهلل ع�صام ح�سن ا�سعد
علي ا�سامه في�صل ح�سين بو �صفر
فهد نبيل مالك عبد النبي مو�سى العطوان
محمد خليل ابراهيم خليل
محمد علي ح�سين
محمد علي محمد حجيج
محمد يو�سف محمد ح�سام البواب
م�صطفى عبد القادر فايز عبد الرازق
منذر ماهر م�صطفى محمد ال�سفاريني
مو�سى �شاهر غنيم
ال�صف ال�سابع
علي اكرم فرحات
ل�ؤي عمار فا�ضل حربا
احمد ع�صام محمد زكريا حالوب
اواب عبد المطلب علي ال�شباهي
جراح عبد النا�صر ا�سعد �شحيمي
ح�سام عبدالر�ؤوف حلبي محمد
ح�سين ح�سن دروي�ش ح�سن غلوم
عبد ال�سالم عبد اهلل نور الدين م�صطفى
محمد ا�سماعيل جوده عبد الرحمن
مناف ها�شم محمود النفوري
نا�صر ن�ضال ن�صر �سرحان
احمد نبيل محمد البني
ح�سين علي حمزه ال�صراف
ح�سين علي طعان حمود

�سعد �سامر خالد كتانه
عبد العزيز خليفة عي�سى ال�شطي
يو�سف محمد ح�سن كركي
ابانوب نا�صر مي�شيل يونان
احمد عدنان فهمي الراوي
منت�صر باهلل ابراهيم محمد محمود
محمد نايف الحريري
ال�صف الثامن
علي ح�سين علي الديحاني
احمد با�سم مرعي ح�سن مرعي
جا�سم احمد جا�سم حماده
محمد محمود زهدي منيب عبد الخالق
ن�صر �سيف بن �سعيد بن علي المعولي
وليد عثمان يو�سف عثمان ابراهيم
حيدر �صالح فار�س
خالد �سامر خالد �سليم كتانه
ل�ؤي يا�سر محمد محمود
ال�صف التا�سع
ابراهيم �سيف بن �سعيد بن علي المعولي
عبد اهلل وليد عبد الباري الخطيب
احمد عي�سى اليا�س ابو �صيبعة
يو�سف يعقوب يو�سف عثمان ابراهيم
ح�سام ها�شم محمود النفوري
رامي محمود �سالمه الدرعاوي
�ضياء ح�سن بحبوح عطير
ح�سين علي عبد الح�سين علي
خالد عايد الزعال
عامر ح�سين حايك
ال�صف العا�شر
م�صطفى عبد المطلب علي ال�سباهي
هادي احمد فريد عبد العزيز ابو �شادي
بالل عبد اهلل نور الدين م�صطفى
فهد كامل عبد الحفيظ عبد الكريم م�سعد
يو�سف هيثم محمد علي حيدر
علي ح�سن �أحمد عا�شور
عمرو ح�سن محمود عبدالرزاق
علي نجاح عوا�ضه

محمد خليفه عي�سى عبد اهلل ال�شطي
ال�صف الحادي ع�شر
احمد تي�سير ح�سين �صوان
عبد الرحمن محمد عقيل خليفه عقيل
عي�سى محمد علي محمد عي�سى
محمد ح�سام محمد عا�شور ب�سيوني
محمود محمد يو�سف عبد الحميد الدعا�س
احمد مدحت محمد ر�أفت
حيدر ل�ؤي جواد ح�سن المح�سن
احمد محمد نبيه نامق االدري�س
�شاهين احمد �صالح ال�شعالن
ال�صف الثاني ع�شر
رائد ع�صام محمد زكريا حالوب
محمد ف�ؤاد ابراهيم عوا�ضه
احمد عبد اهلل ا�سماعيل زايد الرا�شد
محمد ها�شم حمودي
بدر ح�سن جواد المح�سن
عالء الدين يو�سف عبدالعزيز يو�سف يو�سف
محمد �صالح فار�س االزيرج
طالب العام الدرا�سي 2008-2007

ال�صف الأول االبتدائي
ابراهيم ح�سام ابراهيم احمد العتيلي
ابراهيم عبد الخ�ضر محمد البوغبي�ش
ابراهيم معروف �أحمد معروف �أرنا�ؤوط
احمد ابراهيم محمد احمد ابو عيدة
احمد جمال مو�سى محمد الحاج �سالمه
احمد عماد ر�سالن عينيه
ا�سماعيل عبد الرحمن المال زغير
امجد ح�سان محمد ح�سن ال�سلمان
جون ميالد م�سعد فرج
ح�سين ع�صام ح�سين ح�سن الكحلوت
خالد زهير محمد عيا�ش
رامي عبد الحليم محمد ح�سين �شراره
زياد طارق �صالح محمود خلف
�صالح ح�سن �سلمان علي
�صالح الدين جواد احمد ابو دية
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عبا�س ع�صام عفيف خلف
عبد الرحمن الهيثم عبد الحميد قلو�ش
عبد الرحمن �أيمن �شعبان توفيق ن�صر
عبد الرحمن ماجد احمد م�صطفى ابو علي
عبد اللطيف بدر عبد اللطيف عبد الرحمن
ابراهيم الياقوت
عبداهلل احمد مو�سى الجباوي
عبداهلل جا�سم محمد عبد الر�ضا
عبداهلل جمال غالب محمد الجدبة
عبداهلل ماهر ف�ؤاد نا�صر
عبداهلل منير محمد م�صطفى �أحمد
عبداهلل يو�سف �صبري يو�سف ها�شم الغربللي
علي احمد علي زعرور
علي ح�سين علي عبد اهلل
علي حيدر محمد �أحمدي
علي خلف مظلوم مدرا�س
عمر �شعيب محمد �شعيب ابراهيم
فار�س فواز عبد اهلل الأحمد
فهد رامي فواز ال�شعار
في�صل رامي فواز ال�شعار
كنان �سمير كوكا�سن
لطفي عبد ال�ستار لطفي الخولي
محمد علي بديع حمود
محمد عمر عبد النا�صر محمد �سعيد ناجي
محمد مهدي علي ح�سن �سالمه
مهدي ح�سن عبد حنون عبد الح�سين
يو�سف ح�سن محمود الربيع
يو�سف خالد ح�سين من�صور الجبعي
يو�سف �صالح جابر خلف
يو�سف عبد الكريم �شعبان عبدالح�سين
يون�س ح�سين ال�سراج
ال�صف الثاني االبتدائي
�إبراهيم محمد �إبراهيم ال�شوا
ح�سين م�صطفى �شهاب
عبد اهلل جمال مو�سى محمد الحاج �سالمه
عبد اهلل عدنان عزت عبد العزيز محمد
محمد عبد المنعم محي الدين اللحام
محمد عماد ر�سالن عينيه
محمد مراد محمد ابو �شايب
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محمد هادي محيب�س �شيخاني
حيدر محمد مجيد الوطن
احمد رائد محمد �سيف الدين الدمري
ال�صف الثالث االبتدائي
ابراهيم عبد اهلل نور الدين م�صطفى
احمد ماجد احمد ابو علي
با�سل محمد علي االبر�ص
عبد الرو�ؤف موفق عبد الرو�ؤف عبد القادر
عمر محمد عبد المجيد علي الدين
كريم �ضياء الدين عبد الغفار من�صور
نا�صر الدين عبد حديد
احمد عدنان �سليمان محمد �صو�ص
ح�سن الفي �صقبان غازي �سليمان
طارق عبد المنعم محي الدين اللحام
عبد العزيز محمد �سامر حنين
عبد اهلل عبد الخالق عبد اهلل احمد
كريم ح�سام ف�ؤاد ابو جيب
محمد ح�سن علي عبد اهلل
ال�صف الرابع االبتدائي
عبد االله �سامي محمد الحمد
مح�سن عبا�س محمد جزيني
يو�سف عبداهلل محمد �سعيد عبداهلل م�سعود
احمد عماد الدين حمدي زعين
احمد فتحي دروي�ش م�صطفى عبد النبي
بدر الدين ح�سن بن محمد �شروان
بدر ه�شام محمد ابراهيم العنزي
بالل منير خ�ضر المذيب
ح�سن مجدي المغربي ابو المجد جوجو
ح�سين عبد الخالق عبد اهلل الع�شاير
خالد �سليمان خالد احمد محمد البالول
خالد عبد اللطيف محمد عبد اهلل �سالمين
زيد رائد محمود �سليمان الحوا�ش
عبدالرحمن ايمن احمد �شخا�شيرو
عبدالرحمن بدر �سعيد �سليمان محمد
عبدالرحمن منير محمد م�صطفى احمد
عبداللطيف هاني عبد اللطيف حلمي يو�سف
عبد اهلل ا�سامة رجا ثامر الهاجري
عبد اهلل ب�شار توفيق محمد ح�سين

عبد اهلل محمد يا�سر ابراهيم العا�سمي
علي ع�صام عبد المجيد خلف
علي غ�سان محمد ح�سن تميم
فار�س �سائد �أ�سعد رهجة
فواز يو�سف �صبرى يو�سف الغربللى
محمد احمد م�صطفى خمي�س
محمد ح�سين علي جغبير
محمد را�شد محمد عبد اهلل �صالح الخطاف
محمد ع�صام محمد احمد اال�شقر
محمد فا�ضل محمد فالح مطلق
م�صطفى توفيق م�صطفى محمد الحاج ابو علي
معد امجد عبد الجليل ابراهيم
مهدي محمود عبد اللطيف �صباح
مو�سى ب�سام محمد نعيم
وليد مراد محمد ابو �شايب
ال�صف الخام�س االبتدائي
محمد عالء محمود الداود
ن�ش�أت احمد نجم
خالد محمد �سيف الدين الدمري
مجد جهاد م�صطفى �سعد الدين
ريان محمد نعيم �إ�سماعيل
ر�ضوان محمد نعيم �إ�سماعيل
احمد طالب محمد احمد دب�س
عاطف محمد عاطف ابراهيم
عبد الحميد انور عبد الحميد احمد
عبد اهلل محمد �آدم مو�سى
محمد عدنان �سليمان محمد �صو�ص
محمد علي عبد الر�سول فدائي ح�سيني
يعقوب يو�سف �صبري يو�سف ها�شم الغربللي
ابراهيم ح�سن يو�سف ح�سن حماده
احمد بالل احمد دولة
احمد �سامي عبد ال�سالم خ�ضر
احمد �سلمان احمد دغمان
احمد عزمى محمد نمر عبد الجواد
احمد ل�ؤي عيد م�صباح عا�شور
احمد مو�سى محمد �شبيب
احمد ه�شام احمد محمد الملواني
الفي�صل يو�سف م�ضحي ن�صار الخالدي
ان�س ح�سن احمد ح�سن

بالل ماهر عبد اللطيف فرحات
ثائر �سليم المعاني
ح�سن عامر ح�سن الزين
ح�سين عيد مح�سن غينون الف�ضلى
ح�سين محمد �شاهر ح�سين غانم ح�سين
خالد �سعيد جمال �سعيد عمران
خالد وليد محمد ح�سين �سالم
دانيال فردين يو�سف جان ن�شاز
رامي وهيب عبده ال�شعار
�صالح محمد �صالح نعيم عبا�س
�صالح محمد مبارك �صالح الدين الزبن
طالل محمود ح�سن عبدالرحمن ح�سن عبداهلل
عبد الرحمن فاروق محمد جمال
على هيثم عبد االمير �شم�س الدين
عمر وليد على حميد العزاوى
فادي وجدي زهير مجد
كريم �صادق محمود �صادق الألفى
مجد محمد ب�سام محمد خير القوتلي
مح�سن عبدالعزيز مح�سن عبدالعزيز مر�شدي
محمد �أحمد عبدالعليم عبدالمق�صود �سليمان
محمد �أحمد على �أحمد التونى
محمد احمد علي محمد
محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
محمد علي ح�سن علي الخطيب
محمد م�صطفى ح�سين العوم
محمد نبيل محمد عبد النبي
محمد ه�شام محمد ايوب
م�صطفى �إيهاب م�صطفى محمد
مهدي عبدالأمير �أحمد فران
نا�صر محمد نعمان بطاح مح�سن
هانى �سائد ا�سعد رهجه
ال�صف ال�ساد�س
ابراهيم محمد جواد المح�سن
رجا ا�سامه رجا ثامر الهاجري
ح�سين علي محمد امون
قا�سم محمد علي االبر�ص
نواف �سالم عيد �سالم علي
ح�سين وجيه حب اهلل
دروي�ش فتحي دروي�ش م�صطفى عبد النبي

عبد اهلل محمد ف�ؤاد عبد ال�سالم حرارة
عبد الوهاب جابر احمد جابر الفيلكاوي
في�صل محي�سن خمي�س غدير ال�صليلي
محمد عايد ذياب عبد المعطى الخف�ش
احمد وليد عبد الرحمن ح�سن ابو عبيد
ح�سين علي ح�سين عبد اهلل حبيب
محمد عماد �إبراهيم طقاطقه
ال�صف ال�سابع
محمد ر�ضا فدائي عبدالر�سول فدائي ح�سيني
محمد عبد اهلل ح�سين محمد الكندري
ه�شام محمود ح�سين بدوي
ح�سن احمد بدران
�سليم محمد �سامر حنين
�شهاب احمد نجم
عالء ح�سام ف�ؤاد ابوجيب
احمد ح�سين محمود دولة
احمد وجدي زهير مجد
بيتر عبده عبد المالك عبده
�سعيد عبد اهلل عبد الكريم
عبدالعزيز فهد ر�شيد
عبد اهلل قا�سم محمد البوغبي�ش
ن�سيم ن�صار القادري
ال�صف الثامن
احمد جعفر ال�صادق علي عبد اهلل
في�صل محمد عمر عدنان هويلو
كمال احمد كمال ال�صانع
امجد مجدي المغربي ابو المجد
عبد الرحمن محمد �سامر حنين
علي محمود عبداهلل الرا�شد
مجدي ب�سام ها�شم الرياحي
محمد ح�سين محمود دولة
ان�س من�صور القادري
نزار هيثم عثمان حمدان
ال�صف التا�سع
نور الدين ايمن �سعد ابو الن�صر
احمد يا�سر �أبو المجد الطاهر
ح�سين محمد حرز

علي ح�سين احمد الحلبي
محمد وجيه حب اهلل
مبارك عبد اهلل مبارك بدران
وليد خالد محمد �سالمه عوده اهلل
ان�س زهير الططري
علي محمد المهدي ح�سين محمد
محمود عبود كمال عبد اهلل
نا�صر عبد اهلل عبد الكريم
ح�سين مناف حمد
ال�صف العا�شر
فادي احمد فريد عبد العزيز ابو �شادي
احمد خالد عبد الرحمن احمد الدوي�سان
�سليمان عدنان �سليمان محمد �صو�ص
عبدالعزيز يعقوب عثمان ابراهيم الأن�صاري
نا�صر ب�سام ها�شم الرياحي
ابانوب مجدي جرج�س ابراهيم يو�سف
محمد عدنان ماجد هزاع الهزاع
حاتم ح�سن محمد جمال الدين الترزي
محمد ماجد فاعور
محمد جاب اهلل محمد جاب اهلل
طارق احمد ح�سين خلف مال اهلل
ال�صف الحادي ع�شر
ح�سن �سليمان علي جمعه
ح�سام الدين ايمن �سعد محمد ابو الن�صر
نواف يو�سف �صبري يو�سف الغربللي
عادل محمود ح�سين بدوي
عثمان محمد �سلطان احمد الأن�صاري
ال�صف الثاني ع�شر
�أحمد مالك الرومي
محمد جمال خليل جهماني
محمد نزيه عماد الدين ال�سعدي
وائل محمد ظافر القطمه
رواد منير ا�سحق مو�سى بركات
كريم محمود �صبحي محمود الهامي
محمد مح�سن محمد ح�سن �سلمان
عمر �أحمد كمال ال�صانع
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ال�صف الأول
احمد ا�سامه ح�سين عبد اهلل
احمد م�صطفى محمد على رحال
احمد مناف حمد
ادهم ا�شرف ر�شدي من�صور
الح�سن محمد جواد المح�سن
بدر عمر محمد احمد ابو عيده
بدر محمد خ�ضر زهزه
جواد محمد �سويد
ح�سام محمد جبالي محمد
ح�سن ايهاب علي زعرور
ح�سين عبد اهلل محمد عبا�س غالم
خالد موفق �صالح ن�صري
زين ح�سن علي عبد اهلل
�سعيد محمد �سعيد ال�سيد محمد على
�صالح الدين جهاد جميل محمد عاي�ش
طارق زياد نوري ال�شيخلي
عبد االمير محمد عبد االمير �شحيمي
عبد الحكيم ب�سام ال�شهابي
عبد الر�ضا فرج عبد اهلل فرج الخ�ضيري
عبد العزيز خليل ابراهيم خليل
عبدالعزيز طالل �سلمان
عبداهلل عزت علي عفيفي علي
عبداهلل محمد عبدالمن�صف محمد عبدالعال
عدنان م�صطفى محمد على رحال
علي زين العبدين ابراهيم الحموي
علي محمد يو�سف يون�س
عمر ح�سام علي �ضاهر
عمر عزت علي عفيفي علي
فادي عبده عبد المالك عبده
م�ؤيد عوده عي�سى عوده عبد الجبار
مالك ب�سام محمود الحوا�ش
محمد انور عبد العزيز فريج ن�صار
محمد ح�سن عبد الر�سول فدائي ح�سيني
محمد عبدال�سالم �إبراهيم
محمد عبد اهلل ابراهيم البحرانى
محمد علي محمد مراد
محمد مجدي ح�سن طه محمد
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م�صطفى با�سم م�صطفى الم�صري
م�صطفى ر�ضا عبد العظيم احمد
نعيم م�صطفى محمد علي رحال
هادي ح�سين علي الم�صري
ها�شم خليل احمد �سالم بحر
يو�سف محمد احمد ابراهيم الع�شري
يو�سف يحيى فراج عبيد
ال�صف الثاني
�سيف محمد احمد ابراهيم الع�شري
عبد اهلل بركات عبا�س احمد
عبد اهلل محمد زاهر احمد عباره
علي �سمير �صالح عيد عنبر
عمرو محمود محمود ال�سعيد بدران
محمد باقر محمد طاهر محمد �شبيري
يو�سف وليد محمد ح�سين �سالم
حمزه مروان عطا حنون
ال�صف الثالث
يو�سف عبد ال�سالم حامد االعرج
احمد محمد كمال محمد عبد ال�سالم
انور محمد زاهر احمد عباره
ح�سن بالل ذيب ب�شاره
طالل احمد مو�سى الجباوي
عبد الرحمن جالل احمد ح�سن
علي محمد ن�صر �سرحان
عمرو ا�شرف �شوقي �سعودي
محمد احمد محمد ب�صيله
محمد عادل وليد محمد ح�سين �سالم
محمد فرا�س عبد المهيمن محمد جميل كرد
محمد وليد احمد محمد ال�سيد
م�شاري عمر محمد احمد ابو عيده
ميثم ابراهيم ح�سين عني�سه
ال�صف الرابع
�إبراهيم ا�سعد يو�سف جامو�س
ب�سام محمد عبدالرحمن �أحمد �إ�سماعيل
عامر محمد محمود ال�سعيد بدران
عبداهلل خليل را�ضي ممد محمود
عمر محمد عزمي �أنور بيروتي
�إبراهيم محمد عبد الكريم عيا�ش

ان�س محمد عيد الكجك
ثائر ماجد محمد عي�سى عوي�ضه
جراح �سامي محمد رزق ابو عيده
�ضياء انور عبد الحميد احمد
عبد الرزاق محمد عبد الرزاق الر�شيدات
عبد اهلل محمد با�سل محمد نبيه �شورى
عبد اهلل وليد عبد الرحمن ح�سن ابو عبيد
عمر ب�شار امين محمد م�سامح
ق�صي عادل عبد اهلل عبد الحفيظ غزال
كنان محمد محمد امين مال عثمان
محمد احمد محمد روملي
محمد وليد فرا�س محمد وليد وي�س
محمود محمد �سامر الناعمه
ابراهيم ا�سامه احمد محمد ايوب
احمد جا�سم عبا�س عبد اهلل
احمد جالل احمد ح�سن
احمد ح�سين القادري
احمد هيثم احمد محمد
ادهم معتز فريد محمد مرزوق
حيدر محمد طاهر محمد �شبيري
خالد محفوظ مو�سى الجباوي
�سليمان احمد علي ح�سين عبدالرحمن الع�سعو�سي
�صالح عبد الكريم �صالح مبروك الهاجري
عمر عالء نمر الحمدان
محمد هاني محمد قي�سي
معاذ محمود احمد عبود ابو علم
بالل ح�سان ماروني
ال�صف الخام�س
خالد وليد عبد الكريم الزعبي
علي ا�سماعيل احمد عبد الح�سين
بدر عمر محمد �سعيد
ح�سين جمال عبد النبي العلي
محمد تي�سير ح�سن م�صطفى
احمد عبد الرحمن احمد العينيه
احمد منير ح�سين كوري
جاد محمد غنايم
ح�سين م�صطفى محمد امون
حمدان نبيل حمدان محمد الباز ابو �سيدو
حمزه ح�سين علي عطوي

خالد �سليمان محمد الحمد ال�سعيدان
�صالح نبيل م�صطفى احمد محمد
عادل عبا�س عبد الح�سين البو�صبيح
عبا�س نمر علي ذيب
عبد الرحمن طارق عبد الرحمن احمد عواد
عبد الرحمن محمد مو�سى عبد اهلل
عبد اهلل عبد العزيز العبد يو�سف التله
علي فايز مح�سن زيدان
علي لطفي عبد اللطيف �صباح
عمر احمد محمد عو�ض �صالح
عمر محمد كمال محمد عبد ال�سالم
محمد اغيد مظفر مراد
محمد ب�شار امين م�سامح
محمد توفيق محمود زياده
محمد تي�سير محمد على ن�صراهلل
محمد خالد خ�ضر دياب ن�صار
محمد زياد عبد ال�سالم ح�سن عبد ال�سالم
محمد محمد طاهر محمد �شبيري
محمد مروان عطا حنون
�سيد محمد م�صطفى �سيد احمد �سيد �صاحب م�سئله كو
محمد م�صطفى هيثم م�صطفى �سعيد
محمد نبيل عبد العزيز خلف
محمود زكريا محمود راغب �سليم
محمود معتز ريا�ض �صادق عبد الهادي
ها�شم �سعود علي محمد ابو ارمي�س
وليد عبد القادر محمد االعرج
يو�سف ا�شرف يو�سف عبد الجبار ابو دياك
محمد عبد اهلل عبد الرحمن غبن
ال�صف ال�ساد�س
�إبراهيم جمال �إبراهيم عبدالرازق عبدالعزيز
�أحمد معتز فريد محمد
جالل عماد �إبراهيم طقاطقه
ح�سين غ�سان ح�سين �أحمد جحا
روماني فتحي لبيب مقار غبريال
علي طالب ح�سين عكر
علي عبا�س عبدالح�سين البو�صبيح
علي عبدالر�ضا ح�سن دهناوي فيا�ضي
علي محمد نمر ارزوني
عي�سى علي بحر �سعد

فتحي عبدالنبي فتحي عبدالنبي طايع
مالك عماد �إبراهيم طقاطقه
محمد رجعان �سعد رجعان المعو�شرجي
محمد ر�ضوان محمد جابر ناجي
�سيف الدين �سمير محمد الحمد
عبد الرحمن طه �صابر محمد
رفيق فادي رفيق عبد الباقي
احمد �سامي �شنان اال�سدي
رامي ريا�ض الجلم
زيد احمد محمد ب�صيله
ع�صام ا�شرف �شوقي عبده �سعودي
عالء ح�سين علي الم�صري
محمد اح�سان محمود ال�شيخ عبد اهلل
محمد علي محمد علي حرب
محمد نا�صر محمد ر�شيد خلف
محمد هيثم العمر
محمود جهاد �صالح عبا�س
مينا دانيال ناثان عبده
هيثم بالل محمد تي�سير عبد الفتاح
ال�صف ال�سابع
بدر �أحمد حرفو�ش
ح�سن ر�ضوان عبداهلل العجوز
ح�سين ر�ضوان عبداهلل العجوز
م�شاري �سليمان فهد �سليمان المرزوق
مقداد اندري مو�سى حمود
ها�شم عبد اهلل م�صطفى عبد اهلل م�صطفى
احمد عالء نمر الحمدان
ا�سامه عبد القادر محمد االعرج
ايمن دحام مفرج
عبا�س عبد الخالق عبد اهلل الع�شاير
كمال محمد كمال محمد عبد ال�سالم
ماركو عزمي يونان �صادق حنا
محمد �سعود علي محمد ابو ارمي�س
خالد احمد ابراهيم احمد غانم
عبد اهلل نهالن محمد ا�سماعيل
عي�سى احمد مال اهلل ابراهيم مال اهلل
م�صطفى هيثم احمد محمد
مينا عماد بطر�س تادر�س
يزن هاني محمد القي�سي

�سليمان ابراهيم �سليمان طامي�ش
ال�صف الثامن
احمد جمال ب�شير من�صور
ح�سين علي محمد علي المهنا
رائد مازن �سليم محمد قطو
محمد مروان محمد جابر ناجي
�ضياء �أحمد خيرالدين عبدالحليم
علي عبدالخالق عبداهلل الع�شاير
ح�سين محمد �سويد
محمد زكي عبد الجبار احمد ا�شبيب
محمد علي ح�سن ال�سيد
ا�سكندر توفيق ار�شيد
�سامر زهير عبد العزيز الرياحي
محمد ن�ضال ن�صر �سرحان
ا�سامه �سمير �سعيد يو�سف طه
ا�سعد منير الرفاعي
ح�سين ح�سن ح�سين حاج علي
محمد جمال محمد كحيل
ال�صف التا�سع
�سليمان ايمن ا�سد �سليمان ابو جي�ش
محمد منذر محمد خالد قباني
محمد علي خلف
احمد محمد زاهر فهد
ان�س عبد الحكيم ابراهيم ابو �شنب
با�سل احمد خليل عوا�ضه
راغب نهالن محمد ا�سماعيل
علي ح�سن علي دروي�ش
علي غانم محمد فوعاني
عمار محمد يا�سر م�شرف
محمد عامر عو�ض عبد ال�سيد محمدين
محمود اح�سان محمود ال�شيخ عبد اهلل
يزن زهير عبد العزيز الرياحي
عمر ف�ؤاد �سليمان ابو ح�شمه
ال�صف العا�شر
عمرو جمال محمد عبد المجيد الحداد
محمد ح�سام الدين محمد محمود عثمان
محمد محمد ال�سعيد مدين
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محمد عماد محمد فرحات
�سامي �سمير �سعيد يو�سف طه
عمر عبداهلل م�صطفى عبداهلل م�صطفى
�سعد عادل �سعيد عبد الكريم
غانم �سعود علي محمد ابو ارمي�س
وليد جهاد �صالح عبا�س
حمود نا�صر عبد المجيد ادري�س
رامي ر�شاد محمد نمر الحاج نا�صر
عمرو عبده عبد المجيد محمد عبد المجيد
فادي ي�سري ريا�ض حنا عبده
يزن محمد �أمين �سليمان
ال�صف الحادي ع�شر
مح�سن فهد عاي�ض هادي العازمي

خالد زياد عبد الرحمن �شتا
طارق عبد الحكيم ابراهيم ابو �شنب
م�صطفى عبداهلل م�صطفى عبداهلل م�صطفى
ال�صف الثاني ع�شر
هاني خ�ضر �صالح العزام
و�سام مو�سى ابو زعالن
محمد علي خالد علي �شربجي
احمد ابراهيم علي حاجي رم�ضان
احمد را�سم احمد ابراهيم عبد اهلل
احمد عدنان الدراو�شه
بدر طالل في�صل طالل
ح�سين علي �سبيتي

خليل جواد خليل �سليم عاليه
رامي محمد علي �سليمان محمد علي ال�سائح
عبد الرزاق محمد يا�سر م�شرف
علي ر�ضوان عبد الح�سن محمد حب اهلل
فهد محمد عبد اهلل القرني
ق�صي محمد ب�شير غنام
كريم محمد ح�سين محمد ابراهيم
محمد �سامر نظمي ح�سن
محمد �سمير �صبحي �سليم ح�سن
محمد عبد القادر محمد االعرج
م�صطفى ابراهيم احمد االكومي
منير ا�سامه منير كامل عجور
عبداهلل رم�ضان محمد خلف العنزي

وال بد من اال�شارة هنا الى �أن المدر�سة الوطنية (الجعفرية �سابق ًا) كانت تتميز عن المدار�س الأخرى بدوامها
الكامل طوال العام ولذلك كان الكثير من الطلبة الذين �سبق ذكرهم ي�أتون للدرا�سة في الفترة ال�صيفية ،وبخا�صة �أبناء
�آل ال�صباح ،وذلك لل�سمعة العالية التي كانت وال تزال تتمتع بها هذه الم�ؤ�س�سة التربوية ،من ناحية ،ولال�ستفادة من
خبرات مدر�سيها في تدعيم وتح�سين م�ستوى تح�صيلهم العلمي في هذه الفترة التي تكون فيها المدار�س الحكومية
مغلقة من ناحية �أخرى.
وال تزال المدر�سة بعطائها المتوا�صل تمثل رافد ًا علمي ًا غزير ًا ،ي�سهم في تزويد المجتمع الكويتي بالطاقات الب�شرية
القادرة على تحقيق ما ي�صبو �إليه هذا المجتمع من عزة ورفعة  ،و�أخذ مكانته المرموقة بين الأمم  .وذلك بف�ضل جهود
هيئتها الإدارية وتوجيهات �أ�صحابها الكرام �آل معرفي الذين يبذلون ق�صارى ال�سعي لإبقاء هذا ال�صرح التربوي �شامخ ًا
على مدى الأجيال  ،وليظل �شمعة م�ضيئة وم�شع ًال من م�شاعل العلم والمعرفة في دولة الكويت على مر الع�صور.
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