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للمدر�سة الوطنية 

)حقائق واأرقام(

الف�صــل ال�ساد�س
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الف�صل ال�صاد�س

�لتطور �لتاريخي للمدر�سة �لوطنية )حقائق و�أرقام(

اأواًل : اأعداد الف�سول والطالب والمدر�سين )جداول ور�سوم بيانية( 

بداأت المدر�سة ال�طنية ن�ساطها الترب�ى في العام الدرا�سي 1939/1938 انطالقا من ايمان �ساحبها وم�ؤ�س�سها الأول 

اأ�س�س  العلم في بناء الن�سان ونه�سة  المجتمع على  باأهمية  راهلل ثراه،  اأحمد حاج محمد ح�سين معرفي، ن�سّ ال�سيد / 

علمية ق�يمة.

دولة  في  والأحمدية  المباركية  مدر�ستي  بجانب  الرائدة  المدر�سة  تعتبر  الترب�ى  المجال  في  ال�طنية  والمدر�سة 

الك�يت. وقد اقت�سرت الدرا�سة فيها - منذ تاأ�سي�سها - على المرحلة البتدائية، قام بها رجال اأفا�سل بذل�ا ق�سارى 

الجعفرية  ال�طنية  المدر�سة  قطعت  وقد  ثابتة.  بخطى  فيها  �سارت  التي  الترب�ية  الم�سيرة  وتط�ير  تدعيم  في  جهدهم 

عبر هذه الم�سيرة �س�طا كبيرا، بحيث اأ�سبحت في وقتنا الحا�سر، تقف في مقدمة مثيالتها من المدار�س الأهلية في 

دولة الك�يت.

في  والبذل  العطاء  من  عق�د  �سبعة  عبر  الجعفرية،  ال�طنية  للمدر�سة  الترب�ية  الم�سيرة  ر�سد  ب�سدد  اأننا  وحيث 

المجال الترب�ى، كان ل بد من اللج�ء الى الح�ساءات والبيانات لل�ق�ف على مدى التط�ر الذى حققته هذه المدر�سة 

عديدة،  ل�سن�ات  الدقيقة  والبيانات  الح�ساءات  ت�افر  عدم  في  تكمن  الم�سكلة  اأن  غير  الط�يل.  الترب�ى  تاريخها  عبر 

ويرجع ذلك الى �سببين : اأولهما : عمليات النتقال الى عدة مناطق، وثانيهما : الغزو العراقي الغا�سم على دولة الك�يت، 

والذى يعتبر العامل الحا�سم في فقدان العديد من ال�ثائق والح�ساءات والبيانات المتعلقة بالمدر�سة مما جعلنا نقت�سر 

العام  من  ابتداء  المن�سرمة  عق�د  الثالثة  عبر  المختلفة،  التعليمية  للمراحل  التاريخي  التط�ر  معطيات  ا�ستجالء  في 

الدرا�سي : 1969/68 حتى العام الدرا�سي 2000/99 . وقد ح�سرنا هذه الح�ساءات في اأربعة جداول على النح� التالي :  
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المرحلة الثانويةالمرحلة االبتدائيةالمرحلة الدرا�سية المجموع الكليالمرحلة المتو�سطة

جدول رقم )1(

يبين المرحلة الدرا�سية واأعداد الف�سول والطالب والمدر�سين في الفترة )1969/68 - 1978/77(

18 406 12 – – – 6 117 4 12 289 8 1969 / 1968
20 410 13 2 5 1 6 127 4 12 278 8 1970 / 1969
20 401 13 2 4 1 6 117 4 12 280 8 1971 / 1970
18 423 13 – – – 6 156 5 12 267 8 1972 / 1971
23 451 14 – – – 12 232 7 11 219 7 1973 / 1972
20 447 15 – – – 14 270 9 9 177 6 1974 / 1973
23 491 15 – – – 15 326 10 8 165 5 1975 / 1974
21 477 14 – – – 15 340 10 6 137 4 1976 / 1975
21 389 14 – – – 15 271 10 6 118 4 1977 / 1976
20 310 11 – – – 14 201 7 6 109 4 1978 / 1977
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المرحلتين  على  مقت�سرة  كانت  الجعفرية  ال�طنية  المدر�سة  في  الدرا�سة  اأن   )1( رقم  الجدول  من  نالحظ 

الدرا�سي  والعام   1970/69 الدرا�سي  العام  با�ستثناء   1978/1977 الدرا�سي  العام  بداية  حتى  والمت��سطة  البتدائية 

1971/70، حيث تم افتتاح ف�سل واحد فقط. غير اأن العدد الم�سجل في هذا الف�سل لم يكن كافيا لال�ستمرار في بقائه 

مما اأدى اإلى الغائه.

وبالنظر اإلى اعداد الف�س�ل والطالب والمدر�سين في الفترة ما بين ) 1969/68 - 1978/77( في المراحل التعليمية 

الثالث، فهي كما يلي :

٭ المرحلة االبتدائية :

يالحظ اأن اأعداد الطالب والف�س�ل  والمدر�سين في هذه المرحلة، كانت تميل اإلى التناق�س التدريجي. ففي العام  

الدرا�سي ,1969/68 بلغ عدد الطالب )289( طالبا، م�زعين على ثمانية ف�س�ل، وبلغ عدد المدر�سين )12( مدر�سا . اأما 

في العام الدرا�سي ,1978/77 فقد بلغ عدد الطالب )109( م�زعين على اأربعة ف�س�ل، وبلغ عدد اأفراد الهيئة التدري�سية 

)6( مدر�سين .

٭ المرحلة المتو�سطة :

يالحظ اأن اأعداد الف�س�ل والطالب والمدر�سين كانت تتاأرجح بين ال�سع�د والهب�ط. ففي ال�قت الذى بلغ فيه عدد 

اأن عدد  )6( مدر�سين، نجد  )4( ف�س�ل، وتحت ا�سراف  1969/68 م�زعين على  )117( طالبا في العام الدرا�سي  الطالب 

تحت  ف�س�ل،   )10( على  م�زعين  طالبا،   )340( بلغ  حيث  كبير  ب�سكل  تزايد  قد   1976/75 الدرا�سي  العام  في  الطالب 

اإ�سراف )15( مدر�سا. غير اأن هذه العداد قد بداأت بالهب�ط مرة ثانية، بحيث بلغ عدد الطالب )201( طالبا وذلك في 

العام الدرا�سي 1978/77 م�زعين على )7( ف�س�ل وتحت ا�سراف )14( مدر�سا.

٭ المرحلة الثانوية :

العام  حتى  وا�ستمر   1970/69 الدرا�سي  العام  في  فقط  واحد  �سف  �س�ى  ثان�ية  �سف�ف  الفترة  هذه  في  تت�افر  لم 

الدرا�سي 1971/70 ولم يتجاوز عدد الطالب العدد فيه )5(.
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 .)1988/87 -  1979/78( الفترة ما بين  التعليمية الثالث قد اكتملت في  اأن المراحل  )2( نجد  با�ستقراء الجدول رقم 

التدري�سية،  والهيئة  والطالب  الف�س�ل  عدد  في  ملح�ظا  رك�دا  �سهدت  قد  الزمنية  الفترة  هذه  اأن  النظر  يلفت  ومما 

وب�سكل خا�س في المرحلتين البتدائية والمت��سطة. اأما بالن�سبة للمرحلة الثان�ية فقد �سارت على نح� متاأرجح �سع�دا 

وهب�طا. ويمكن ر�سد المراحل الثالث اإح�سائيًا على النح� التالي :

٭ المرحلة االبتدائية :

يالحظ اأن عدد الف�س�ل وعدد المدر�سين قد ظل ثابتا في هذه المرحلة طيلة الفترة ما بين )1979/78 - 1988/87( 

حيث بلغ عدد الف�س�ل )4( وعدد المدر�سين )6(. اأما بالن�سبة لعدد الطالب، فقد اأخذت في التزايد التدريجي البطيء. 

)137( طالبا في  اإلى  العدد  1979/78 و�سل هذا  الدرا�سي  العام  )111( طالبا في  بلغ فيه عدد الطالب  الذي  ال�قت  ففي 

العام الدرا�سي 87 / 1988 .

٭ المرحلة المتو�سطة :

العام  حتى  تدريجيا  النخفا�س  في  اأخذت  قد  والمدر�سين  والطالب  الف�س�ل  اأعداد  اأن  الجدول  هذا  من  يت�سح 

العام  ابتداء من  )4( ف�س�ل  الى  )7( ف�س�ل  العدد من  )1988/87(. فبالن�سبة لعدد الف�س�ل فقد انخف�س هذا  الدرا�سي 

الدرا�سي  العام  )234( طالبا في  تناق�س عدد الطالب من  الدرا�سي )1988/87(، كما  العام  )1982/81( وحتى  الدرا�سي 

 )8( )9( مدر�سين الى  اأما عدد المدر�سين فقد انخف�س من   .)1988/87( )105( طالب في العام الدرا�سي  اإلى   )1979/78(

مدر�سين في الفترة ذاتها.

19 413 13 4 68 2 9 234 7 6 111 4 1979 / 1978
23 423 15 8 120 4 9 202 7 6 101 4 1980 / 1979
21 349 13 6 85 3 9 174 6 6 90 4 1980 / 1980
20 357 11 6 86 3 8 154 4 6 117 4 1982 / 1981
22 380 12 8 110 4 8 140 4 6 130 4 1983 / 1982
22 328 12 8 103 4 8 109 4 6 116 4 1984 / 1983
22 340 12 8 104 4 8 94 4 6 142 4 1985 / 1984
20 302 12 7 87 4 7 79 4 6 136 4 1986 / 1985
20 284 12 6 72 4 8 89 4 6 123 4 1987 / 1986
20 312 12 6 70 4 8 105 4 6 137 4 1988 / 1987
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المجموع الكليالمرحلة الثانويةالمرحلة المتو�سطةالمرحلة االبتدائيةالمرحلة الدرا�سية

جــدول رقم )2(

يبين المرحلة الدرا�سية واأعداد الف�سول والطالب والمدر�سين في الفترة ) 1979/78 - 1988/87 (
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٭ المرحلة الثانوية :

يالحظ في هذه المرحلة تزايد في اأعداد الف�س�ل والطالب والمدر�سين، رغم النخفا�س الن�سبي في الفترة ما بين 

)1986/85 - 1988/87(. فقد تزايد عدد الف�س�ل من ف�سلين اثنين اإلى )4( ف�س�ل. كما تزايد عدد الطالب من  )68(

طالبا اإلى )104( طالب حتى العام الدرا�سي 1985/84. ثم اأخذ هذا العدد في النخفا�س بحيث بلغ )70( طالبا في العام 

الدرا�سي 1988/87. اأما بالن�سبة لعدد المدر�سين فقد ارتفع من )4( مدر�سين اإلى )8( مدر�سين. ثم عاد الى النخفا�س 

حتى و�سل الى )6( مدر�سين في العام الدرا�سي 1988/87.

والطالب  الف�س�ل  اأعداد  على  طراأت  كبيرة  زيادة  هناك  اأن  يالحظ   ،)3( رقم  الجدول  معطيات  اإلى  بالنظر 

والمدر�سين ب�سكل عام في مختلف المراحل التعليمية في الفترة ما بين )1989/88 - 2000/99(.  ويمكن ت��سيح ذلك على 

النح� التالي :
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المجموع الكليالمرحلة الثانويةالمرحلة المتو�سطةالمرحلة االبتدائيةالمرحلة الدرا�سية

جــدول رقم )3(

يبين المرحلة الدرا�سية واأعداد الف�سول والطالب والمدر�سين في الفترة  )1989/88 - 2000/99(

٭ المرحلة االبتدائية : 

يالحظ ارتفاع عدد الف�س�ل من )4( ف�س�ل اإلى )6( ف�س�ل، وارتفاع عدد الطالب من )140( طالبا اإلى  )223(طالبا، 

وازداد عدد المدر�سين من )7( مدر�سين اإلى )9( مدر�سين.

24 347 12 8 84 4 9 123 4 7 140 4 1989 / 1988
33 544 18 9 141 5 18 248 9 6 155 4 1990 / 1989
– – – – – – – – – – – – 1991 / 1990
29 454 13 13 187 5 10 169 4 6 98 4 1992 / 1991
34 595 18 15 197 6 12 234 8 7 164 4 1993 / 1992
48 852 26 19 287 8 17 340 10 12 225 8 1994 / 1993
49 871 27 20 270 8 18 375 11 11 226 8 1995 / 1994
52 1095 30 23 358 10 19 464 12 10 273 8 1996 / 1995
53 1187 32 24 387 11 18 496 13 11 304 8 1997 / 1996
51 1100 30 22 349 10 18 464 12 11 287 8 1998 / 1997
52 1048 29 22 366 10 19 436 12 11 243 7 1999 / 1998
55 1155 31 25 435 12 21 497 13 9 223 6 2000 / 1999
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المجموع الكليالمرحلة الثانويةالمرحلة المتو�سطةالمرحلة االبتدائيةالمرحلة الدرا�سية

جــدول رقم )4(

يبين المرحلة الدرا�سية واأعداد الف�سول والطالب والمدر�سين في الفترة ) 2000 / 2001 - 2008 / 2009 ( 

٭ المرحلة المتو�سطة :

يالحظ في هذه المرحلة ارتفاع عدد الف�س�ل من )4( ف�س�ل اإلى )13( ف�سال وارتفاع عدد الطالب من )123( طالبا 

اإلى )497( طالبا، كما تزايد عدد المدر�سين من )9( مدر�سين اإلى )21( مدر�سا.

٭ المرحلة الثانوية :

في  وكذلك  ف�ساًل   )12( اإلى  ف�س�ل   )4( من  الف�س�ل  عدد  زيادة  في  كبيرة  طفرة  هناك  اأن  نجد  المرحلة  هذه  في 

زيادة عدد الطالب من )84( طالبا اإلى )435( طالبا. وارتفع عدد المدر�سين من )8 ( مدر�سين اإلى )25( مدر�سا.

هذه  اأن  واعتزاز،  فخر  بكل  الق�ل  يمكن  والتعليمية  الترب�ية  ال�طنية  المدر�سة  لم�سيرة  ال�سابق  العر�س  خالل  من 

البتدائية  التعليمية  المراحل  لمختلف  ال�ساملة  التغطية  في  كبيرة  خط�ات  خطت  قد  الرائدة  الترب�ية  الم�ؤ�س�سة 

والمت��سطة والثان�ية وباأق�سى طاقاتها ال�ستيعابية فهي ت�سم حاليا )العام الدرا�سي  2009/2008(، )40( ف�سال، )1529( 

طالبا و )81( مدر�سا.

ــ  المت��سطة  ــ  )البتدائية  الثالث  الدرا�سية  للمراحل  الكمي  التط�ر  تبين  وا�سحة  بيانية  ر�س�مات  نقدم  يلي  وفيما 

الثان�ية( من حيث عدد الف�س�ل والطالب والمدر�سين من العام الدرا�سي 1969/68 حتى العام الدرا�سي 2009/2008م.

55 1169 31 27 460 12 21 512 14 7 197 5 2001 / 2000

55 1295 35 27 427 11 21 616 16 7 252 8 2002 / 2001

66 1334 37 28 411 11 28 641 18 10 282 8 2003 / 2002

68 1373 37 32 478 13 26 604 16 10 291 8 2004 / 2003

71 1468 38 32 382 10 28 625 16 11 461 12 2005 / 2004

73 1555 38 38 414 11 17 664 16 18 477 11 2006 / 2005

78 1610 40 32 448 12 30 684 17 16 478 11 2007 / 2006

79 1561 39 33 438 11 30 721 18 16 402 10 2008 / 2007

81 1529 40 33 408 11 33 772 20 15 349 9 2009 / 2008
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واإن دل ذلك على �سىء فاإنما يدل على ما تتمتع به هذه الم�ؤ�س�سة الترب�ية من �سمعة طيبة، وما تحظى به من ثقة 

عالية لدى الجميع. و�ستظل هذه الم�ؤ�س�سة �سرحا �سامخا، و�سراجا وهاجا، لكل طالبي العلم ومحبي المعرفة. و�سيظل 

والقب�ل من  الر�سا  الى  والتعليمية بكل ما لديهم من طاقات، تطلعا  الترب�ية  اأمناء في دفع م�سيرتها  اأوفياء  اأ�سحابها 

الم�لى العلي القدير ورجاء منه اأن يمدهم بالع�ن، وي�سدد خطاهم، وينير لهم دروب البر والتق�ى، وتقديم الخير لأبناء 

الم�سلمين كافة.

ثانيـــًا: �أ�سماء بع�ض طلبة �لمدر�سة �لوطنية �لجعفرية منذ تاأ�سي�سها عام 1938 م حتى عام 2008 م

الم�ستمر مع  التعاون  اأ�سحاب المدر�سة ال�طنية الجعفرية )�سابقًا( من خالل  التي بذلها  وتت�يجًا للجه�د الجبارة 

الهيئة الإدارية واإدارة المدر�سة منذ اإن�سائها وحتى ي�منا هذا، خّرجت المدر�سة للمجتمع الك�يتي عنا�سر فاعلة اأ�سهمت 

اأن ن�سجل  اإل  ول تزال ت�سهم بدور هام في مختلف مرافق دولة الك�يت في كافة المجالت . ول ي�سعنا في هذا المقام 

وبكل فخر واعتزاز نخبة من ه�ؤلء الرجال الذين تلق�ا تعليمهم الأ�سا�سي في المدر�سة ال�طنية الجعفرية ،  ولهم �ساأن 

كبير في اإدارة �سئ�ن الدولة وهم : 

ابراهيم جا�سم معرفـي

ابراهيم ج�هر حيات

ابراهيم عبداهلل ح�سين

ابراهيم عبداهلل محمد العبداهلل

احمد ج�هر �سهاب

احمد حبيب �سنا�سير

احمد ح�سن �سادق

احمد ح�سين ي��سف ) ال�ثيقي (

احمد �سيد مندني

احمد عبدالر�سا خ�ساوى

احمد عبداهلل محمد العبداهلل

احمد غل�م ) ب�ر�سا (

احمد قمبر

احمد محمد امين

احمد محمد باقر

احمد مال ر�سا

احمد ميرزا

احمد ي��سف بهبهاني

احمد ي��سف مال اهلل

ا�سماعيل بهمن

ا�سماعيل حجي عي�سى اآل ر�سيد

ا�سماعيل محم�د ج�هر حيات

ال�سيخ / جابر العلي ال�سالم ال�سباح

ال�سيخ / خالد الحمد ال�سباح

ال�سيخ / �سالم العلي ال�سباح

ال�سيخ / �سالم �سباح النا�سر ال�سباح

ال�سيخ / عبداهلل �سباح النا�سر ال�سباح

ال�سيخ / علي �سباح النا�سر ال�سباح

ال�سيخ / مالك المالك ال�سباح

ال�سيخ / مبارك المالك ال�سباح

ال�سيخ / م�سعل الحمد ال�سباح

ال�سيخ / ن�اف الحمد ال�سباح

ال�سيخ / ي��سف المالك ال�سباح

المحامي / ا�سماعيل عي�سى الر�سيد

المرح�م / حامد محمد امين ) �سنجر (

المرح�م / ح�سين محمد ج�اد معرفـي

المرح�م / عبداهلل �سالم ال�سطي

المرح�م / عبداهلل محمد امين )�سنجر (

المرح�م / محمد عبا�س ميرزا ح�سين

المرح�م ال�سيخ / مبارك �سباح  النا�سر ال�سباح

المرح�م ال�سيخ / مبارك عبداهلل الجابر

المرح�م ال�سيخ/ نا�سر �سباح النا�سر ال�سباح

امين جا�سم ) ميرزا (

امين حاج ماتقي

امين علي معرفـي

باقر ح�سين باقر

باقر عبدالخ�سر معرفـي

باقر عبداهلل ب��سخر

باقر عبداهلل ح�سين

بدر ح�سن عبدالرحيم

بدر ي��سف الحجي

تقي احمد عريان

تقي جا�سم

تقي ج�هر حيات

تقي حاج ماتقي

تقي �سيد طالب م�سطف�ى

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 يعق�ب العريان

جليل ي��سف حداد

ج�اد ي��سف حجي علي بهبهاني

ج�هر �سالم

حامد ح�سن عبدالرحيم

حبيب ال�سفار

حبيب ج�هر حيات

حبيب حاجيه

حبيب خاجه
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حبيب محمد معرفـي

حبيب ي��سف حداد

حجي ح�سن د�ستي

ح�سن ال�سراف

ح�سن تيف�ني

ح�سن ح�سين اآرتي

ح�سن طالب ال�سراف

ح�سن عبداهلل ال�سراف

ح�سن عبداهلل ب��سخر

ح�سن عبداهلل ح�سين

ح�سن عبداهلل محمد العبداهلل

ح�سن علي ح�سن

ح�سن علي خباز

ح�سن علي �س�فير

ح�سن عمران

ح�سن محمد ح�سن

ح�سين احمد ال�ستاذ / البناى

ح�سين ا�سكناني

ح�سين جمعه �سعبان

ح�سين ح�سن عبداهلل

ح�سين �سم�ساه

ح�سين علي نقي

ح�سين محمد ج�اد معرفـي

ح�سين محم�د ج�هر حيات

حمد ي��سف ال�سالح

حمزة عبا�س علي ) عبا�سلي (

حمزه ا�سماعيل ا�سالح

حمزه عبا�س ميرزا ح�سين

حميد كاظم اآل ر�سيد

حيدر ح�سين ال�ثيقي

حيدر محمد ح�سين الخليفه

خالد ح�سن عبدالرحيم

خالد خلف

خالد علي خباز

خليل ابراهيم �سعبان

خليل ابراهيم قا�سم

خليل ج�هر حيات

خليل محمد ج�اد معرفـي

احمد عبا�س

حبيب ابراهيم �سعبان

ح�سن الزيد

ح�سن عبدالعزيز الم��س�ى

�سيف عبا�س

عبدالرحمن عبداهلل الع��سي

عبدالر�س�ل عبدالر�سا

علي اكبر

علي عبداهلل ح�سين

من�س�ر غل�م

داود م�ساعد ال�سالح

ر�سا ح�سين

ر�سا ح�سين الطباطبائي

ر�سا علي خباز

ر�سا م�سطفى عريان

�سعدون من�س�ر المزيدى

�سلمان الح�ساوى

�سلمان محمد الن�سارى

�سيد احمد �سيد ر�سا بهبهاني

�سيد احمد �سيد عبا�س مهرى

�سيد ا�سد �سيد محمد ح�سن الم��س�ى

�سيد امير �سيد ر�سا 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 �سادق �سيد كاظم بهبهاني

�سيد طالب �سيد كاظم بهبهاني

�سيد عبداهلل مرت�سى

�سيد علي �سيد ح�سين طبطبائي

�سيد علي �سيد م�سلم

�سيد محمد الخباز

�سيد محمد �سيد عبداهلل باقر

�سيد محمد �سيد نا�سر بهبهاني

�سيد محم�د �سيد ا�سماعيل بهبهاني

�سيد مرت�سى ) �سيد حليمه (

�سيد مرت�سى �سيد كاظم بهبهاني   

�ساب�ر عبدالح�سين بهبهاني

�ساحب حيدر معرفـي

�ساحب �سيد ج�اد القزويني

�ساحب �سيد ح�سن بهبهاني

�سادق عبا�س ميرزا ح�سين

�سادق يلي احمد

�سالح حجي �سلمان

�سالح ح�سين مح�سني

�سياء �سيد ج�اد القزويني

طالب ا�سماعيل بهبهاني

طالب علي ح�سين �سلطان

طالب علي معرفـي

طاهر عبدالح�سين اآل ر�سيد

عبا�س ا�سماعيل ا�سالح

عبا�س ال�سراف

عبا�س ح�سين اآرتي

عبا�س ح�سين �سيرازى

عبا�س عبدالر�سا

عبا�س عبداهلل ج�هر حيات

عبا�س علي خان

عبا�س يعق�ب غافل

عبد علي بهمن

عبد علي ي��سف حجي علي بهبهاني

عبدالأمير محمد رفيع ح�سين معرفـي

عبدالجبار من�س�ر معرفـي

عبدالجليل ح�سين الطباطبائي

عبدالجليل �سيد ح�سن بهبهاني

عبدالح�سين الخباز

عبدالح�سين علي ج�هر �سهاب

عبدالح�سين ن�سراهلل معرفـي

عبدالحميد �سيد طالب بهبهاني

عبدالحميد عبدالر�سا المط�ع

عبدالحميد مختار

عبدالخالق داوود

عبدالخالق عبداهلل معرفـي

عبدالخ�سر حجي ابل

عبدالخ�سر عبدالأمير مهدي خلف

عبدالرحمن عبداهلل الع��سي

عبدالرحمن محمد الع��سي

عبدالرحمن محمد د�ستي

عبدالرحمن محمد قا�سم معرفـي

عبدالر�س�ل عبدالر�سا بهبهاني
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عبدالر�سا عبدالر�س�ل معرفـي

عبدالر�سا عبداهلل محمد العبداهلل

عبدالر�سا ي��سف مال اهلل

عبدال�سالم علي نقي كرا�سي

عبدال�سمد عبداهلل معرفـي

عبدالعزيز العندليب

عبدالعزيز جعفر �سعاده

عبدالعزيز عبد الر�سا المط�ع

عبدالغفار جا�سم اب�البنات

عبدالغفار حيدر معرفـي

عبدالكريم الزلزله

عبدالكريم عبدالر�سا مراد الم�ؤمن

عبداهلل احمد العريان

عبداهلل الع��سي

عبداهلل جمال

عبداهلل عبدالر�سا ع��س

عبداهلل غل�م �ساه

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

عبدال�احد احمد معرفـي

عدنان احمد م�سقطي

علي بهمن

علي ح�سين باقر

علي ديك�س�ن

علي غافل عريان

علي محم�د �س�سترى

علي يعق�ب غافل

عي�سى بهمن

عي�سى حجي �سلمان

عي�سى ح�سين الي��سفي

عي�سى م�سهدى

غالب كاظم اآل ر�سيد

فا�سل خلف

فا�سل عي�سى الر�سيد

قا�سم ح�سن ا�سكناني

قا�سم خ�سير

كايد علي ج�هر �سهاب

مح�سن ح�سن مهدي

محمد عبا�س ال�سراف

محمد ابراهيم معرفـي

محمد ال�سراف

محمد امين عبدالر�سا المط�ع

محمد ب��سخر

محمد علي نقي كرا�سي

محمد تقي محمد ج�اد معرفـي

محمد ج�اد ابراهيم 

محمد ج�اد �سيد عبا�س المهرى

محمد حجي اآل ر�سيد

محمد ح�سين اآرتي

محمد ح�سين ي��سف ) ال�ثيقي (

محمد خ�سير

محمد ر�سا احمد معرفـي

محمد زمان ا�سكناني

محمد زمان عبداهلل الع��سي

محمد زمان من�س�ر 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�سيد

محمد لرى

محمد م�ساعد ال�سالح

محمد ي��سف مال اهلل

محم�د احمد معرفـي

محم�د اكبر

محم�د ح�سي علي القطان

محم�د الخ�ساوى

محم�د �سيد ا�سماعيل م�سطف�ى

محم�د �سيد مندني

محم�د عبدالر�سا خ�ساوى

محم�د عبداهلل محمد العبداهلل

مرت�سى �سيد عبا�س المهرى

مرت�سى محمد علي مقد�س

م�سطفى احمد معرفـي

م�سطفى علي ر�سا ا�سكناني

م�سطفى عي�سى بن نخي

م�سطفى محمد �س�سترى

مكي ال�س�اف

مهدى عبداللطيف ج�هر حيات

م��سى عبدال�ساه تميمي زاده

م��سى جعفر معرفـي

م��سى محمد ر�سا معرفـي

نادر علي �سردار

نا�سر ي��سف حجي علي بهبهاني

يعق�ب غافل عريان

يعق�ب ي��سف مال اهلل

ي��سف جعفر �سعاده

ي��سف �ساهين الغانم

ي��سف مال يعق�ب

ي�ن�س الترك

ابراهيم ح�سن علي القطان

ابراهيم ح�سين ابراهيم

ابراهيم ح�سين عبداهلل

ابراهيم عبدالعبا�س

ابراهيم عبداهلل عالم

ابراهيم غل�م باقر

ابراهيم قطرى

ابراهيم نا�سر

احمد اكبر عبا�س

احمد حبيب �سفر

احمد زهراب

احمد �سليمان

احمد عبا�س

احمد عبداهلل حاجي

احمد علي لرى

احمد لطف اهلل

احمد محمد عبداهلل �سراف

احمد محمد علي

احمد مختار

ا�سماعيل �سيد ها�سم

ا�سماعيل عبدالهادى

امين عبدالرحمن

ايزح غل�م باقر

باقر اكبر عبا�س
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تقي غالب

جا�سم حمزه محمد

جان علي عبدالر�سا

جعفر جا�سم

جعفر ح�سين علي مجيد

جعفر عبا�س

ج�اد ح�سن ج�اد لدي

ج�اد عبا�س

ج�اد عبدالعلي

ج�اد كاظم

ج�اد مح�سن

حاجي جعفر

حاجي �سعبان زماني

حبيب ال�سيد ح�سين

حبيب حمزه عبا�س

ح�سن ابراهيم د�ستي

ح�سن احمد عبا�س

ح�سن حبيب

ح�سن ح�سين علي �سفر

ح�سن خ�سير

ح�سن �سيد ح�سن �سيد علي

ح�سن محمد جا�سم

ح�سن محمد �سفى الدين

ح�سن محم�د جا�سم

ح�سنين ح�سن محمد

ح�سين ال�سيخ علي

ح�سين جميل ع�ا�سه

ح�سين عبدالح�سين

ح�سين عبدالخ�سير

ح�سين علي باقر

ح�سين علي ح�سن

ح�سين علي كرم

ح�سين علي نجار

ح�سين محمد �سفي الدين

حمزه عبا�س ح�سن

حم�د حاج علي

حم�د حبيب عبا�س

حميد �سيد مرت�سى

حميد مجيدى

خالد �سالم ها�سم

خليل ح�سن زينل

خليل عبدالرحمن

ر�س�ل غل�م ح�سن

ر�سا �سيد ح�سن

ر�سا محمد جمعه

ر�سا محمد غل�م

ر�سا ميرزا

�سلمان ح�سن

�سليمان محارب

�سمير ج�اد

�سعبان الحاج علي

�سعبان ح�سين

�سعبان محمد

�سكرى ي��سف

�ساحب �سيد

�سادق 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 �سريان

عبدالخالق يا�سين

عبدالرحمن ح�سن مرزه رحيم

عبدالر�سا ات�س

عبدالر�سا حاجي غل�م

عبدالر�سا رم�سان

عبدالر�سا �سراف

عبدالر�سا عبا�س 

عبدالر�سا 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 �سفر

علي ح�سن خطاط

علي ح�سين ال�سراف

علي ح�سين �سفر

علي ح�سين عبا�س

علي ح�سين علي

علي �سيد ا�سد

علي �سيد حميد

علي �سفر �سيد عبا�س

علي عبداللطيف 

علي كرم دياب

علي محمد ج�اد

علي محمد علي

علي محمد غل�م ر�سا

علي محمد نجار

علي مختار

علي مرت�سى محمد �سادق

عماد علي �سبرا

عهد عبا�س ح�سنين

عي�سى جا�سم

عي�سى عبدالر�س�ل عبا�س م��س�ي

عي�سى عبدالرحيم

عي�سى عبدالر�سا

عي�سى عبداهلل

غالم احمد علي

غالم ر�سا حاجي

غالم عبدالرحمن

غالم م�سطفى ح�سين

غل�م حنا

غل�م عبا�س محمد

فا�سل عبا�س

في�سل حاج �سالح

في�سل عزيز مكي

قا�سم �سيد قا�سم

كاظم ح�سن

كاظم �سعيد

كاظم محمد



165

كريم علي محمد

مالك م��سى بندر

مح�سن ها�سم ج�اد

محمد ابراهيم مازح

محمد احمد را�سد

محمد ا�سماعيل ح�سن

محمد تقي ابراهيم 

محمد جا�سم محمد النعيمه

محمد خالد

محمد ر�سا �سعبان

محمد زاير ح�سين

محمد �سهريار

محمد �سالح حاجي

محمد عبا�س عبداهلل

محمد عبدالخالق

محمد عبدالرحمن

محمد عبداهلل حاجي

محمد علي عبا�س

محمد مح�سن

محمد ميرزا

محمد نزار علي

محم�د عبا�س

محم�د عبدالح�سين

محم�د عبدالرحمن

محم�د ْغالم ع�سكر

محم�د محمد علي

مرت�سى يعق�ب

م�سطفى �سيد احمد

م�سطفى مح�سن

م�سطفى ميرزا

مندني محمد

من�س�ر خ�سير

مهدى ح�سين �سراف

نا�سر ح�سن

نا�سر ح�سين

نا�سر �سم�س الدين

ها�سم �سالم ها�سم

ها�سم �سيد �سبر الم��س�ى

ه�سام محمد �سلمان

ه�سبه علي عبا�س

ه��سنك ح�سن

وطيان كراز

يا�سين عبدالقادر

يعق�ب ح�سين �سراف

ي��سف ا�سفندريار

ي��سف ح�سن ج�اد

ي��سف �سراف

ي��سف عبداهلل حبيب

ي��سف محمد من�س�ر

طالب �لعام �لدر��سي 1967/66

احمد ا�سماعيل محمد ح�سن

احمد ال�سيد مرت�سى �سيد علي

احمد �سعبان علي

احمد عبدالر�سا ح�سين تقي

احمد عبداهلل محمد حاجي

احمد غل�م عبا�س

ا�سماعيل مختار محمد عبا�س

افتخار محمد حبيب

باقر عبداهلل غل�م ح�سين

بدر نا�سر عبداهلل علي

جا�سم رم�سان

جعفر علي عبا�س غل�م

جليل ما �ساء اهلل

جمال نا�سر ب�ل�س

ج�اد ح�سن ج�اد محمد

ج�اد كاظم جبر دوا�س

ح�سن الحاج قمر �سلطان

ح�سن عبداهلل ح�سن كل�سلي

ح�سن عبداهلل زكريا

ح�سين نعمه ف�عاني

خالد محمد �سعيد محم�د الطم�ني

خليل ابراهيم خليل ابراهيم

رم�سان مختار �سفر ميرزا

زياد عبداهلل الكل�سلي

�سلمان ح�سن ج�اد

�سيد احمد �سيد مرت�سى علي حمزه

�ساكر عبدالح�سين ما تقي

�سالح احمد مغنيه

�سباح ال�سيد علي محمد �سبر

�سباح خ�سرو

�سفر مختار �سفر ميرزا

طالب �سيد محم�د اأمان الم��س�ى

عبا�س �سيد مرت�سى �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�س�ل عل�ان محمد غل�م

عبدالر�سا الحاج غل�م

عبدالر�سا جمعه مندني

عبدالعظيم عبا�س ر�سا د�ستي

عبدالغني محمد هادى الدفتر

عبدالكريم عبدالعزيز ال�سفار

عبدالكريم عل�ان محمد غل�م

عبداهلل �سيد ح�سن الم��س�ى

عبداهلل عبدالح�سين محمد تقي

عبداهلل علي ح�سين جا�سم

عبدالمح�سن عبداهلل محمد حاجيه

عبدالمهدى عبدالباقي الحاج علي

عبدالنبي عبدالر�س�ل خليفه فتح اهلل

عدنان ج�اد حيدر

عقيل يعق�ب ي��سف بهبهاني

علي ح�سين عبداهلل ح�سن

علي ح�سين عبيد

علي عبداهلل حاجيه د�ستي

علي عبدالنبي العريان

علي ع��س محمد ر�سا

علي غل�م عبا�س ا�سكناني

علي محم�د محمد عي�سى

عمران ح�سن ج�اد

عمران محمد احمد ب��سهرى

عي�سى ح�سين عبداهلل محمد

عي�سى غل�م عبا�س عبداهلل

غانم محمد ف�عاني

غل�م احمد علي

فا�سل جعفر عبدالنبي العريان

 فا�سل يعق�ب عريان

فالح خ�سرو حكيم
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قا�سم من�س�ر محمد تقي

كاظم �سعيد

مازن محمد ابراهيم عامر

محمد اأمين عبدالنبي العريان

محمد ابراهيم كريم

محمد احمد عبداهلل عي�سى

محمد ا�سماعيل قمبر خالدى

محمد حاجي ا�سماعيل قمبر خالدى

محمد ح�سين �سفر

محمد ر�سا عبداهلل �سبهرى

 محمد عبدالمير ي��سف �سالم

محمد عبدالكاتب عب�د

محمد عبداهلل محمد احمد

محمد علي كامران ك�هان�ستاني

محمد غل�م عبا�س عبداهلل

محمد محم�د خ�ساب

م�سطفى ح�سن محمد

 م�سطفى عبداهلل احمد عبا�س

م�سطفى عبداهلل محمد حجي

منير محمد �سعيد محم�د الطم�ني

مهدى �سيد ح�سين �سيد علي

مهدى عبدالكريم العريان

م��سى عبد �ساه ابراهيم

نا�سر جعفر عبدالنبي العريان

نا�سر خ�سير محمد

ها�سم محمد �سيد محم�د اأمان م��س�ى

ها�سم محم�د احمد نا�سر

يحيى جا�سم محمد غل�م

ي��سف ح�سن ج�اد

 ي��سف علي ح�سين غل�م

طالب �لعام �لدر��سي  1969/68 

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط /1

ج�اد كاظم عبداهلل لرى

حبيب احمد حاجي ح�سن عا�س�ر

ح�سن ح�سين محمد ح�سن

حمزه عبد عبا�س كريم حربي

عبا�س يعق�ب ي��سف بهبهاني

عبدالحميد علي ح�سين على اكبر

عبدالكريم عبدالأمير �سباتي

عبداهلل ج�اد حيدر

عبدالنبي محمد باقر ال�سيخ ابراهيم 

علي ح�سن قا�سم

علي محمد ر�سيد الزيات

محمد عبداهلل ح�سين علي اكبر

محمد غل�م ح�سين علي احمد

مهدى �سالح ح�سين خاجه

ها�سم اب�الح�سن ال�سيد ها�سم ح�سن

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط  

ابراهيم ا�سماعيل �سعيد عبداهلل

ابراهيم عبدالغف�ر عبدالغفار

احمد ح�سين علي محمد

احمد عبداهلل جعفر غف�ر

 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�سا محمد ح�سن ميرزا د�ستي

 �سادق جا�سم عبداهلل

 عبا�س علي عبا�س خاجه

 عبدالح�سن معت�ق طاهر المظفر

 عبدالر�سا �سيد ح�سن �سيد ح�سن

 عبداهلل عبدالح�سن محمد تقي

 عبداهلل اكبر جبر

 عبدالله محمد رفيع  ح�سين معرفـي

 عي�سى ح�سين حاجيه عبداهلل  ب��سخر

 ف�ؤاد ر�سا الأمين

 محمد عبدالر�س�ل عبا�س

 محمد ر�سا �سيد عبا�س ال�سيد ح�سن

 محمد عبداهلل جعفر غف�ر

 محمد علي محمد علي

 محم�د اكبر عبا�س محمد

 محم�د عبا�س ح�سن ا�سماعيل ابراهيم

 م�سطفى ابراهيم احمد

 مهدى �سيد ح�سن �سيد علي اكبر  

نا�سر كاظم عبداهلل لرى

ها�سم عبدالر�س�ل عبا�س م��س�ى

م��سى محمد ن�ر الدين

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

احمد عبداهلل محمد احمد

بهجات محمد �سلمان

جعفر محمد زبيدى

جهاد عبدالرزاق النجار

ج�اد عب�د 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 غل�م  ن�سراهلل الطرم

عادل مهدى ا�سماعيل

عبا�س علي ح�سن

عبدالح�سين ف�سل اهلل اب�القا�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�س�ر

ف�زى ابراهيم عبداهلل محمد

قي�س محمد ر�سا علي �سبر

ماجد محمد زه�ه

محم�د احمد تق�ائي ي��سف نزاد

 محم�د ح�سين علي محمد

م�سطفى ح�سين علي خاجه

مهدى حمزه محمد علي ال�سلمان

ها�سم ابراهيم احمد

يعق�ب جا�سم محمد عرب

ي��سف جا�سم محمد عرب

ج�دت ح�سن العطار

ظافر عبا�س جعفر المظفر

علي ابراهيم مازح

�لأول �لمتو�سط    

ابراهيم ك�زاد عبدالر�سا محمد
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ابراهيم مالك امام ب�رى

احمد محمد عبداهلل ح�سن علي

احمد محمد علي نعيم

ا�سد غل�م محمد

جا�سم تقي ح�سن

ح�سن احمد نظر

ح�سين علي عبا�س الحائرى

ح�سين محمد علي ا�سكناني

ر�سا �سيد ح�سين �سيد علي اكبرابراهيم

عادل ج�اد حيدر عبداهلل الر�سيد

عادل عبداهلل ابراهيم

عبا�س ح�سين ف�لذ د�ستي

عبدالرزاق محمد جعفر حيدر

عبدالكريم عبد عبا�س كريم حربي

عبدالكريم عبدالجبار الحاج يعق�ب

علي عبداهلل علي �سبهرى

علي عبداهلل لفته عبد علي

علي محمد ح�سن د�ستي

عي�سى باقر ابراهيم

ق�سى محمد ر�سا 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 غل�م

محمد عبداهلل ابراهيم

محمد نعمة اهلل �سيد �سليمان عبداهلل

مح�سن �سيد عبا�س �سيد ح�سن مهرى

مح�سن علي عبا�س الحائرى

محم�د �سيد محمد �سيد علي اكبرابراهيم

محم�د محمد عبداهلل ح�سن

مرت�سى �سيد ح�سين  اكبر ابراهيم

مهدى داخل جليبه

نا�سر عبدالمحمد نجف الم�ر

ن�رى محم�د زاير علي

ي��سف عب�د زاير على العمارى

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي  

ابراهيم ح�سن غل�م ر�سا

احمد حاجي ا�سماعيل قمبر

احمد عبدالنبي العلي

ا�سماعيل ح�سن غل�م ر�سا

امير محمد كاظم محمد علي

جا�سم عبداهلل غل�م ر�سا

حبيب �سيد ح�سين �سيد علي اكبرا

ح�سن علي ح�سين العب�سى

ح�سن غل�م محمد

خليل عبدالغف�ر عبدالغفار

�س�كات محمد �سلمان

عادل باقر عبدالخ�سر معرفـي

عبدالحافظ محمد رفيع ح�سين معرفـي

عبدالرحمن ح�سن ميرزه رحيم

عبدالر�سا احمد ح�سن عبداهلل الحم�د

عبدالر�سا حاجيه مندني عبا�س ح�سين

عبداهلل محمد علي غل�م الطرم

 عبدالهادى ح�سن ميرزه رحيم

علي تيم�ر م�سجدى

 علي عبدالرحيم عبداللطيف معرفـي

 علي عبداهلل حاجيه د�ستي

 علي عبداهلل �سفر محمد

 غالم ر�سا محمد ح�سن ك�درزى

 ف�سل علي محمد علي

 في�سل عزيز مكي

 محمد احمد ح�سن عبا�س

 محمد ح�سن محمد ميرزا د�ستي

 محمد �سليمان فردو�س

 محمد عبداهلل لفته علي

 محمد عبدالنبي عبداهلل عارف 

 محمد ليع عبد الخفاجي

 محم�د احمد علي ح�سين

 محم�د خليل علي د�ستي

 محم�د غل�م عبا�س غل�م ح�سن

 محم�د كريم علي رم�سان

 مهدى �سيد ح�سن �سيد ح�سن

 مير محمد ج�اد مير ح�سين

 نعمه عبدالغف�ر ر�س�ى

 ها�سم �سعيد �سالح

 ي��سف يعق�ب ي��سف مراد

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي /�أ  

 احمد اب�القا�سم ا�سليان

 ابراهيم محمد ح�سين عريان

 ح�سن محمد ح�سن ميرزا

 ح�سن محمد ح�سين غل�م

 ح�سن محم�د �سل�م

 ح�سين تيم�ر م�سجدى

 حميد ح�سين علي محمد

 حميد عبا�س ح�سين

 عبدالأمير حاجي بهبهاني زاده

 عبدالح�سين عبداهلل علي �سبهرى

 عبدال�ساحب حاجي بهبهاني زاده

عبدال�سمد احمد ح�سن حم�د

عبدالعبا�س احمد �سالح

عبدالغف�ر عبدالمجيد نجف ب�ر

عبدالمنعم عبدالمحمد نجف ب�ر

علي ا�سغر محمد علي ط��سي

علي �س�ختزار محمد علي

عمادالدين محمد اب��سمره

غل�م ر�سا عبدالعظيم ها�سم

فالح غل�م عبدالر�سا عبدالكريم

قا�سم عبدال�ساه تميمي زاده

محمد تقي علي  ح�سين خاجه

محمد ر�سا ال�سيخ ابراهيم

محمد زياد محمد اب��سمره

محمد مهدى محمد ح�سين ان�سارى

محمد جعفر محمد الم�ؤمن

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي / ب 

ب�سام علي ع�ا�سه

جم�سيد ي��سف ت�كلي

ج�اد ي��سف ح�سن التميمي

ح�سام هاني ن�رالدين

ح�سن �سالمه محم�د

ح�سن علي حجي المحميد

ريا�س عبداهلل ابراهيم

�سامي علي عا�س�ر

عادل ح�سين علي عبداهلل خاجه

عامر باقر عبدالخ�سر معرفـي

عبدالمجيد ح�سين ن�رالدين
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عبدال�هاب مجيد وهيب

غازى علي عا�س�ر

فايز م��سى باقر يعق�ب

ف�زى ح�سن ب�سام

قا�سم اكبر عبا�س محمد

ل�ؤى محمد ر�سا علي �سبر

محمد احمد مغنيه

محمد اب�الح�سن ال�سيد ها�سم 

محمد ح�سن غل�م ر�سا

محمد كريم علي زماني

محم�د علي ح�سين علي

مهدى �سيد اكرم �سيد مرت�سى

مير محمد باقر مير ح�سين

ها�سم �سيد حمزه ها�سم اب�الح�سن

�لثاني �لبتد�ئي / �أ  

ابراهيم �سيد عبا�س عبدالر�س�ل

ابراهيم عبداهلل ابراهيم

احمد رفعت ت�فيق احمد عبدالحليم 

احمد عبداهلل علي �سبهرى

احمد محمد علي �سليمان

احمد ي��سف ع�ساف

ا�سامه عبده عط�ى

ا�سعد عبدالرحيم الحاج ا�سعد �سالم

بهروز بهزاد عبا�سيان

جمال عبدالنبي العلي

حاتم عبده عط�ى

ح�سين عبدال�سيد زاهد زاهديان

ح�سين علي محمد علي

خالد طاهر ح�سين ال�س�ارب

داود �سلمان �سريف جمعه

�سعيد محمد �سعيد عبا�س

عادل محمد ح�سين غل�م

عبا�س عبدالر�س�ل عبا�س عبدالر�س�ل

عبا�س محمد ح�سن ميرزا

عبدالجليل احمد ح�سن حم�د

عبدالفتاح محمد جعفر حيدر الر�سيد

عبدالمجيد ا�ستاذ كريم عبدالغفار

عبدالمطلب ج�اد حيدر الر�سيد

علي احمد عبداهلل محمد

علي ح�سن ميرزا رحيم

علي ر�سا عزيز محمدى يا�سين

علي عبدالنبي عبداهلل عارف

علي ي��سف داود �سليمان

غ�سان خليل كريم

فا�سل عبا�س �سالح

محمد حيدر كربلدى دهقاناى

محمد علي عبا�س

محم�د حاجيه ا�سماعيل قمبر

محم�د �سيد علي �سيد عبدالر�س�ل

م�سطفى غل�م عبا�س غل�م ح�سين

مهدى �سفر غل�م

من�س�ر كاظم عبداهلل لرى

نا�سر عبداهلل غل�م ر�سا

نا�سر عبدالنبي العلي

ي��سف احمد مراد محمد عبدالر�سا

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي / ب 

ح�سن ا�سماعيل ح�سن

ح�سن محمد ي�ن�س

ح�سين علي ح�سن علي

ح�سين علي ح�سين

ح�سين علي حجي المحميد

ح�سين غالم ر�سا ب�ر

خليل محمد اكبر ح�سين

را�سي ح�سن علي

�سامي محم�د علي ويزاني

�سعد مكي عبدالجليل

�سليم علي �سليم خلف

�سمير علي عا�س�ر

�سالح احمد مغنيه

�سدقي احمد �سدقي �سبلي

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

ماأم�ن ي�ن�س محم�د نفاع

ماجد عبيد ح�سن بركات قبانى

ماجد محمد عبد ال�سيد

محمد احمد ح�سين زند�س

محمد محم�د خ�ساب

محمد م��سى �سمحات

محمد ح�سن محم�د ح�سن

محم�د علي مغنيه

مير محمد �سادق �سيد ح�سين

مير محمد كاظم بن مير ح�سين

منقذ �سادق ك�س��س

نافع ابراهيم نافع ابراهيم

نبيل حبيب عبداهلل ابراهيم

 ي��سف ح�سين ع�ا�سه

ي��سف علي ح�سين فخر الدين

ي�ن�س يعق�ب ي��سف مراد

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي / �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 فاع�ر

ح�سين احمد الحلبي

ح�سين �سعيد خ�سي�س

ح�سين علي �سالمه

خالد كاظم علي دي�ان

خالد نجم معروف احمد

�سعيد عبدال�هاب ن�سير ر�سا

�سادق كاظم عبدالح�سين محمد

�سالح كاظم محمد

عبا�س ي��سف احمد �سبراوى

عدنان خليل بدران

عبدال�سالم محمد رفيع معرفـي

عبدالر�سا ح�سن غل�م

عبدالمجيد احمد ح�سن حم�د

عبدال�هاب محمد ح�سين اآل ر�سيد

ع�سام محمد ن�سار
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علي ح�سن قان�س�

علي �سيد ح�سن ال�سيد ها�سم 

علي �سيد محمد ال�سيد ا�سماعيل 

علي غل�م عبا�س غل�م ح�سين

علي محمد �س�يد

عماد �سلمان محمد

عماد نمر محمد علي النمر

في�سل علي محمد حرب

محمد امين عبدال�هاب ن�سير ر�سا

محمد ح�سن ب�سام

محمد علي �سعادى

محم�د اب�الح�سن ال�سيد  ها�سم

محم�د ح�سين عبداهلل باقر

محم�د علي قا�سم

مهدى علي ح�سين

ناجي ح�سن محمد مح�سن

نا�سر محم�د علي ويزاني

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي / ب 

احمد محمد اب��سمره

اكرم ي��سف ع�ساف

العبد محمد العلي

اياد خليل ابراهيم

امين اهلل داد عبا�س تنك ك�هي

بالل محم�د م�سطفى

ح�سام �سادق ك�س��س

ح�سن محمد ر�سا محمد  ال�ساطرى

ح�سين علي اب�خم�سين

خالد خ�سير �سبيح

خ�سر محمد وهبه وهيب عطار

خليل ذيب ع�ساف

زهير ح�سين عزيز

�سمير علي �سليم خلف

�سبر محم�د ال�سيد �سعيد احمد

عادل احمد ح�سين مزند�س

عبا�س اب�الهيل ح�سين

عبا�س خ�سير ا�سبيح

عبا�س عائد حن�ن ح�سين

عبداهلل عبدالرحمن احمد ح�سين

عبدالعلي ح�سين احمدى زاده

عبدالمح�سن ا�سماعيل ح�سن

علي ابراهيم الزين

علي �سم�س الدين نجدى

علي عبدالر�سا ب�ستك�هي

علي محم�د �سل�م

عماد م��سى �سمحات

عناد ي�ده عناد

ف�ؤاد ابراهيم ا�سماعيل ح�سن

مالك عايد حن�ن ح�سين

محمد حاجي غل�م خاجه

محمد ح�سن ح�سن

محمد عبا�س ع�ا�سه

محمد علي �سليم دروي�س

محمد عبداهلل حامد

محمد نا�سر محمد نزير حرب

مهدى �سالح عبدالماج�د جبر

نزير ح�سن ب�سام

ه��سنك ابراهيم فا�سل ب�ر

وليد كاظم علي دي�ان

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي / ج  

احمد حمزه عبداهلل

احمد عبا�س ع�ا�سه

احمد محمد ح�سين عبداهلل الم��س�ى

ا�سماعيل عبدالر�س�ل لرى

ج�دت عبدالرزاق النجار

 ح�سن محمد رحال

ح�سين عبدالأمير ن�سراهلل

رزاق �سلمان �ساحب

�سعيد احمد علي وهبه

طاهر عبدال�ساه تميمي زاده

طالل محمد علي دم�سق

عادل ر�ستم مراد علي

عبدالرزاق �سيد ح�سين زاده

عبدال�سالم علي �سمحات

عدنان ر�س�ل محمد مراد

عدنان محمد علي احمد

ع�سام محمد بزى

عالءالدين عدنان �سالح برقاوى

علي تيم�ر م�سجدى

علي ح�سين الم��س�ى

علي عبا�س علي غل�م تقي

علي فا�سل عل�ان

عمر ح�سين م�سطفى الع�م

 فا�سل علي محمد علي

فا�سل فالح يعي�س بجارى

ل�ؤى ابراهيم محمد اليا�سين

محمد عبد علي ملك محمد

محمد ح�سين الم��س�ى

محمد �سعيد طرفايه

محمد علي عبداهلل

محم�د ت�فيق عطيه

محم�د حمزه عبداهلل

م�سطفى �سيد ح�سين  اكبر 

نبيل لفته ع�سكر ياق�ت

محم�د عبدالرحيم معرفـي

علي اكبر �سيد احمد  اكبر 

نبيل عبدالنبي العلي

عدنان كريبل مح�سن فهد ال�سدى

 ناظم يا�سين القادرى

طالب �لعام �لدر��سي 1970/69

�ل�سف �لأول �لثانوى

محمد ر�سا عبداهلل علي �سبهرى

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط / �أ  

ح�سن محمد حب اهلل

عبدالروؤف عبدالنا�سر �سافـي

علي محمد جبار الدريج

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

 جمال عبدالرزاق عبدال�هاب

عبدالأمير عبدالحميد  بهبهاني

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

ح�سن محمد �سفي الدين

ح�سين محمد �سفي الدين

زهير ح�سين زه�ى

محمد جعفر ال�سيد عبا�س الم��س�ى
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ها�سم �سيد �سبر �سيد الم��س�ى

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

اأ�سعد �سالح من�س�ر

عبا�س ح�سين ب�ر�سم�سي

علي روؤف م�سلماني

محم�د ج�اد ها�سم

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

اياد تقي ح�سن

ثامر ح�سن علي

كريم ي��سف مجيد

مح�سن مهدى فيروز �سر�سند

يحيى احمد مغنيه

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي / �أ 

احمد محمد ح�سين عبداهلل الم��س�ى

ح�سن عبدالمجيد خليل ي�ن�س

ح�سن �سيد محمد �سيد ابراهيم

خالد امين خامراد حميد

خالد حافظ خليفه ع��س

خ�سر علي دقماق

خليل ابراهيم احمد

خليل ح�سن ميرزه رحيم

رعد مكي عبدالجليل

�سامي عبدالمير حمد عطيه

�سيد ها�سم �سيد عابد الم��س�ى

�سياء ح�سن احمد العطيه

عبدالحميد كاظم حبيب محميد

عبدالمجيد احمد ح�سن الحم�د

عبدالزهره عبدالجبار يعق�ب

عدنان ر�ستم مراد علي

علي ح�سن قان�س�

علي محمد ح�سن الأمين

عماد تقي ح�سن

علي جبار ح�سرتي

فا�سل عبا�س مط�رى

كامل خليل محمد ظاهر

مالك عايد حن�ن ح�سين

محمد ح�سن ب�سام

محمد عبد علي ملك محمد

محمد محم�د غالم ر�سا

محمد �سيد ح�سن ال�سيد ها�سم 

محم�د احمد مراد عبدالر�سا

مجيد �سيد محمد �سيد  ابراهيم

م�سطفى اب�الح�سن ال�سيد ها�سم  م�سطفى 

عبدالر�س�ل عبدالر�س�ل

 نا�سر احمد مغنيه

 نا�سر علي محمد علي

 نبيل خليل خلف

 نبيل محمد م��سى �س�يدان

نجم عبد عبدالح�سين

وليد �سلمان �سريف

ي��سف فرج محمد حاجي علي 

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي / ب 

احمد حيدر احمد ح�سن

ا�سماعيل عبد ابراهيم �سنابه

جعفر علي ح�سين

جعفر كامل حرب

ح�سان محمد حب اهلل

ح�سن محمد ح�سن ارزوني

خالد جمال والي علي

ر�سا محمد زريق

زهير خدارحم نظر علي

�سعد مهدى ال�سالح الحلب�حى

�سيد ح�سين �سيد علي م��س�ى

�سالح ميرزا ت�فيق اغابرا

عدنان علي عبدالح�سين كريم

علي غالم محمدى

علي م��سى �سالح

علي حبيب عبداهلل ابراهيم

علي ح�سن محمد ميرزا د�ستي

علي ح�سين ن�ر الم��س�ى

علي عبدالأمير ال�سيد الحكيم

علي عبدال�هاب احمد

عبداهلل احمد محمد حاجيه

عبدالكريم محمد ت�فيق فرهاد

عماد ابراهيم ا�سماعيل ح�سين

عماد ح�سن علي ح�سن

فا�سل ميرزا محمد فرهاد

مالك ح�سين انكاليان

محمد امين اخ�ان مراد حميد

محمد ت�فيق �سرى

محمد ح�سن ا�سماعيل �سيادت

محمد ح�سن محمد محمد المحمد

محمد داخل حليبه

محمد ع�سام محمد نزير حرب

مهدى ابراهيم مهدى

نا�سر كاظم محمد

 نبيل نمر �سالح زرن�ن

ه�سام عفيف ح�سن خلف

يعق�ب عبدالر�سا ب�ستك�هي

ي��سف ر�سيد غادر حمدان

طالب �لعام �لدر��سي 1971/70

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

�سالم طاهر محمد الم�سلم

علي ح�سن معلبكي

علي ح�سين جعفر

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

فاخر را�سي �سهر

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

احمد محمد ي��سف

عبدالنبي �سيد ح�سين عل�ى

ليث بركات عبداهلل بركات

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

عبدالحكيم محمد �سميح �سافـي

عبدالكريم طاهر محمد 

عدنان ر�سيد يا�سين

عدنان ها�سم محمد �سادق

غازى �سريف يا�سين

محمد ح�سن معلبكي

ج�اد عبداهلل مرت�سى

عماد عبداهلل مرت�سى
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�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

ح�سن نايف مرواني

كريم علي عي�سى

ميعاد �سعيد ح�سن

ه�سام علي عي�سى

ي��سف محمد علي ارزوني

عماد حبيب حاجعلي

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

داود محمد علي ارزوني

عدنان محم�د احمد معرفـي

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

ب�سام م�سطفى �سهاب

تي�سير خليل زيت�ن

ح�سن محمد جا�سم ماجكى

ح�سين عبدالمجيد ي�ن�س

حيدر عبد عبدالنبي

عبا�س حبيب حاجعلي

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي / �أ 

ابراهيم محمد ابراهيم امين

اح�سان عبدالح�سن علي ح�سين

احمد ح�سين عبداهلل باقر

احمد علي حجي المحميد

اديب علي عا�س�ر

ج�اد احمد مراد محمد عبدالر�سا

ج�اد ها�سم ح�سن الربيعي

حازم عبا�س كريم حربي

ح�سن محمد نمر �س�يد

ح�سن ي��سف داود �سليمان

ح�سين كاظم ا�سماعيل عارفـي

حميد عبا�س ح�سين كاظم

خليل بن احمد �سيد علي اكبر 

ر�ساد عبا�س �ساحب محمد �سياد

رم�سان محمد خري�س

�سعيد ترياك خنياب

�سمير ر�س�ل عبداهلل محمد

�سمير كريم كريم

�سيد محمد �سيد عبدالر�س�ل

�سعبان علي ن�سراهلل عبد الخالق

عادل جا�سم محمد

عاطف باقر عبدالخ�سر معرفـي

عبدالجليل �سلطان �سهريارى

عبدالحميد ا�ستاذ كريم عبدالغفار

علي ح�سن لفته بكر

علي مح�سن ح�سن ارزوني

عمار مهدى ظاهر الجزائرى

ف�ؤاد ر�س�ل محمد مراد علي

في�سل علي محمد كريم فتاح

ق�سي ابراهيم محمد يا�سين

محمد ج�اد ديرى

محمد ح�سن ا�سماعيل �سيادت

محمد كامل حرب

محم�د مختار علي نقي

من�س�ر �سالح من�س�ر الكعبي

م��سى ح�سن غل�م ر�سا

ميثم علي ح�سين

ها�سم �سيد علي �سيد ها�سم

وليد احمد زارع هديب

وليد خدارحم نظر علي

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي / ب 

ابراهيم علي مح�سن

احمد عبداهلل م��س�ى 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�سرى

�سالم علي جندى

�سامي علي �سليم خلف

�سعيد ح�سين علي كمال

�سمير عبدالنبي ح�سين العلي

�سيد علي �سيد عابد الم��س�ى

�سيد ها�سم �سيد ح�سين قاني

�سبرى ح�سن عل�ان جالك

عامر ح�سن جا�سم

عبا�س محم�د �سيد �سعيد احمد

عبدال�سالم جا�سب الب�غبي�س

عبدالعزيز �ساكر بت�ر حمزه

ع�سام عفيف ح�سن خلف

علي عبدالأمير مهي�ب

غازى اكبر خدا كرم

فهد حم�د عبداهلل

فهد طه عب�د ج�ده

كريم ابراهيم احمد العابد

محمد ح�سين اب�القا�سم �سليماني

محمد ر�سا جعفر نجاة �سرزى

محمد عبد عبدالنبي

محمدين غل�م عبا�س خياط

محمد نجيب ح�سين العلي

م�سع�د علي ها�سم زاده

مهدى ح�سن طحان يزدى

نجم عبداهلل محم�د

هادى �سالح عبدالماج�د جبر

 يعق�ب عبدالزهرا يعق�ب كنعان

طالب �لعام �لدر��سي 1972/71

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

ريا�س ابراهيم �سعيد المظفر

�سالح عبدالر�س�ل عبدالر�سا بهبهاني

عماد علي �سبرا

فا�سل ح�سن باقر اآل عي�سى

محمد ابراهيم مازح

علي ح�سن خطاط

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

مح�سن محمد ح�سن المين

نعيم غالب لطف

وليد �سحاده �سليمان

ت�فيق م�سطفى برى

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

جا�سم محمد طعمه

خالد خليل ابراهيم

زياد علي �سبرا

�سعد جا�سم مطرود زاده
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طارق فا�سل العزاوى

عبدالكريم علي ب�خم�سين

علي ح�سين عبيد

ف�ؤاد محمد رحال

ن�سيف جا�سم كريم

ح�سن ابراهيم مازح

اكرم جميل ع�ا�سه

ال�سيد منتظر ح�سن ال�ايل

ر�سا زين العابدين ابراهيم

ر�سا ي��سف اأجلى

�سالح احمد خليل �سالح

عبدالح�سن عبدالر�س�ل نعن�ع

عبدالكريم حمد محمد

على اأ�سغر محمد على ط��سي

علي ح�سين عكر

قا�سم جبر ادريج الركابي

محم�د ج�اد قربان دائي

هاني محم�د عبدالكريم مروه

يا�سين طاهر قطمير

نبيل جابر ج�اد حرب

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

عادل ر�س�ل محمد مراد علي

قي�س عبدالرحيم عبد الخذر

م��سى محمد علي ال�سرعينى

ميثم ح�سن باقر اآل عي�سى

ح�سان علي ماروني

ح�سن جمعه علي علي�ى

عبا�س زين العابدين ابراهيم

عبدال�سمد اب�القا�سم مرادى

هادى جا�سم كريم

محمد جابر علي

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

ح�سام احمد داود

ح�سن خزعل بهان

خلدون ح�سين غندور

عادل ت�فيق مير علي ر�سا

عادل حن�ن ح�س�ن

عبا�س محمد ح�سن حالل

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 خال� وندى

�سهراب اب�القا�سم مرادى

عبدالر�سا ي��سف عب�د

علي ح�سن ترحينى

علي محمد خال� وندى

علي محمد علي ال�سرعينى

فرا�س �سليم جميل محمد قا�سم

محمد ج�اد كاظم الجزائرى

طالب كاظم قا�سم

عبدالهادى بن علي الم�ؤمن

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

ممدوح قا�سم ناجى رزوقي

يحيى حلمي عبدالحليم الب�طى

ح�سين احمد ليال

احمد علي ح�سن علي

احمد محمد ح�سينى ل�ندى

امير علي اكبر عابدين بروجردى

با�سم محمد طعمه

ح�سين علي عبدالرحيم ب�خم�سين

رائد غالب محمد علي 

طالب ح�سين عكر

عبدالر�س�ل محمد �سعيد

عبداللطيف عي�سى محمد الم�ؤمن

عبداهلل علي ح�سن ا�سعد قبي�س

علي احمد حراجلى

علي جميل خليل �ساهين

علي  عبدال�هاب احمد

كامل محمد القرن

محمد احمد م�سطفى حيدر

منت�سر عبدال�هاب م��سى محمد

منير علي ماروني

علي خ�سير خلف �سالح

ح�سين ابراهيم مازح

علي كاظم قا�سم

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي / �أ 

احمد قا�سم ح�سن علي الرامزى

امجد يعق�ب ي��سف

اياد فالح ح�سن الحرز

جا�سم محمد طار�س

خ�سر رحيم خمي�س عبداهلل

ر�سا حيدر دهقان

رعد هاني عبد

�سمير عبدالح�سين جنكير المدفعي

�سادق ح�سن م��سى

عادل محمد �سليمان المحمد

عبدالكريم عجيل زاجى

عبدالهادى عبدالمير بهبهاني

علي محمد ح�سن جالل

ق�سى عبدال�ستار �سالح

قي�سر عبدالرحيم عبدالخذر

محمد احمد بن محمد عبدالرحمن

محمد عبدالر�سا عبدال�احد

محمد يا�سر علي الك�راني

محم�د جابر علي

م�سطفى احمد محمد حاجيه

م�سطفى محمد علي ال�سرعيني

مهدى م��سى محمد

نا�سر غالب لطف

ها�سم �سيد ح�سن ال�سيد ها�سم

ح�سين محمد فريد

عادل اكبر خدا كرم

قا�سم احمد ليال

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي / ب 

اياد ي��سف عب�د

حاتم ح�سين طعمه

حبيب حيدر دهقان

ح�سين ي��سف داود �سليمان

حم�دى هاني عبد

حيدر علي مهدى

ر�سا عبدال�ساه ابراهيم التميمي

رعد طاهر محمد

�ستار عبدالجبار م��سى

�سمير عبدالنبي ح�سين العلي
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طالل محمد ت�فيق منذر

عبدالرحمن عجيل زاجي

علي ر�سا �سفر محمد ر�سا

عماد حيدر احمد �سفائي

فار�س عن�ن باتي ال�سكرى

قا�سم ح�سن محمد ميرزا د�ستي

قا�سم �سيد علي �سيد ها�سم

ماجد محمد �سليمان المحمد

محمد ر�سا ح�سن طحان يزدى

محمد عبا�س ابراهيم عبداهلل

محمد عبد عبدالنبي

مير علي تقي مير ح�سين كابلي

ها�سم كاظم ا�سماعيل عارفـي

يا�سين خ�سير خلف �سالح

عدنان محمد �سليمان المحمد

عدنان اكبر خدا كرم

مرت�سى ح�سن خطاط

طالب �لعام �لدر��سي 1973/72

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

اأمر اهلل �سم�س الدين نجدى

ح�سن جميل ع�ا�سه

ح�سن عبدالر�س�ل ال�س�اف

علي مرت�سى محمد �سادق

محمد نزار محمد علي

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

�سالم عبداهلل �سلمان

فريد جعفر ح�سين

عبدالكريم ي��سف خ�سر

عبدالكريم حم�د ركبان

م�سطفى مرت�سى محمد �سادق

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

فا�سل عبا�س زاهد تهراني

علي نزار محمد علي

�سياء محمد عمران

م�سك�ر ذيب الهادى

ابراهيم محمد ن�رالدين

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

احمد عبدال�ساحب محمد

ف�ؤاد جعفر ح�سين

ح�سين علي ح�سن الطر�س

ح�سين علي حيدر

خالد خ�سير �سبيح

�سالم غبي�س غ�سيب

�سعد اكرم احمد

�سعيد حبيب محم�دى

�سمير عبدالكريم ابراهيم

�سالح خ�سرو امين الحكيم

عادل فايز زيات

علي محمد �سفي الدين

غانم غبي�س غ�سيب حافظ

قا�سم نجم عبداهلل

منذر جا�سم محمد النعيمه

محمد نا�سر محمد نزير حرب

وليد �سباح جا�سم محمد

م�ؤيد حميد عبدالمجيد

ع�سام حم�د ركبان الركبان

عبدالمهدى فخرى حاج عبا�س

ابراهيم خليل �سالمه

خليل ابراهيم علي حجيج

�سالم عبدالح�سين جابر

عبا�س خ�سير �سبيح

عدنان مراد علي

عماد احمد �سلمان مط�ع

غازى ن�اف محمد نايفه

غ�سان ح�سين محمد حيدر

كاظم عبده بيطار

ماجد محمد عبد ال�سيد

محمد احمد �ساكر محم�د

محمد عبا�س ع�ا�سه

محمد عبداللطيف الخطيب

محمد علي �سليم دروي�س

محمد علي كامران ن�ستاني

مهدى علي ح�سين

نجم عبداهلل �سلمان

ي��سف جعفر كرم علي

نظام حم�د ركبان

ابراهيم ح�سن �سم�س الدين

احمد عبا�س ع�ا�سه

ثائر اكرم احمد

ح�سين علي حراجلى

حمزه طعمه ادبي�سى

�سمير علي محمد ع�ا�سه

�سفاء محم�د عمران

�سالح �سعيد محمد

عبدالمير عبدالر�سا عزيز

عدنان علي محمد ع�ا�سه

علي ن�رى احمد

عماد ج�اد خلف

غالب ح�سين علي يحيى

كريم عبدالمح�سن محمد

محمد ح�سين محمد حيدر

محمد عبدال�هاب ناجي

محمد علي عبدال�ساحب محمد

ناجي ح�سن محمد مح�سن

ه��سنك ابراهيم فا�سل ب�ر

يا�سر محمد قندولي

يحيى ج�دت خلف

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

جهاد احمد بن�ت

عامر ج�دت عبدالكريم خلف

عبا�س ابراهيم علي حجيج

محمد علي �سالمه كريكر

ميالد ذيب الهادى

نديم ا�سماعيل فرحات

محمد مرت�سى محمد �سادق

احمد يا�سر محمد جادو

ح�سان احمد بالل

ح�سن علي حراجلى

علي عبدالح�سين جابر

عبدالرحمن ح�سن ب�سا�س

عبدالهادى ابن علي بن ح�سن

محمد علي محمد علي

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

جهاد ح�سن ب�سا�س
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ح�سن علي بدرالدين

علي عبدالح�سين محم�د �سرى

مح�سن عبداهلل محمد

محمد احمد �ساوى

محمد م��سى محمد بندر

محمد وهبي عي�سى

ي��سف ح�سين محمد حيدر

ماجد خليل خليل

ايمن فكرى ا�سماعيل

عماد كمال محمد ماجد

وليد خالد ح�سين الجبر

خالد علي محمد ع�ا�سه

بالل ها�سم ح�سن عا�س�ر

عبدالمهدى �سالح اخ�ان زاده

بالل محم�د م�سطفى

ح�سن مرت�سى محمد �سادق

�سيد ها�سم �سيد ح�سين  قاني

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

حبيب عبدال�ساه ابراهيم التميمي

ح�سن علي �سالمه كريكر

�سادق عل�ان مح�سني فالحيه

عادل عل�ان مح�سني فالحيه

عبا�س علي بدرالدين

عدنان ر�س�ل �سفر حميد

وقا�س عبدالكريم مبارك

احمد علي ح�سن الطر�س

احمد علي �سالمه

ح�سن علي محمد علي

عادل ر�س�ل �سفر حميد

علي محمد �س�يد

محمد عبدالر�سا عب�د العلي

مرت�سى ح�سن خطاط

نبيل محمد ح�سن عا�س�ر

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد �سهاب احمد العبيدى

احمد علي احمد اب�جرا�س

احمد غانم عبدالتمام

احمد قا�سم عبا�س عا�سي

جالل عبداهلل جبار

حبيب عبدالملك ح�سين ناريماني

ح�سين محمد خليل ع�ا�سه

حيدر محمد ح�سن الم�ؤمن

ر�سا ح�سين ح�سن علي

رعد جا�سم كريم حربي

�سامي عبداهلل ح�سين

�سعد هاني عبد

�سمير ح�سن غمل��س

�سمير قا�سم عبا�س عا�سي

�سادق محم�د ايرانيان

عبا�س عبدالح�سين الب��سبيح

عبداهلل حم�د الم��س�ى

عدنان عبدالح�سين �سرى

عدنان محمد �سليمان المحمد

عدى عبدال�ستار �سالح �سليمان

علي ح�سن الحيدر اآبادى

علي محمد علي مقد�س

عماد ابراهيم اب�زيد

عي�سى محمد عبد التمبمي

غ�سان �سبيب طالب عبدالر�سا 

كاظم محم�د ايرانيان

محمد ا�سماعيل ح�سين العلي

محمد ر�سا علي ح�سين علي خاجه

محمد عبداهلل بن محمد

محمد محم�د م�سطفى

محم�د علي احمد اب�جرا�س

من�س�ر عبدالح�سن �سهيد

م�فق حميد جابر

نعمه ح�سين نعمه خلف

عالءالدين فخرالدين عبا�س

طالب �لعام �لدر��سي  1974/73

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

علي ح�سين زاهد تهراني

حيدر نا�سر ح�سين الها�سمي

عبدالكريم ح�سن امان

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

احمد يا�سر محمد جادر

محمد �سعيد عبداهلل علي

�سبت جمعه مخيلف الالمي

اكرم عبدالكريم الخطيب

ح�سام حم�د ركبان

حميد جا�سم مطرود زاده

�سالح حامد ح�سن ابراهيم

عادل عبداهلل محمد

ع�سام ر�سيد مجيد

فا�سل ميرزا محمد فرهاد

محمد ج�اد كاظم الجزائرى

نبيل لفته ع�سكر ياق�ت

عبدالمير عبدالح�سين محى

عبدالغني عبداهلل ح�سن مهنا

احمد في�سل مح�سن

اياد يا�سين لفته ا�سماعيل

با�سم جميل زيدان

با�سم ح�سني امين اب�الح�سن

جعفر علي ح�سين

حامد �ساكر محم�د

ح�سن محمد ح�سين طباجه

حيدر مرت�سى م�ؤذن

خالد احمد ممدوح حمادى

خالد امين خامراد حميد

خالد خليل رم�سان فرج

خالد محم�د ر�سا علي

خ�سر محمد وهبه عطاره

خليل احمد ح�سين

�سامي عبدالمير حمد عطيه

�سع�د امين علي بابامير

�سمير احمد خليل �سنان

طالب كاظم قا�سم

عبدالر�سا ي��سف عب�د

عبدال�احد عبداهلل خان

عدنان عبداهلل محمد

عماد جعفر ح�سين

عي�سى الربيعي محمد الربيعي

ف�ؤاد ابراهيم ا�سماعيل ح�سن

قا�سم محمد �سرى
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ليث ر�سيد مجيد

مازن ف�ؤاد محم�د حلمي

محمد ت�فيق �سرى

محمد ج�اد عبدالكريم ديرى

محمد في�سل مح�سن

وليد تقي م�زان �س�يد

ي��سف امين خامراد حميد

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

محمد مهدى �سم�س الدين

ا�سماعيل فار�س محمد علي

عبدالكريم فار�س محمد علي

عدنان ح�سين زاهد تهراني

علي مرت�سى م�ؤذن

م�سطفى محمد فاع�ر

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

محمد �سلمان ح�سين م�سطفى

عبا�س محمد �سرى

مهدى ابراهيم مهدى

�سامي علي بن احمد الم��سى

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

زكي مرت�سى علي م�ؤذن

عبدالعزيز عبداهلل علي ال�س�اف

علي كاظم عبدالح�سين الع�سم

كمال عبداهلل علي ال�س�اف

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد عبدالمير مهي�ب �سباتي

احمد محمد ح�سن ميرزا

جعفر ح�سن ال�سيد  الها�سمي

ح�سين علي احمد الم��سى

ح�سين علي محمد الد�ستي

حيدر علي محيى

خالد نزير نا�سر ع�سكر

رزاق عمر �سالكه

ريا�س ج�اد كاظم جابر

عبدالمير احمد محمد عبا�س

عبدالجبار علي ح�سين

عبدالرحمن ا�سعد محمد  خريبط

عبدالر�س�ل ح�سن من�س�رى

عبداهلل عبدالمير افرند

عي�سى محمد عبد التميمي

غ�سان �سبيب طالب عبدالر�سا

في�سل هاني عبد

قا�سم ابراهيم علي حجيج

محمد امين م��سى زاده

محم�د علي احمد اب�جرا�س

م�ساعد خلف عبدالكريم حمد

علي ابراهيم مهدى علي

ا�سماعيل ابراهيم عبداهلل عبا�س

احمد عبدالعظيم ها�سم ها�سمي

خليل عبدال�ساه ابراهيم زاده

ي��سف عبدالعظيم ها�سمي

�ساحب تقي ح�سن احمد

طالب �لعام �لدر��سي  1975/74

ال�سف الثالث المت��سط

علي ن�سيب ح�سن فرحات

ابراهيم عبدالح�سين ا�سماعيل

عدنان محمد عب�د

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

احمد �سليم عبدالرحمن

احمد محمد جابر

عبدال�سمد احمد ح�سن حم�د

نبيل عبدالمير الخطيب

امين عبدال�احد عبدالر�س�ل 

�سمير عبد علي حميد

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

احمد جميل محمد زين

ب�سام ح�سين ح�سين حي�يك

ح�سين احمد ليال

علي عبداللطيف محمد الخطيب

محمد جعفر �سادق ح�سن

محمد عبد علي مظل�م الزايد

هادى �سالح عبدالماج�د جبر

ميثم علي ح�سين

�سياء زويد خلف الحجاج

ح�سام الدين �سهيل نجم

مفيد �سهيل نجم

اي�ب احمد ا�سماعيل

عبدال�سالم جا�سب الب�غبي�س

عالءالدين فرج اهلل �سم�س

عالء زويد خلف الحجاج

عماد ابراهيم ا�سماعيل ح�سين

هادى محمد علي

ابراهيم محمد عيا�س

اح�سان عبدالح�سن علي ح�سين

احمد ابراهيم محمد عزالدين

احمد ت�فيق محمد �سرى

احمد طه عا�س�ر

ا�سماعيل ن�رى احمد

تي�سير  خليل زيت�ن 

ح�سن زعالن ح�سن

ح�سن عبداللطيف فاخر العط�ان

ح�سن علي فرحات

ح�سين علي �سرف الدين

ح�سين علي فرحات

خالد عبداهلل محمد ر�سا

�سعد احمد ممدوح حمادى

�سعيد ترياك خنياب

�سباح عبد عبدالح�سين

�سالح مهدى داود �سليمان

عادل محمد �سم�س اهلل احمد

عادل ميرزا كل محمد

عامر ح�سين جا�سم

عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز

عدنان ر�ستم مراد علي

عدنان محم�د عبدالكريم مروه

عدنان ي��سف دم�سق

علي ابراهيم محمد عزالدين

علي ح�سين حبيب ق�سير

علي �سليم محمد عبدالرحمن

علي كاظم قا�سم

فا�سل عبا�س احمد

عياد عبدالر�س�ل عبدالح�سن نعن�ع
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قا�سم عبدالكريم ديري

قي�س محمد خنياب الجب�رى

محمد داخل حليبه

م�سطفى علي بهبهاني

نجم عبداهلل محم�د

ي��سف جبار جا�سم ي��سف

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

ذو الفقار محمد �سبراوى

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�سطفى نعمه خليل عي�سى

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

جمال فتحي ر�سيد �سليمان داود

حمزه عبدالعبا�س جابر الدروي�س

خالد محمد �سم�س الدين احمد

خ�سر رحيم خمي�س عبداهلل

عبدالمين جا�سب الب�غبي�س

عرفات علي عب�د �سرف الدين

علي جبار ح�سرتي

محم�د جميل محمد زين

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

احمد ح�سين حبيب ق�سبر

ح�سين علي �سدرها

ح�سن احمد ليال

خالد علي احمد عبد محمد

خليل عبدال�ساه ابراهيم زاده

�ساحب تقي ح�سن احمد

�سالح محمد عيا�س

غ�سان ح�سين ح�سين حاويك

محمد زكريا ابراهيم النحا�س

يا�سين علي وايل الم�ؤمن

ي��سف عبدالعظيم ها�سمي

علي عبدالح�سين ي��سف �سيد 

ايمن ح�سن حامد بت�كى

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد ح�سن خطاط

احمد عبدالعظيم ها�سم ها�سمي

احمد عبدالكريم علي ابراهيم

احمد علي فرحات

احمد محمد خليل علي حناوى

اكرم ح�سن حامد ح�سن البت�كي

جا�سم فا�سل عل�ان امين

جعفر ح�سن خطاط

جعفر ر�س�ل �سبتي

جمال عبدالح�سن محمد خلف

ح�سين جا�سم كريم حربي

ح�سين �سلمان ح�سين م�سطفى

حيدر عدنان امين

خليل فتاح علي �س�زه

خيراهلل علي ح�سين النا�سر

ريا�س ج�اد كاظم جابر

زين العابدين عبدال�سمد ع�سكر

�سعد طاهر محمد احمد

�سليمان فقي محمد علي

�سيد علي �سيد م�سطفى ذا القدر

�سالح عبدالر�سا عب�د البحراني

عادل راغب ح�سن ع�ده

عبا�س فالح محمد فيا�س

عبدالجبار علي ح�سين

عبد ال�سالم نا�سر التميمي

عبدال�سيد محمد عب�د

عبداهلل نجم عبداهلل العلي

عبالمجيد فقي محمد علي

ع�سام جالل محمد مراد

علي كريم �سايع �سالح

علي مح�سن روي�سي

فالح هادى م�سبح

محمد احمد حيدر بيك

محمد حبيب اكبر ح�سين

محمد �سبيب طالب ال�سدى

محمد عبداهلل زاهد زاهديان

محمد علي محمد د�ستي

م��سى عبدالعبا�س الدروي�س

يحيى �سفيق �سح�رى

ح�سين عبداهلل معت�ق علي

طالب �لعام �لدر��سي  1976/75

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

ح�سين ي��سف عبداهلل ابراهيم

�سمير محمد ح�سن عا�س�ر

مجموعة من طالب العام الدرا�سي 73/72
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�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

كريم جمعه مجيد

نا�سر علي مر�سد  ال�حيدى

محمد عبداللطيف ب�سام

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

�سمير عبد علي حميد

عبا�س ابراهيم علي حجيج

محمد جمال الدين ف�ؤاد العادلي

ذر لطيف محم�د الخفاجى

يا�سر محمد �سيت

ب�سام محمد هايل �سابق

عبداهلل عبداللطيف ب�سام

�ساكر داخل �سبتي

احمد محم�د احمد خليل

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

حيدر مرزا محمد ر�سا

خليل محمد خليل علي �ساوى

�سمير خلف عب�د حالوى

�سمير جمال محم�د كعبي

عبدالهادى �سعبان عبدالح�سين 

محمد ترياك خنباب

ي��سف متعب عبدالعزيز

ا�سامه �سليم ي��سف محمد علي

عبيده محمد �س�قي ي��سف 

علي ح�سين حم�د

ا�سماعيل محمد زكي ا�سماعيل

ح�سين كاظم عبدالح�سين الع�سم

رحيم ح�سن امان

عبدالح�سين جبار عل�ان

عبدالعزيز �ساكر تب�ر حمزه

علي اكرم حميد حمد

م�سطفى محمد زكي ا�سماعيل

من�س�ر �سالح من�س�ر الكعبي

احمد عبدالح�سن ديب

ابراهيم علي حجازى

في�سل ي��سف عبداهلل ابراهيم

�سلمان تقي م�زان �س�يد

�سلمان غبي�س ع�سيب

علي �سلمان �ساهي احمد

لطيف عب�د �سبيح العيداني

محمد حبيب ع�سكر ال�سرف

محمد ر�س�ل �سبتي

نعمان خان احمد نا�سر

وليد عبدالحميد عبدالعزيز

محمد ف�ؤاد م��سى محمد نعيمي

عبدالعزيز نا�سر خ�سر الر�س

علي عبدالرزاق عبا�س

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

احمد ح�سين محمد كريم عكر

علي عفيف حرز

هيثم لطيف محم�د الخفاجى

ريا�س طه ي��سف

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

ر�سا محمد ا�سد خان جلداوى

عبدالمجيد احمد ح�سن  الحم�د

محمد عفيف الحرز

ي��سف عادل ح�سين

علي عبداللطيف ب�سام

يحى علي حجازى

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

ح�سين عبداهلل معت�ق علي

ناجي فا�سل عبدال�ساده من�س�ر

طارق احمد ح�سن ال�سمر

عبا�س عبدالرزاق عبا�س

قا�سم ابراهيم علي حجيج

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد عبدالكريم علي ابراهيم

احمد علي ال�سيد عبا�س الم��س�ى

احمد علي ح�سن عطار

احمد نا�سر عبا�س بنجرى

ب�سام �سفيق �سح�رى

ت�فيق عبداهلل دغيب�س مندى

جعفر ال�سيد علي عبا�س المهرى

جعفر ر�س�ل �سبتي

جعفر محمد ا�سد جلداوى

ح�سن احمد ح�سن الحم�د

ح�سن محمد قا�سم غانم

ر�سا علي عبد ال�سراى

�سالح خليل محمد �سعيد

طارق محمد احمد عزب

عبا�س حبيب اكبر ح�سين

عبدالجبار علي ح�سين

عبدالعظيم احمد الحم�د

علي نجم عبداهلل العلي

ق�سى عبد عبدالنبي

محمد احمد حيدر بك

محمد احمد ممدوح  حمادى

محمد دروي�س اب�خ�سره

محمد �سبيب طالب ال�سدى

محمد كاظم مح�سن

محم�د ر�سا محمد مرتاب

م��سى عبدالعبا�س الدروي�س

نادر بدر غرباوى

يا�سر زكريا ابراهيم النحا�س

يا�سين علي عبد ال�سراى

ي��سف يعق�ب بغالني

علي وهبي عي�سى

م�سعل مبارك ح�سين �سعبان

طالب �لعام �لدر��سي 1977/76

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

جهاد علي ح�سن علي

محمد �سباح ر�سا

محمد عبداللطيف ب�سام

مير محمد باقر زاده

خليل ابراهيم حجيج

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

عماد ج�اد خلف

علي احمد �سفا

مير محمد �سادق �سيد مير زاده

ابراهيم خليل ابراهيم �سالمه
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�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

كمال محمد غمل��س

محم�د احمد �سفا

�سمير محمد من�س�رى

هاني �سباح ر�سا

علي ح�سين زه�ى

�ل�سف �لأول �لمتو�سط

احمد علي ال�سيخ علي

ح�سن �سليم محمد عبدالرحمن

ح�سن محمد ر�سا جمعه

م��سى خليل م��سى بدران

عدنان احمد �سفا

داود دروي�س عبا�س محى

نبيل حنت�س ا�س�د

نا�سر غالب لطف

ا�سامه ح�سن الحاج فيا�س 

احمد عبدالح�سين ا�سماعيل

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

قا�سم محمد علي الم�سرى

ح�سان احمد �سفا

�سيف علي حرب

عبداهلل محمد غمل��س

محمد ح�سن زه�ه

علي ن�رى علي �س�كه

مح�سن محمد غمل��س

راني عدنان بزى

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

ر�ساد عبا�س �ساحب محمد �سياد

علي عبدالح�سن ابراهيم

احمد ابراهيم �سالمي

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي

عمار محم�د احمد خليل

خليل ابراهيم �سالمي

عادل جمال ف�ؤاد حبيب العادلي

يا�سر محمد قا�سم

احمد خليل فاع�ر

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

ابراهيم غالب حاتم زاده

اياد قا�سم قا�سم محمد

حاكم م�سطفى م�سطفى

ر�سا هاني عبد حمزه

�سمير مح�سن را�سي علي

�سيد مرت�سى �سيد ج�اد 

�سادق محمد ا�سد جلداوى

عبداهلل علي حيدر عبداهلل

عالء عبدالرحمن مبارك ع�سكر

علي محمد ابراهيم

علي محمد ابراهيم حب اهلل

محمد مراد قادر �سفريان

مير محمد مهدى محمد فت�ت

علي �سعدون ترياق عبداهلل

علي �سهيل نجم ال�سعد

محمد �سهيل نجم ال�سعد

علي خليل فاع�ر

ح�سنين محمد عبداهلل �سفي الدين

ح�سين ن�رى علي �س�كه

مح�سن محمد ح�سين فت�ت

طالب �لعام �لدر��سي 1978/77

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

عبداهلل عبداللطيف ب�سام

احمد محم�د احمد خليل

فادى �سعيد محمد �سابق

مير محمد �سادق �سيد مير زاده

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

علي ح�سين عبداهلل كال

ح�سين ابراهيم مازح

ف�ؤاد علي الكريدلي

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

احمد ح�سن احمد �ساهر

احمد عبداهلل �سبهرى قهفرجي

طالب ك�ي�س معالوى

عيدان فالح ح��سان

احمد محمد ر�سا محمد �سادق

جعفر محمد كاظم ابراهيم

م�سطفى عبدالكريم �سرور

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

غازى �سعيد حالل

هادى �سعيد محمد �سابق

عقيل ها�سم نا�سر الحم�د

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

ن�ساأت محمد ج�اد دب�ق

مير علي نقي مير ح�سين كابلي

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

ا�سماعيل خليل �سالمه

ح�سين خليل �سالمه

�سادق محمد ج�اد دب�ق

عبدال�سالم نا�سر التميمي

ناطق ح�سين علي المراآتي

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

فرج محم�د فرج

محمد كاظم مح�سن

ه�سام علي ماروني

محمد ها�سم نا�سر الحم�د

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد غالم محم�دى

احمد محمد غمل��س

ح�سن علي فرج

ح�سن �سامي جابر

حكمت �سامي خمي�س �سبتي

�سامر خليل �سالمه

�سيد اب�الف�سل �سيد ج�اد 

�سادق محمد علي

طالب �سبيب طالب ال�سدى

عبدالمير محمد مهدى

علي ح�سين ن�سر �سل�م

علي عبدال�سمد مبارك ع�سكر

مح�سن �سباح ر�سا اآل رم�سان
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محمد عبدالر�سا عبد جا�سم

محمد نا�سر ازغير حميد

يا�سر محمد ج�اد دب�ق

باقر محمد ا�سد خان جلداوى

طالب �لعام �لدر��سي 1979/78

�ل�سف �لأول �لثانوى

احمد م�سع�د محمد

خالد حافظ خليفه ع��س

خالد احمد عاي�س احمد غانم

�سالح احمد ال�سيد احمد

عبد الحكيم �سالح محمد  دغم�س

علي ح�سين حبيب ق�سير

محمد ج�اد عبدالكريم ديرى

وليد �سيد ر�سا �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�سي الحكيم

يحيى احمد عاي�س غانم

ح�سن محمد ح�سين طباجه

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

ا�سامه علي ح�سن نمر زاهر

ح�سن �سلمان ن�سار

خليل محمد علي الزين

فتحي ي��سف تايه علي ال�سالح

ميثم محمد �سعدون الدغالوى

عدنان خليل بدران

احمد عزالدين بدر الكردى

جمال ح�سين محمد علي كريك

�سمير محمد م�سطفى ابراهيم

�سبحي خليل حيدر

علي ح�سين زه�ى

محمد عي�سى �سافـي �سالم

محم�د عبداهلل الحاج ذيب بدوى

معت�سم م�سع�د محمد م�سع�د

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

احمد ف�سل ح�سين يحى

احمد عي�سى �سافـي قا�سم

اأديب علي عا�س�ر

ح�سن محمد علي الزين

ح�سين احمد م�سطفى اب� العال

خالد ح�سن نمر نا�سر

ا�سرف اب�العال الغمرى محمد

خليل ابراهيم خليل الزين

علي خليفه ح�س�ن

عماد عطيه جابر محمد طقطاق

محمد ابراهيم ح�سين الدعبا�س

محمد م��سى �سالح

مفيد ع�ده م��سى اب��سيبعه

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

ابراهيم ذياب ابراهيم  الخ�اجه

خالد محمد �سم�س اهلل احمد

�سالح محمد علي الزين

عبدالح�سين حمزه عبا�س

عبداهلل عبدالمير افرند

ف�سل عبا�س محمد مخدر

ف�از مروان ف�از الفاه�م

ق�سي محمد رم�سان النبق

كفاح اكرم كامل الريماوى

محمد ح�سن ح�سن عبدالعال

احمد محمد عزيز زلزله

احمد نايف �سره

ح�سام برهان ابراهيم قا�سم

زاهي مح�سن لحاف

�سامر ناجي م�سطفى القبج

عرفه احمد م�سطفى اب�العال

ع�سام محم�د �سكرى �سالح

عماد محمد م�سطفى قزمار

فار�س محمد ح�سين عبدالهادى

ف�ؤاد عزت ي��سف  ال�سعيدى

كامل �سعيد كامل زعبالوى

نزار عبدالرءوف محمد الن�سر

ن�سال �سالح محمد دغم�س

نعمه ح�سين ن�رالدين

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

احمد علي حماد عفيفي

خالد احمد م�سطفى اب�العال

خالد جابر ف�از كمالي

خ�سر �سريف خ�سر ع�ده

عبدالقادر محمد عبدالقادر 

عقيل ها�سم نا�سر الحم�د

عماد ي�ن�س احمد ربيع

محمد ح�سن قان�س�

محمد عبدالفتاح �سعيد جالد

منير محمد م�سطفى ابراهيم

ن�سال يحيى �سالح عبداهلل 

احمد ح�سين عبيد النا�سر

حمزه عبا�س عي�سى محمد

ح�سين اديب عبدالرحمن الد�س�قي

رائد محمد ت�فيق نمر

�سمير ح�سن غمل��س

�سمير خلف عب�د حالوى

�سمير �سعيد عبداهلل الجا�سم

عبد علي ح�سين علي ب�رقاطعي

عدنان عبد البديع عبدالمنعم جاد

عرفات علي عب�د �سرف الدين

علي جبار ح�سرتي

علي محمد هادى ال�سيد الح�سيني

عماد محمد علي امين �سبليني

ف�ؤاد عبدالكريم ابراهيم  الترك

محمد نيازى دروي�س م�سطفى

محمد عبدالجليل محى

مراد عبدالروؤف محمد  الن�سر

يا�سر �سعيد فقيه

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

عدنان ي��سف تايه علي ال�سالح

محمد �سليمان محمد خ�سر 

م�سطفى كامل اب�الغيط علي

م��سى عبدالنبي العلي
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احمد �سميح ادلبي

احمد علي ف�از

ايهاب عمر عادل حافظ ال�س�ا

ب�سام م��سى �سالح

ح�سين عبدالمنعم �ساهر

�سامي عبدربه عبدالرحمن  النجار

طارق زياد عبدالرحمن  النجار

عبا�س احمد ح�سن عبا�س

عماد اح�سان نمر حاج نا�سر جالد

ي��سف عبداهلل محمد زعرور

كاظم ثاجب مجبل را�سي

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

بالل �سميح ادلبي

جمال �سالح محمد محم�د دغم�س

ح�سن علي ح�سن علي

ح�سن محمد قا�سم غانم

ح�سن عبدالمير ع�ا�سه

عالءالدين عبدالبديع جاد

ع�ده �سريف خ�سر ع�ده

نبيل ح�سن غمل��س

ن�رالدين علي ف�از

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

ا�سامه ابراهيم ح�سن القطان

ايهاب علي حماد عفيفي

بهاء محمد �سعدون

تي�سير م��سى �سالح

ح�سين عبدالمير فار�س ع�ا�سه

�سالح 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�ساءاهلل جا�سم

في�سل طالل هارون

محمد زياد عبدالرحمن  النجار

محمد ها�سم نا�سر الحم�د

نهاد وهاب همت كار

�سالح حامد ح�سن ابراهيم

ع�سام عبدالمير محمد علي

م�سطفى عبدالر�س�ل م��س�ى

حازم عبا�س كريم حربي

ي��سف جعفر كرم علي

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

ح�سن احمد ن�سراهلل حماده

ماجد عب�د مزهر الرا�سي

م�سطفى عبا�س ي��سف  ب�عبا�س

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

ان�ر ح�سين ابراهيم

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

زين العبدين ابراهيم الحم�ى

علي احمد �سليمان ن�سر

�ل�سف �لأول �لمتو�سط

احمد محمد علي امين �سبلينى

حمزه احمد خليل عي�سى

حيدر مهدى جعفر عطار

ع�سام ع�ني احمد محمد

علي ح�سين م��سى

فار�س عبدالر�سى ع�ا�سه

عادل حبيب علي القطان

عي�سى محمد عبد تميمي

محمد غانم عبدالتمام عبادى

م��سى ح�سين زه�ى

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

باقر محمد ا�سد خان جلداوى

خالد ح�سن زه�ى

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي

بالل محمد هادى الح�سيني

يعق�ب ي��سف عيدان حجي 

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

احمد محمد ا�سد خان جلداوى

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد ح�سن �سالح المحيمد

بابك محم�د غالم ح�سين

با�سم م�سطفى الم�سرى

ب�سام عدنان العباني

بالل طالل هارون

حبيب عبدالح�سين  الب��سبيح

ح�سن محمد ا�سماعيل محمد

ح�سن يحى �سليمان

ح�سين علي ح�سن  د�ستي

رائد عبدالجبار فرج المفرجي

رجائي ح�سين محمد حمدان 

�سفاء محمد �سعدون الدغالوى

طالل مح�سن �سكر

عبا�س عبدالمنعم �ساهر

عبدالحكيم �سيد علي م��س�ى 

عبدالغفار احمد ح�سن الحم�د

علي احمد حيدر بك

عماد ح�سن �سالح المحيمد

عماد عدنان العباني

عمار غالب ح�سن

فادى ا�سعد مرعي

ف�سل �سريف حبيب المارة

ك�ي�س محم�د غالم البنائي

محمد حاجي غالم خاجه

و�سيم محمد ج�اد دب�ق

معت�ق عبداهلل معت�ق علي

نعيم ا�سعد مرعي

طالب �لعام �لدر��سي  1980/79

�ل�سف �لثاني �لثانوى

عبدالرزاق �سيد زاده

احمد ي��سف ع�ساف

اكرم ي��سف ع�ساف

ح�سام محم�د ركبان

خليل ابراهيم حجيج

�ل�سف �لأول �لثانوى

ح�سن علي عزالدين
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جهاد عدنان عمي�س

ج�اد محمد هادى الح�سيني

ح�سين علي عبا�س

ح�سين محمد ت�به

خليل محمد خليل ت�به

زيد طارق عبدالجليل جالل

زكي ال�سيد عمران ال�ساده

�سباح عبد الح�سين الب��سبيح

عبدالعزيز علي محمد ح�سين

علي احمد حيدر بك

علي �سيد ح�سين الم��س�ى

علي حمزه عبا�س حيدر ر�سا

علي دروي�س من�ن

عماد ح�سن �سالح المحيمد

عماد كريم اآتقى فالحيه

مجيد حاجي غل�م خاجه

محمد ابراهيم �سيد �سيد حياد

محمد عبا�س عبداهلل د�ستي

محمد ماهر عبدالعزيز محمد

طالب �لعام �لدر��سي 80/ 1981

�ل�سف �لثاني �لثانوى

علي عبدالر�س�ل م�سطفى

�ل�سف �لأول �لثانوى

محمد �سادق عبدالمنعم ال�س�كتي

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط

خالد عبداهلل محمد ر�سا

ق�سي محمد رم�سان البندق

با�سم محمد ر�سا

�سريف عبداهلل ابراهيم ال�سناوى

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

محمد ح�سين �سرين نيك�

وليد لطفي محمد  برهم

عبا�س احمد خليل عي�سى

عالء عبدالمنعم علي ال�س�كتي

�ل�سف �لأول �لمتو�سط

ح�سين علي ح�سين زه�ى

محمد خير ح�سان الخليلي

محمد عبدالر�سى ع�ا�سه

مهند �سالح محمد

ناطق ح�سين علي المراأتي

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

طارق محمد احمد عزب

عبا�س ح�سن معاويه

عماد �سيه�د ح�سين الخزرجي

نعيم محمد خري�س

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

ر�س�ان ابراهيم عبدال�سالم عي�سى

عبدالزهرا عبدالح�سين الب��سبيح

ميثم �سالح محمد فهمي

قحطان عطيه عبداللطيف العط�ان

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

ح�سين حمزه اكبر ح�سين 

علي احمد �سعد

عالء ح�سين بهرمن

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

احمد �سريف حبيب المارة

امين عبدالبديع عبدالمنعم جاد

ب�سار ح�سن ح�سين المقامي

بالل مح�سن �سكر

ب�لنت ع�سمان حقان كايا

ح�سن علي ح�سن د�ستي

زائم ع�سمان حقان كايا

�سيد احمد �سيد علي ذا القدر

عا�سم يحيى �سليمان

عبداهلل محمد قا�سم

عبدالهادى �سيد محمد )ح�سينى(

علي محمد ا�سد  جلداوى

علي محمد قا�سم

غ�سان عطيه عبداللطيف العط�ان

كامل محمد ويزاني

محمد جميل علي عي�سى

محمد ح�سن عبدالح�سين محي

محمد عبا�س عبداهلل علي د�ستي

محمد عبدالح�سين محمد القزويني

يا�سر م�سطفى علي ح�سين غل�م 

ا�سامه خليفه ال�سيد خليفه

احمد محمد خري�س

عمار ح�سن ح�سين المقامي

طالب �لعام �لدر��سي 1982/81

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي

فائز حيدر علي تقي الحيدرى

�ل�سف �لثاني �لثانوى

مفيد عبدالكريم ع��س العدواني

�ل�سف �لأول �لثانوى

علي احمد رحمه

وفيق ذيب ال�سيد

�سهراب اب�القا�سم مرادى

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

محمد علي الزين

علي كامل حم�د

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

با�سم محمد ر�سا

ح�سن علي الزين

عبدالقادر محمد عبدالقادر 

محمد ح�سين �سرين نيك�

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

هاني محمد ر�سا عا�س�ر

يا�سر حيدر علي تقي

غازى علي ح�سن عا�س�ر

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

ح�سن عبدالمير ع�ا�سه

ل�ؤى محم�د نمر ال�سامنه
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وائل علي الزين

ح�سين كامل حم�د

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

ان�ر محمد عبدالرزاق

حيدر عبدالعزيز زيدان

محم�د محمد علي رحال

م�سطفى علي ن�ر الدين

يا�سر محمد علي م��سى

�سيد قا�سم �سيد علي �ساعتجي

�سيد محمد �سيد علي �ساعتجي

�سيد مح�سن �سيد علي �ساعتجي

عبدالهادى �سيد محمد )ح�سيني(

غ�سنفر فالح محمد زوده

م�سر ج�اد كاظم القزويني

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

احمد محمد زكي حامد

ب�سام عدنان العناني

رمزى عبدالعزيز زيدان

علي محمد علي م��سى

علي مراد قادر �سفريان

غ�سان محرز عقل محرز

مجتبي علي ن�ر الدين

ن�ا�س كريم عبداهلل بحر العل�م

مهيار �سياءالدين جمال الدين

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

احمد محمد خري�س

ح�سن مراد خ�سر �سفريان

رمزى فاروق ي��سف عالءالدين

عمار ح�سن ح�سين المقامي

مالك م��سى �سبلي �سالح

م�سطفى محمد زكي حامد

علي محمد ح�سين العادلي

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

احمد فهد محمد جمعه

اياد عبا�س فخرى

ب�سام محمد �سفا

حاتم عبد يبرى

حامد جبار عبد الخفاجى

ح�سان محمد �سفا

حيدر محمد ابراهيم

حيدر نا�سر مزعل الرا�سد

داود محمد عماد ناظمي

�سعداهلل �سالح محم�د دغم�س

�سيد علي �سيد ح�سين

�سالح م��سى ح�سن عبدربه

طالب عبدالعزيز ا�سماعيل زيدان

عادل بدير عبادى

عادل جبار عبد الخفاجي

عادل عدنان العباني

عبدالمام عبدالزهرا م�سعلي

علي �سالح باقر حيدرى

ع�سام محمد �سفا 

علي محمد ابراهيم

علي محمد عبد احمد العنع�ني

كريم يابر عاتقي زاده

محمد ح�سين عبدالرزاق عبا�س 

م�سطفى محمد علي رحال

مهدى �سالح ب�سيرى

ن�اف محم�د �ساكر ناه�س قري�سى

هاني عبدال�سمد مبارك ع�سكر

فا�سل �سالح ب�سيرى

فاتح محمد علي ال�س�ارق

علي فريدون ترك ن�ر علي زاده

ي��سف ر�سا محمد ح�سين مرتاب

علي ر�سا محمد ر�سا ح�سين

�سعد خليل محمد ابراهيم م�سع�د

فداءالدين جعفر جابر الفليج

حيدر �سالح باقر حيدرى

ح�سن �سالح باقر حيدرى

طالب �لعام �لدر��سي  1983/82

�ل�سف �لثاني �لثانوى

محمد عارف ح�سين محمد التاج

�ل�سف �لأول �لثانوى

هيثم محمد ج�اد  ال�سهالني

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

ب�سام محرز محرز

محمد ابراهيم الزين

محمد ح�سن م�سطفى جعفر

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

طارق ابراهيم الزين

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

ح�سين محمد علي رحال

محمد م�سطفى جمال الدين

ي��سف فاروق عالءالدين

ابراهيم عبدالكريم �سهاب

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

حيدر طاهر ح�سن

حيدر محمد كاظم عبد علي

عبدالعزيز عي�سى عبدالعزيز

محم�د محمد ر�سا عا�س�ر

منيف محم�د ق�سير

خليل عبدالكريم �سهاب

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

فادى محم�د ق�سير

محمد ماهر عبدالعزيز

مي�سر مهدى علي الخفاجى

يحيى نا�سر نعمه

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

حاتم تركي الم�سحي

يا�سر م�سطفى جعفر

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

ح�سين مراد قادر �سفريان

حيدر احمد كريمي ب�ر

حيدر رزاق ج�اد

حيدر �سالح باقر حيدرى
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عامر تركي �سال�س الم�سحي

عالءالدين �سعد الخزرجي

ي��سف نا�سر نعمه

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد زياد عبدالرحمن  النجار

احمد محمد ج�اد ح�سن برادران

احمد محمد عبد احمد العنع�ني

احمد م�سطفى جعفر جمال الدين

ارز ريا�س ح�سين نعيم

اياد احمد جميل امين

با�سم عبيد ح�سن بركات

ب�سام محمد �سفا

ح�سان محمد خري�س

ح�سن باقر عبدالحميد الهاللي

ح�سين احمد ح�سن عبا�س

ح�سين عزيز ع�ساف �ساوردى

ح�سين محمد ر�سا النق�س�اني

حمزه عبدالعبا�س يرب� نيعاوى

حيدر محمد ابراهيم

رائد محمد تقي جعفر خرمي

ر�سا جا�سم محمد غرباوى

�سالم محم�د يعق�ب ابراهيم

�سعيد محم�د �سعيد �س��س

�سمير ح�سين بهرمن

�سيد عبدالحد �سيد ح�سيني

�سيد عبدال�سمد �سيد محمد ح�سيني

�سريف �سامي محم�د احمد اب�العيظ

�سالح �سالح مهدى الحكاك

طالب احمد خليل عي�سى

عبداهلل ابراهيم احمد �سالمى

عبداهلل ت�فيق علي عبدالقادر

علي ابراهيم محم�د ي��سف

علي ح�سن طاهر دروي�س

علي ر�سا محمد ر�سا ح�سين

علي عقيل ع��س فخرالدين

علي محمد ال�سيد

علي مهدى جعفر عطار

غازى خليل عبدالح�سين جحا

فرا�س عبدالعالي نعمه

محمد احمد ن�سر

محمد �سلمان علي الخطيب

محمد علي محم�د ال�سناوى

محمد م�سطفى علي ح�سين

محمد مكي محمد جعفر البالدى

محمد نا�سر عبدالعزيز �سرخ�ه

معن محمد ح�سن محمد الحيدرى

مقداد م�سطفى محمد الحيدرى

مهند محمد ج�اد علي ال�سهالني

م��سى علي ف�از

ن�سير وهاب همت كار

طالب �لعام �لدر��سي 1984/83

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي

محمد مح�سن مح�سن يعق�ب الخزعلي

�ل�سف �لثاني �لثانوى

عامر محمد عبداهلل �سنجر

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

الخ�سيب محج�ب عبا�س

ح�سين عبا�س حيدر

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

عقيل محمد عبداهلل �سنجر

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

حارث ج�اد كاظم

ف�ؤاد ح�سن �سفا

محمد محج�ب عبا�س

�ل�سف �لأول �لمتو�سط

امجد ح�سن �سفا

ح�سن مح�سن يعق�ب الخزعلي

حميد كريم بجارى

حيدر محمد ا�سماعيل ال�س�يج

ح�سين محمد طعمه زاد كار

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

عبا�س مح�سن يعق�ب الخزعلي

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

�سباح مح�سن يعق�ب الخزعلي

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي

علي محمد علي علي

هادى ياير خ�سير عاتقي زاده

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد �سالح محمد عبداهلل

احمد عبدالرحمن مبارك ع�سكر

احمد ماجد احمد الحل�

اأنمار ج�اد كاظم

ثائر رزاق ح�سن

جعفر �سادق عب�د �سبيح

جميل م��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�سا فالح مهدى معتمدى

�سعيد محم�د �سعيد �س��س

طارق محم�د �ساكر ناه�س

عبا�س ح�سين علي مكحل

عبدال�سمد عناد عبدالر�سا

عالء محمد علي مهدى

علي احمد ح�سن مطر

علي �سلمان علي الخطيب

علي �سليد كاظم �سعيدى

علي محم�د �سالم احمد

ج�اد كاظم ع�يد تايه

غازى خليل عبدالح�سين حجا

غ�سان محمد ح�سن �سفا

فالح �سالح مهدى الحكاك

ف�ؤاد عبداهلل عبداهلل الم�سلم

محمد ثابت محمد اآل ثابت

محمد حافظ محمد احمد ح�سن

محمد خليل محمد ابراهيم م�سع�د
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محمد عبدالعالي نعمه

م�سطفى محمد م�سطفى ويزاني

مفيد ح�سين علي المعمار

م��سى علي ف�از

ميثم حمزه ح�سين كاظم

وليد خالد محمد �سعيد ا�سعد

ي�ن�س غالم ر�سا عابدين

طالب �لعام �لدر��سي 1985/84

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي

ح�سين كاظم جميل

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي

عبدال�سالم قا�سم عبد قا�سم

عدنان عبدالبديع عبدالمنعم جاد

�ل�سف �لثاني �لثانوى

علي ح�سن غدار

ب�سار عبداهلل ع�ده

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

م�سطفى علي ن�ر الدين

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

�سادق علي ح�سين �سكراني

محمد عادل نا�سرالدين

مجتبى علي ن�رالدين

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

امين عبدالبديع عبدالمنعم جاد

ح�سين علي محمد زبيدى

طارق عبدالغني حيدر

محمد جعفر خلف

م�فق ح�سين �سليمان ديروان

محمد ا�سداهلل محمد ح�سن

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

ب�سام محمد علي يعي�س بجارى

ح�سين عادل ن�سرالدين

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

احمد �ساكر �س�يد دروقي

�سريف �سامي محمد اب�الغيط

عبا�س فار�س علي ويزاني

علي ح�سين �سليمان الديروان

علي ح�سين نعمه خلف

مكي ح�سين نعمه خلف

زياد عبدالغني م�سطفى حيدر

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

احمد محمد فتح اهلل الخباز

ح�سن ح�سين �سليمان ديروان

ح�سين �ساكر �س�يد نجمى

عمار را�سد عبدالرحمن محمد

محمد حمزه ح�سين كاظم

مهدى ا�سماعيل غالم ح�سيني

هادى محمد عبدالح�سين يا�سين

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

ابراهيم عبدالبديع عبدالمنعم جاد

ابراهيم فار�س علي ويزاني

اح�سان كاظم ع�يد العب��سي

احمد �سالح مهدى

احمد عبدالرحمن مبارك ع�سكر

احمد محمد عبدالرزاق خ��سكار

ت�فيق محم�د �سعيد �س��س

جعفر ح�سين حيدر علي

جعفر محمد تقي جعفر خرمى

حبيب يابر خ�سير 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 ع�ده

�سالح مح�سن ما �ساء اهلل جا�سم

 عادل محمد ر�سا النق�س�اني

عبا�س جميل عبداللطيف �سمحات

عبا�س مراد قادر �سفريان

علي الكبر اديب عبدالر�س�ل كريم

علي ح�سن عبدالر�سى ن�سراهلل

علي ح�سين محمد امين

علي عبدالحافظ حافظ ب�ر

غ�سان خليل جحا 

فادى �سبحي محمد ت�به

فريد جا�سم مطرود زاده

ف�ؤاد علي عبدالح�سن طعين

في�سل بدير محمد عبادى

قي�س عفيف علي حرز

مثنى ح�سين علي المعمار

محمد عبدالح�سين عبداهلل نجدى

محمد عبدالر�س�ل عبا�س ح�سن

محمد عبدالر�سا جمعه مجيد

محمد عناد �سمد عبدالر�سا

محمد م��سى كاظم الم��س�ى

م�سطفى محمد م�سطفى ويزاني

نا�سر عبدال�ساحب حاجي بهبهاني

نا�سر عبد دواغر �ساحي زاده

هاني احمد �سهاب احمد

ي�سار ح�سني علي �سنطاوى

علي هادى علي ح�سين الها�سمي

طالب �لعام �لدر��سي  1986/85

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي

احمد علي فرحات

عبدال�سالم قا�سم عبد قا�سم

منير من�س�ر قا�سم العلي

�ل�سف �لأول �لثانوى

�سامر علي مر�سد ال�حيدى

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

يا�سر محمد علي م��سى

�ل�سف �لأول �لمتو�سط

و�سام علي خ�سي�س

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

�سالح �سالح مهدى الحكاك

ل�ؤى كاظم ج�اد اآل ج�اد
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�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

علي محمد علي م��سى

عماد محمد علي م��سى

فالح �سالح مهدى الحكاك

ايمن عبدال�هاب �سعيبي نجاد

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

حاتم محمد وفيق محمد ال�سافعي 

ح�سنين ابراهيم مرزه محمد علي

�سيد علي محمد كاظم �سيد ح�سين

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

ب�سار عبدالبارى �سعيبي نزاد

ح�سين ح�سن ح�سين غمل��س

ح�سين حميد عبداهلل ح�سين

ح�سين خان علي كل احمد

ح�سين علي محمد ت�به

ح�سين محمد ذيب ال�سيد

ح�سين محمد عبداهلل قا�سم

داود محمد ر�سا رجائي

�سيد احمد محمد كاظم

�سالح محمد ج�اد الطرقجي

طارق ح�سين نعمه خلف

عادل ح�سن محمد �سدائي

عارف اب�القا�سم ج�اد ح�سن

عبدالرحمن مهدى علي ح�سين

عالء ماجد احمد الحل�

علي ح�سن ح�سين يزبك

علي ابراهيم �سيد محمد حياد

علي �سالح مهدى الحكاك

في�سل جا�سم محمد غرباوى

في�سل ر�سيد احمد �سمخي

قا�سم عبدالكاظم عطيه

قا�سم محمد �سفا

محمد ح�سين �سليمان ديروان

محمد �سالح محمد عبداهلل

محمد علي عبدالح�سن طعين

محمد عناد �سمد عبدالر�سا

محمد مجيد عبدال�سمد ان�سارى

محم�د ح�سين �سيد ح�سن الم��س�ى

م�فق مهدى علي الخفاجي

نا�سر عبد داوغر �سا�س زاده

يعق�ب نا�سر نعمه �سلمان

طالب �لعام �لدر��سي  1987/86

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي

اياد محمد مر�سي عبيداهلل

�ل�سف �لثاني �لثانوى

�سيد علي �سيد معط�ك م��س�ى

يا�سر عفيف خليل حرب

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

محمد عادل نا�سرالدين

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط

عامر محمد ا�سعد �سكر

ود �سادق ح�س�ن القزويني

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

داود محمد عماد ناظمي

محمد �سادق ح�س�ن القزويني

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

بالل عاطف محمد لطف

ح�سن محمد جميل ظاهر

رائد عبدالم�لى �سعيد ن�سرالدين

عبدالر�سا ه�يل باجي

مهدى محمد �سيد �سبر الم��س�ى

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

�سعيد خليل �سعيد الزين

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

ايمن عبدال�هاب �سعيبي نجاد

فهد طاهر حبيب عبداهلل

محمد عبداهلل ح�سين غل�م �ساه ح�سين

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي

عدنان محمد علي ح�سن ناجي

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد ح�سين هادى جعفر

احمد عبدالر�سا جمعه ال�ساهين

احمد علي عبدالح�سين

باقر محمد علي خليل الزين

ثامر فاروق معروف عا�س�ر

جعفر م�سطفى علي م�سطفى

ح�سن علي ابراهيم حاجي

ح�سين علي ك�ي�س معالوى

طالب ال�سف االأول االإبتدائي للعام الدرا�سي 85/84 

يبدو في ال�سورة المدر�س/ قا�سم محمد �سادق والمدر�س /ياقوت االآغا
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ح�سين علي محمد ا�سماعيل

ح�سين محمد علي جعفر �سائغ

خالد عبدالقادر محمد ي��سف

داود طالب داود علي

ريا�س �سيد رحيم م��س�ى

زين العابدين را�سخ  بعلبكي

�سيد علي محمد  ال�سماعيل

طارق لطيف كاظم عبدال�سادة

عادل خي�ن ناظم جباره

عادل كريم علي�ى عتيقي

عبا�س محمد احمد اي�ب

عدنان محمد علي رحال

علي ح�سين ا�سماعيل

علي عبدالله قا�سم جا�سم

ماجد عبدالهادى باقر �سبهان

محمد اديب عبدالر�س�ل كريم

محمد ج�اد عبدالر�سا الم��س�ى

محمد �سالح محمد عبداهلل

محمد �سبحي محمد ت�به

محمد من�س�ر �س�يد دروقي

محم�د حمزه ح�سين كاظم

من�س�ر محمد ح�سن علي

مهدى ر�س�ل �سبتي �سفيح

ميثم عبدالكاظم ح�سين ح�سن

ها�سم عدنان �سيد را�سي م��سى

هاني ما�سي بري�سم ميعاوى

و�ساح محمد علي علي

يعق�ب ي��سف عزيز ظاهر

ي��سف جميل ديب ال�سيد

ي��سف مكي محمد البالوى

طالب �لعام �لدر��سي 1988/87

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي

احمد �سالح الدين حافظ ح�سن 

ا�سرف علي �سعد محمد الطم�سه

طاهر محمد �سيد ر�سدى

عالء محمد عنتر ح�سن

وليد محمد عنتر ح�سن

�ل�سف �لثاني �لثانوى 

محمد عبدالمنعم محمد �سه�د

ح�سن علي جا�سب جابرى

�ل�سف �لأول �لثانوى

�سامي محمد عبداهلل �سليمان

كايد انياز عبداهلل احمد �سالح

هيثم عبدالرحيم فهمي العبد

�سياءالدين فالح عبدالعلي 

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

ر�س�ل حميد الب�نا�سر

فاروق فالح علي يعي�س

محمد �سالح الدين حافظ ح�سن

ها�سم ح�سين �سيد خدراهم ك�ستي

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط

مح�سن دروي�س محمد لمردى

فريد عبيد �سراد مجدم

جعفر فالح عبدالعلي حدادى

�ل�سف �لأول �لمتو�سط

ح�سن علي ي��سف نجم

عبدالر�سا عبا�س عبد فرحاني

محمد احمد حجازى

محم�د ح�سين ح�سن الربيعي

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

ا�سماعيل محم�د عي�سى

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

عبدالعزيز كل�سان خان يار خان

محمد عبدالر�س�ل محمد �سالح

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي

ح�سين عفيف علي حرز

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

احمد كاظم محمد ج�اد

احمد مزيد ناظم العب��سي

ح�سن عبدالرزاق عبا�س محمد

ح�سن محمد �سفا

ح�سن ن�سراهلل �س�يد دروقي

ح�سين عبدالحميد  ر�سيدى

ح�سين مح�سن يعق�ب الخزعلي

ح�سين محمد ح�سين احمدى

حمزه احمد محمد عبداهلل

حيدر محمد ج�اد عبد علي

زيد كاظم ح�سين بن زيد

ر�سا عدنان محمد الرقا

�ساكر �سعدون ترياق عبداهلل

عادل عبدال�هاب دهر �سعيبي

عادل محمد ا�سماعيل ح�سين

عبا�س جا�سم محمد غرباوى

عبا�س �سلي� كاظم �سعيدى

عبدالح�سن علي  طعين

عبدالعزيز خي�ن ناظم جباره

عبداهلل ح�سن عبدالح�سن محيى

عبداهلل دخيل عبداهلل ح�سن

عبداهلل عبدالحميد محمد المهنا

علي ح�سن غل�م محمد

فا�سل نا�سح ح��سان طاهر

ق�سى كاظم ع�يد تايه

محمد بدر قا�سم جا�سم

محمد ر�سا محمد زيع�ر

محمد كاظم ح�سين بن زيد

محمد كمال محم�د روك�س

محمد م�سعد محمد اب��سريف

محمد م��سى ح�سن ناجي

محمد م��سى خمي�س �سهيد

محمد نجم عبداهلل معيبد

محم�د احمد ح�سين احمدى

م��سى محمد احمد اي�ب

ن�سار عبدالبارى دهر نزار

هادى ما�سي بري�سم منيعاوى

يا�سر جا�سم محمد ح�سين
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طالب �لعام �لدر��سي  1989/88

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي

ب�سام محرز محرز

�سامرمحمد جمعه ا�سعد

علي عبا�س ع�ا�سه

احمد محمد ي�ن�س محم�د داغر

ا�سرف مدحت ح�سن عبدالمنعم 

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي 

ح�سان فخرى فخرالدين

غ�سان محمد الراعي

محمد م��سى محم�د �ساهين

�ل�سف �لثاني �لثانوى

احمد عبا�س عبداهلل ح�سين

عماد ح�سني عبا�س الجارحي

م�سر احمد عيد بدره

جالل �سالم �ساهين حم�ه

�ل�سف �لأول �لثانوى

احمد ح�سن ا�سمر 

حيدر ح�سن جادر ت�مان

�سامح عبدالحليم حم�ده ال�سيد

علي �سيد ح�سن ابراهيم ت�لمى

غ�سان محرز عقل محرز

محمد ت�فيق عبدالرحمن ع�سا�سه

محمد فتحي ح�سن احمد عزام

نبيل �سكرى عبدالرازق مطر

يحيى نا�سر نعمه

محم�د احمد محمد علي

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

احمد علي اآقا كابلي م��س�ى

خالد ه�يل باجي

هيثم ح�سن خليل خمي�س

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

ب�سام محم�د ال�سرع

رامي ح�سني فرحات

�سالم حكمت علي عزام

محمد علي �سعد الطم�سه

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

ان�س احمد عيد بدره

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

بالل محمد نظر

�سعد علي �سعد الطم�سه

محمد ح�سني محمد فرحات

محمد عبا�س �سهيل فرحاني

هاني نبيل محمد �سعيد

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

احمد ح�سين هادى جعفر

علي ح�سين غ�سبان �سالمي

محمد علي ح�سين خ�سي�س

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

ابراهيم ي��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 الم��س�ى

ح�سن علي ح�سين ح�سن

ح�سين جا�سم عبد الم��س�ى

ح�سين �سيد ها�سم م��س�ى

ح�سين علي ابراهيم حاجي

ح�سين م��سى احمد ابراهيم

حيدر مح�سن يعق�ب الخزعلي

رامي نبيل محمد �سعيد

زين العابدين علي الحاج محمد 

�سالم دروي�س حبيب مهاوى

عبداهلل علي ح�سن خ�سر

علي ح�سين علي عبداهلل

علي خليل عبداهلل ر�سيدى

علي غل�م محمد علي

علي فا�سل ملى ثامرى

علي مجيد عبدال�سمد ان�سارى

عمار ح�سين علي المراآتي

عمار قا�سم معت�ق طاهر

ف�ؤاد فاروق ي��سف عالءالدين

فهد �سالح غل�م عبدالرحمن

محمد حبيب ح�سين علي

محمد حبيب عبدالح�سين بيراي�س

محمد ح�سن غل�م محمد

محمد عبا�س محمد غ�سنفر

محمد عبد دواغر �ساحى زاده

محمد علي �سيد محمد م��س�ى

مجموعة من طالب المدر�سة الوطنية في العام الدرا�سي 86/85  مع المدر�س با�سل محمد عودة
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محمد وحيد جا�سم عقاب

محمد ي��سف خالد ال�سالح

محمد ي��سف �سعيد عبا�س

من�س�ر حمزه ح�سين كاظم

ميثم دخيل عبداهلل ح�سن

ي��سف محمد احمد اي�ب

طالب �لعام �لدر��سي  1990/89

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي

احمد محمد عادل احمد حمدان 

بكر ع�ني جالل المغربي

ج�دت محمد الب�سله

ح�سام عالءالدين ح�سن طحان

ح�سن �سامي ح�سن احمد

خالد غانم احمد جالل الغ�اعير

رائد فاروق �سنديد

عادل كمال احمد زين

عبا�س ح�سين علي عبا�س

عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل 

عالء ا�سماعيل عثمان الم�سرى

فرا�س جميل ابراهيم الرابى

محمد ح�سين عبدالمجيد

محمد محج�ب عبا�س

مروان محمد مروان �سعبان

ن�سال عبدالفتاح محم�د يا�سين

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي 

اح�سان ي��سف قهرمان

اكرم محمد برهان يبرودى

اأي�سر محمد ابراهيم ي��سف

با�سل محمد ج�دت �سبح

بالل مروان محمد  الخزعل

ح�سام معن الفين

رائد �سالمه كامل ال�سيد �ساهين

رامي احمد عرفات اب�اله�ى

�سمير عاهد ح�سين �سريد اب�علي

عادل محم�د مروان اب��سعبان

ع�سام الدين علي خليل محمد

علي وهيب محمد وهبي عطاره

ف�ؤاد ح�سن ح�سين محم�د �سعيد

ل�ؤى محمد �سامي اب�ميزر

محمد محم�د محمد الزين

محمد نادر م�فق من�س�ر

معاويه �سم�س الدين �سيد احمد

�ل�سف �لثاني �لثانوى

با�سم حمد ف�سل حميد

حاتم عدل م��سى احمد ابراهيم

�سليم فائق �سليم محمد

عبا�س علي يادر نظام

عبدالكريم ي��سف عبدالكريم علي

عدنان محمد علي ابراهيم

محمد عبداللطيف محمد ح�سين

محم�د علي ح�سين الطقاطقه

نا�سر معت�ك ي��سفي

هايل مروان محمد المحم�د خزعل

�ل�سف �لأول �لثانوى

ابراهيم علي �سالم العلي �سالم

عماد جمال امين خروب

ماجد جميل الزين عزالدين

ماجد مجيد حمه ر�سا

احمد فاروق علي ن�سرالدين

ا�سامه مروان ب�سير البكرى

اياد ابراهيم �سعيد الزحلف

ب�سام �سعد �ساهين

جا�سم عبا�س �سلمان �سلماني

حازم حامد محمد ي��سف العتال

زاهي محمد جميل م�سطفى 

�سالح �سبحي ح�سين الهندى

طالب محمد �سريف جيهان بين

عدنان عبا�س محمد عب�د

علي ح�سين دروي�س

فادى امين احمد الخطيب

فادى عمر احمد فرحات

ماهر فتحي م��سى حل�ه

نا�سر ذياب زلزله

ن�اف ع�ني جالل المغربي

ها�سم اديب فايز الطر�س

هاني ف�ؤاد محمد الد�س�قي

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

اياد عبدالفتاح ي��سف حمدان

ايمن مروان محمد ن�سار

تامر محمد ال�سيد الكيالني

جا�سم جمعه عبا�س برازى

جا�سم م�سلم جا�سم زاير

ح�سام محمد �سعيد الب�اب

رائد خليل ربحي اب� �سافع

طارق محمد �سعيد احمد

عبا�س ح�سن علي الدبق

عبداهلل محم�د عبداهلل حمديه

علي �سالح علي محمد

علي عبدالح�سين �سالح حميدى

ف�ؤاد عبدالرحمن احمد ح�سان

محمد ح�سين محمد حماد

محمد عبا�س عل�ان ركابي

محمد عبدالملك زين الدين

نبيل م��سى ح�سن عقيل

وليد احمد كمال بركات

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

نا�سر علي يادر نظام �سرور

احمد ا�سماعيل احمد بظاظه

احمد ا�سعد احمد اب�ارميله

احمد عبداهلل احمد خيراهلل

امير �سمير عبدالمنعم م�سه�ر

ايمن محم�د ح�سن فايز

جا�سم عبا�س محمد ورودى

خالد محمد ح�سن النادى

رائد محمد م��سى حماد

رمزى محمد رم�سان ع�ده

زياد ابراهيم �سالح الكيالي

�سامح احمد محمد علي ح�سنيه

�سامح ا�سامه ف�ؤاد و�سفي

�سريف ا�سماعيل احمد بظاظه

عبده نا�سف العي�طي

علي محمد �سريف جيهان بين

عمار محمد امين احمد حميد
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فليب �سليمان فليب الحلبي

محمد �سامي محمد ال�سعدى

محمد �سعد احمد اب�ارميله

محمد �سالح محمد �سم�ط

محمد فرا�س محمد ح�راني

محم�د مدحت ح�سن بركات

يحيى محمد خ�سر الحل�

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

محمد �سيخ عبدالحميد مهاجر

ابراهيم م��سى ح�سن عقيل

ا�سامه ي��سف ح�سن ال�سالحي

المعت�سم محمد علي محمد

اياد تح�سين ح�سنى حجازى

اياد جالل ح�سين البرغ�ثي

ح�سام احمد دروي�س عريقات

ح�سين ح�سيب عا�سي

ح�سين ر�سا قلى محمد علي

ح�سين عبا�س عل�ان ركابي

راأفت ب�سام ع�ي�س �سماوى

رامي محمد �سحاده علي

�سالم ي�ن�س �سالم عجاج

�سريف محمد جبر �سالح

�سالح عبدالملك زين الدين �سالح

طارق ت�فيق م�سطفى جفال

عبدالجليل احمد عبداللطيف

عماد ابراهيم �سعيد الزحلف

غ�سان �سبرى محمد عفانه

قا�سم جمعه عبا�س جباره

قي�س نجم عبداهلل معيبد

ليث علي م��سى دب�س

محمد ابراهيم دروي�س الغندور

محمد زينل محمد قادرى

محمد علي قا�سم فار�س

محمد فاروق ا�سماعيل ح�سن

محم�د �سبحي ح�سين علي

محم�د محمد عبدالروؤوف م�س�ده

مدحت محمد زكريا محمد

م�سعب محج�ب العركي

ه�سام احمد ح�سن

ه�سام خمي�س محمد خمي�س

ي��سف يحيى �سالح عبداهلل

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

احمد دن�ن محمد �سليمان

ا�سامه عادل محمد �سعيد

ا�سامه م��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 الحل�اني

عادل عبدالكريم جا�سم ال�سالم

عبدالروؤوف احمد عبداللطيف

عبداللطيف �سيد محمد م�سطفى

علي ح�سن خليل ا�سمر

علي خالد محمد خليل

علي كامل علي حم�د

علي محمد وحيد احمد مقلى

عماد احمد عادل عبدالرزاق

عهاد محم�د م�سطفى قفاف

محمد زكي البيلى ابراهيم

محمد �سعيد �سليمان ك�سك�

محمد مدحت ح�سن بركات

محمد يا�سر �سالم نمر

م��سى عمر ح�سين دعبا�س

هاني علي ح�سن عبداللطيف

ه�سام محمد م�سلم �سالم

وائل عبدالعزيز علي �سبيح

احمد في�سل محمد الم�سطفى

ت�فيق محم�د ت�فيق ابراهيم

تي�سير معتز برنجكجى

ح�سن منير دياب ح�سن

ح�سين احمد عقيل ح�سن

خليل ي��سف محمد اب�حميد

راأفت محمد ت�فيق ال�سريف

رامي محمد رم�سان يقين غيث

�سادق م�سطفى عبا�س علي

علي ح�سين تي�سير �سبيناتي

علي كامل عبدالح�سن حجازى

علي محمد علي ال�سيخ ابراهيم

علي م�سطفى ح�سين عبداهلل

عمار جميل محمد حماد

عمر عبدالملك زين الدين �سالح

فادى تي�سير ب�سير ح�سن

فرا�س محمد امير عبدالروؤوف

كامل ا�سماعيل ربحي ح�سين احمد

ل�ؤى علي م��سى ح�سين

محمد �سعد �سليم �ساهين

محمد عبدالح�سين رحمانيات

محمد ي��سف �سالح ي��سف

منت�سر محم�د عبداهلل 

نا�سر خلف محمد علي

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

ا�سد احمد ي��سف دكينى

احمد ناجي عبدالفتاح ح�سين

غانم رم�سان محمد اب�الح�سن

محمد ن�ر �سمير محمد النابل�سي

محم�د �سامي محمد ال�سعدى

ها�سم عدنان �سيد م��سى

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

بالل تح�سين ح�سن حجازى

هاني محمد ال�سيد ع�اد

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي

ماهر �سمير محمد النابل�سي

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد زينل محمد قادرى

احمد ي��سف خليل ال�سعراوى

ا�سامه عبدالبرى دهر �سعيبي

جعفر جا�سم محمد عبيد

ج�اد محمد ح�سين كاظم

ح�سن خليل ظاهر محمد ظاهر

ح�سن محمد ح�سن ع�ده

ح�سن نمر علي فقيه

ح�سين �سريف ح�سين نعيمي بجارى
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ح�سين علي ح�سين �سكراني

ح�سين علي عبداهلل ح�سن محمد

خالد رم�سان محمد اب�الح�سن

رباح علي مر�سد ال�حيدى

عبداهلل عنايه �سايع ر�س�ل

عبداهلل عبداللطيف عبدال�ساده

عبدالمنعم ناظم عبدالمنعم يا�سين

عقيل محمد ا�سماعيل ك�هرى

علي �سبحي محمد ت�به

علي كاظم محمد بجارى

علي محمد �سفا

عمران م��سى عبدالر�س�ل

عي�سى مهدى علي ح�سين

غازى ح�سني محمد فرحات

غانم �سالح غل�م عبدالرحمن

ماجد ح�سين نعمه خلف

محمد ا�سامه ف�ؤاد و�سفي

محمد ح�سن حرف�س جمعه

محمد ح�سين ث�يني محمد

ميثم عبدالر�سا حاجيه �سم�ساه

محمد عبدالهادى باقر �سبهان

محمد عطااهلل خنافر

محمد فاخر عب�د غرابي م��س�ى

محمد محرو�س بي�مي ر�س�ان

محمد نعمان محمد ا�سعد

م�ؤيد ح�سين محمد عبداهلل

ي��سف علي عبدالح�سين طعين

طالب �لعام �لدر��سي1991 / 92 �سنة �لدمج

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي - �سنة كاملة

احمد ف�ؤاد م�سطفى علي �سلبي

ان�س محمد احمد �سالم خ�سان

خالد عبداهلل محم�د اب�غيث

�سامر ه�سام فريد احمد �سالح

�سفيق عبدالرحمن احمد حامد

عادل ح�سين محمد ح�سن

عبدالرحمن محمد ح�سن �سالح

عماد احمد مختار ال�س�سناوى

في�سل ج�اد ها�سم ح�سن

في�سل محمد مجيد ن�خا�س

محمد ح�سين علي عبداهلل

محمد عايد �سعدى عطا عطيه

محمد عبدال�ستار عبدالهادى علي

محمد عزات محمد العم�سي

محمد علي محمد مبارك

محمد ماجد حميد حم�د

محمد مختار يا�سين حمزه

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

�ل�سنة �لولى من �سنة �لدمج 1991

ابراهيم احمد ابراهيم الحم�ى

احمد جميل عبداهلل بزارى

احمد عبدالغني احمد العي�سى

احمد محمد امين طاهر امين

حبيب دروي�س حبيب مهاوى

ح�سام احمد كمال فتحي القه�جي

ح�سين حامد عبدالنبي عبدالعالي

رامي �سليمان محمد اب� طاح�ن

ر�ساد عماد �سعد محم�د عبدالرزاق

طالب عبداللطيف حبيب مراد

عا�سم عبدالرحمن ابراهيم �سحاده

عبدالحميد رحيم ريحان ح�الي

عبداهلل عا�س�ر �ساهر علي

عبداهلل عبدالر�سا عبداهلل الحرز

عدنان عنايه �سايع ر�س�ل

عدى حميد مجيد عبداهلل

علي ابراهيم عبدالرحمن درداب

علي ابراهيم علي الح��ساني

علي يحى عبا�س حبيب

غازى في�سل علي كريم فتاح

كامل علي عبدالح�سن العب��سي

محمد ح�سن احمد دعا�س

محمد فايز احمد درغام

محمد مروان ت�فيق نمر

محم�د احمد عامر محمد

محم�د م�سطفى محمد قناوى

مرت�سى ح�سين محمد ح�سن

نبيل نق�ل ي��سف �سباغ

ها�سم جعفر ها�سم ح�سن

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

احمد ابراهيم خليل مطاوع

احمد ع��س ح�سن فروانه

ايهاب �سبرى محمد عفانه

خالد محمد �سعيد ح�سن عبدالقادر

�سامي محمد عدنان رفيق ب�سير

�سادى �سمير محمد خير ق�سطنطين

طارق خليل محمد المده�ن

طالل نجم الدين عبدالقادر المين

عبدالرحمن �سعيد علي الم�سدر

عبداهلل ف�ؤاد ادري�س عالن

م�ؤيد عبدالمح�سن من�س�ر يعق�ب

محمد احمد ابراهيم ال�سيد

محمد جابر وادى �سلطان

محم�د محمد م�سلح اب�عيده

م�سطفى ح�سين محمد ح�سن

م�سطفى خليل ت�فيق اب�الرب

نا�سر حمدى �سالم اب��س�يرح

يا�سر طه محمد ل�ل�

ه�سام ح�سين محمد العرج

ي��سف احمد ح�سين حامد

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

احمد ح�سين محمد ح�سين

احمد حمدى خالد ال�سيخ عبده

احمد عبداهلل �سكر علي

ا�سماعيل احمد طاهر محم�د

ح�سن عبدال�ستار عبدالهادى علي

خالد يحيى عبدالرحيم احمد

رامز ت�فيق عبدالفتاح عطيه

ر�س�ان عدنان محمد اب�نجيله

�سبحي عدنان محمد عزام

عامر عبدالرحمن ابراهيم �سحاده

عبدالعزيز حميد رو�سان ال�سعيدان

عبداهلل ح�سن �سليمان محمد

ع�سام علي ميرزا حمه

عالء �سع�د محمد محم�د

عمران محمد علي محم�د

غ�سان علي جاداهلل قا�سم

فادى �سمير محمد خير ق�سطنطين
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مبارك محمد ح�سن �سالح

محمد احمد عر�سان محمد ح�سين

محمد ا�سعد علمي العتبه

محمد م�سطفى محمد الحداد

محمد منير ف�سل الخالدى

معن محمد خليل خليل قنيبي

نبيل محمد الدمردا�س مكاوى 

نجم الدين احمد مح�سن زنرنى

وليد ح�سين احمد محمد

ي��سف منير عبدالم�سيح �سحار

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

احمد حمدان عبداللطيف حمدان

احمد ممدوح عبداهلل الطب�س

ا�سامه محرز عقل محرز

بهاء عبداهلل عبدالج�اد عي�سى

ح�سين مرى عا�س�ر �سميل

حيدر �ساكر مختار محمد

رامي ابراهيم احمد محم�د

رامي ع��س اهلل عبداهلل �سالح

�سامر محرز عقل محرز

�سامي اكرم محمد الح�ارى

�سادق جعفر ها�سم ح�سن

عبداهلل فا�سل ابراهيم عبدالر�سا

عدى عبا�س علي عزالدين

عماد ي��سف داد عبا�س �سك�هن

عي�سى عبداللطيف حبيب محمد

في�سل علي �سبيح جالب

محمد عادل عبدالرحمن م�سعل

محمد عبا�س محمد ح�سن

محمد عبدالحفيظ محمد رجا

محمد محم�د عبد محم�د

محمد ممدوح عبداهلل الطب�س

محمد منير �سالح ال�سعبي

محمد ها�سم بكر ح�سين

محم�د خليل ت�فيق اب�الرب

ن�رالدين ان�ر ن�رى مرزوق

�ل�سف �لأول �لمتو�سط

احمد حلمي فايز دروبي

احمد عبدالقادر احمد ح�سن

احمد عبداهلل محمد احمد

احمد فايق م�سلح اب��س�يرح

احمد محمد �سليم ابراهيم

احمد محمد عبداهلل م��سى

احمد مروان ي��سف ال�سيخ علي

احمد ممدوح امين غزول

ا�سامه فتحي امين مجدلوية

ا�سعد محرو�س ا�سعد ال�سخ�سير

ا�سرف محم�د �سالم اب��س�يرح

ايمن محمد م�سطفى �سعيد جدوع

ج�رج 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 محم�د اب�غيث

�ساكر احمد �ساكر يا�سين

طالل جابر وادى �سلطان

عادل رغدان عادل ب�سير

عبداهلل عبدالرحمن عبدال�احد

عدنان محمد علي رحال

عزت ي��سف عزت خ�سر

عالء عبدالرحمن ابراهيم �سحاده

عماد ت�فيق عبدالفتاح عطيه

عمار �سليمان عبداهلل �سالح

عمران �سيد ج�اد �سيد �سعادت

ليث محمد �سالح الجزائرى

ماأم�ن �سليم ابراهيم �سليم

ماأم�ن محمد احمد خ�سان

محمد احمد ال�سيد محالب

محمد تي�سير ح�سين محمد

محمد حمدى خالد ال�سيخ عبدو

محمد خليل ت�فيق اب�الرب

محمد �سالح ا�سعد نزال

محمد عبدالرحمن ابراهيم مالح

محمد علي عبدالح�سن طعين

محمد فليح م�سطفى �سالح

م�ساعد محمد ح�سن �سالح

ميثم فا�سل ابراهيم عبدالر�سا

نعيم نعمان محمد ا�سعد

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

ابراهيم احمد طاهر محم�د

ابراهيم عدنان محمد ديب

احمد حمد ابراهيم الدو�سرى

احمد خليل ت�فيق اب�الرب

احمد �سالم ابراهيم اب��س�يرح

احمد محمد �سعيد عبدالقادر

ايمن عبدالفتاح احمد عبدربه

با�سل م��سى �سليمان الق�سا�س

بالل احمد مفلح زبن

حازم ح�سين محمد العرج

ح�سام فايز احمد اب��سرخ

ح�سين محمد عبداهلل قا�سم

خالد محم�د �ساكر ناه�س

رامي احمد ابراهيم ال�سيد

رامي ع�ني نمر فار�س

رمزى ع�ني نمر فار�س

�سامر محمد �سريف محمد

�سف�ت علي ح�سين �سدرها

عادل عبدالكريم جا�سم ال�سالم

عزت عدنان ح�سين امين �سالح

عالءالدين احمد مح�سن زنرنى

علي مرى عا�س�ر �سميل

عي�سى حميد رو�سان ال�سعيدان

ف�ؤاد محمد اجمد علي

فائق عا�س�ر �ساهر علي

م�ؤيد محمد العبدالجابر

محمد حلمي فايز عبداهلل

محمد عبدالعزيز محمد خا�سكيه

محمد عبداهلل �سكر علي

محمد ف�ؤاد عبدالج�اد العف�سه

محمد محمد يا�سين الزعيم

محم�د علي م�سطفى الل�ن

محم�د محمد عبدالعزيز ر�س�ان

مراد عاهد محمد �سقدان

مرزوق الفا خليفه ك�رما

ميثم �سادق ح�سن �سادق
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ن�ر ح�سن م�سطفى نف�رى

و�سيم �سعبان خليل  الق�قا

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

ابراهيم علي ا�سعد ابراهيم

احمد محم�د عبد محم�د

احمد يعق�ب �سالم البلي�ل

ا�سرف خالد احمد بدران

امين فتحي امين مجدلوية

ان�س حمدان عبداللطيف حمدان

بهاء محمد جميل الجرن

ح�سن م��سى خمي�س �سهيد

�سامر عبدالرحيم رم�سان عبدربه

�سامر ع��س اهلل عبداهلل �سالح

�ساحي ف�ؤاد عبداهلل ربيع

عبا�س را�سخ عبا�س بعلبكي

علي حميد �سالح مهدى

عمر ح�سن محم�د نا�سر

غ�سان �سبرى محمد عفانه

فادى احمد جميل قدوره

فادى محمد علي عطيه

قي�س نجم عبداهلل معيبد

ل�ؤى �سكرى م��سى احمد

ماهر احمد عر�سان محمد ح�سين

محمد ابراهيم دروي�س الغندور

محمد ح�سين محمد العرج

محمد �سعاده احمد ع�ده

محمد عبدالفتاح احمد عبدربه

محمد عبداهلل محم�د اب�غيث

محمد عبدالمح�سن من�س�ر يعق�ب

محمد محم�د ا�ستي�ى م�سطفى

مهند عبدالمح�سن من�س�ر يعق�ب

نادر احمد عبدالغني عبدالغني

ه�سام خمي�س محمد خمي�س

وائل فخرى خليل قطناني

يا�سر محمد �سلمان البجالي

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

احمد �ساكر مختار محمد

احمد عبدال�احد محمد احمد

امجد وليد محم�د �سراب

ايمن عبداهلل احمد �سالح

ب�سام نعمان محمد ا�سعد م��سى

بالل محمد احمد خ�سان

ح�سن علي محمد علي

ح�سين م��سى خي�س �سهيد

خالد ت�فيق فار�س عطيه

خالد عبدالكريم عبدالمير �سباتي

زياد اكرم محمد علي الح�ارى

�سامح احمد محمد علي ح�سنيه

�ساكر نعيم �ساكر امين

�سيدون ريا�س ح�سين نعيم

طارق طه محمد ل�ل�

طالل خي�ن ناظم جباره

عي�سى احمد عبدالحليم عبدالرزاق

عي�سى محمد خليل ال�ساوي�س

فرا�س كمال عبدالرحمن خليل

محمد را�سم �سعيد �سالح �سماحه

م�سعب عبدالرحمن الط�ير

ن�سال علي عبدال�ستار خليل

وفاق عبدالرزاق جا�سم عبداهلل

احمد �سعاده احمد ع�ده م�سطفى

اياد خالد م�سطفى احمد

اياد محمد �سعيد ح�سن عبدالقادر

بهاء محمد امين طاهر امين عمر

رائد احمد عر�سان  محمد علي

رائد مقبل ع�سكر �س�اف حمدان

رامي محمد علي عطيه عطا

رامي م�سباح مروح النهيه

طارق حمدى �سالم اب��س�يرح

عادل حميد مجيد

عادل خليل م�سلم �سالمه

عبا�س ا�سماعيل ح�سين وهبي

عبدالبا�سط عبا�س علي محمد

عبدالحميد امين عبدالحميد ع�اد

عبداهلل محمد عبداهلل ها�سم

ع�سام فايز احمد اب��سرخ

علي عبا�س احمد �سمخي

علي محمد �سريف جيهان بين

فاروق مر�سد محمد م�سطفى

محمد ح�سن �سليمان محمد

محمد �سعبان خليل الق�قا

محمد ف�ؤاد ادري�س عالن

محم�د ح�سين ح�سن الربيعي

نادر فايز احمد درغام

�ل�سف �لأول �لثانوى 

ابراهيم �سالم ابراهيم اب��س�يرح

ابراهيم محمد احمد اب�ديه

احمد علي ا�سعد ابراهيم

احمد محم�د ح�سين البحرى

ا�سماعيل حمدان عبداللطيف حمدان ح�سين 

عبدالج�اد

امين خليل م�سلم �سالمه الع�سكر

اياد عارف �سعيد طاهر مالخه

ايا�س �سالح ا�سعد ابراهيم نزال

ايهاب ممدوح عبداهلل احمد الطب�س

بهاءالدين نجم الدين عبدالقادر

ثائر احمد عبدالغني عبدالغني

حاتم ها�سم ح�سن الح�سيني

ح�سن �سميح علي قان�س�

ح�سن مراد قادر �سفريان

ح�سين تي�سير ح�سين محمد ال�سالح

خالد محم�د ح�سين البحرى

�سامي ف�زى محمد �سليمان خ�سر

�سامي قا�سم عبد قا�سم بخيت

طارق عا�س�ر �ساهر علي

عامر تركي �سال�س الم�سحي

عبدالفتاح ت�فيق عبدالفتاح عطيه

عثمان حكم �سريف 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 م��سى

محمد احمد عامر عبد دب�

محمد امين ممدوح امين غزول

محمد خليل م��سى اب�ن�سار
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محمد محم�د محم�د الح�سن

محمد م��سى �سليمان الق�سا�س

محم�د مفيد محمد احمد الطب�س

مراد عايد �سعدى عطا عطيه

مهند ممدوح امين غزول

م��سى احمد عبدالحليم عبدالرزاق

نائل محمد عبداهلل �سباح

�ل�سف �لثاني �لثانوى 

احمد عمر ابراهيم بدر

ا�سامه احمد محمد عبدالهادى

ا�سامه �سريف فيا�س داود

ايمن وليد محم�د �سالم �سراب

براق عبدالرزاق ن�سيف جا�سم

جمال ديب احمد فقيه

حاتم تركي �سال�س

حبيب عبا�س علي احمدى زاده

رمزى عبداللطيف محمد ال�سرم

�سامي محمد علي عطا

�سمير �سعيد �سليمان ع�ي�س

�سادى احمد �سادق زيدان

�سالح م��سى ح�سن عبدربه

طارق خمي�س محمد خمي�س

طالب محمد �سريف جيهان بين

عبا�س مح�سن يعق�ب الخزعلي

عبدالرحيم محمد ف�زى عم�رى

عمار وليد محمد ر�سيد عبدالقادر

ماجد نايف بندر هذال

محمد خالد �سليمان خليل

محمد عبداهلل عبدالج�اد محمد 

معت�سم طه محمد ديب ل�ل�

هاني عبداهلل حميد

ابراهيم محم�د م�سطفى عبدالرحيم

احمد حميد �سالح مهدى

احمد محم�د �سالم اب��س�يرح

ا�سرف محمد �سريف محم�د

ايهاب منير ف�سل الخالدى

ح�سين محمد احمد حيدر

خالد محمد عبداللطيف ي��سف

رامي احمد جميل قدوره

�سعيد عارف �سعيد مالخه

�سادق عا�س�ر �ساهر علي

عبدالحميد عبدالعزيز ع��س

عبدالرزاق عبا�س علي محمد

عبدالعزيز ها�سم ح�سن محمد

ع�سام عبداهلل محم�د اب�غيث

عالء ي��سف ع�ده اب�عالوى

علي محم�د محم�د الح�سن

غ�سان محرز عقل محرز

غ�سان محمد عبدالعزيز  ر�س�ان

ف�ؤاد عبدالر�س�ل امين عبداهلل

محمد احمد ح�سين حامد

محمد �سليمان محم�د �سليمان

محمد غرقان �ساهر علي

محمد محم�د مروح �سعاده

محمد مطيع عبدالرحيم علي

محمد مفيد محمد احمد

نادر ابراهيم خليل �سمادى

نا�سر دياب زلزله

ن�سال محمد خليل قنيبي

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي

احمد ابراهيم ال�سيخ �سديد

احمد �سليمان ح�سن ا�سماعيل حمد

احمد محمد عبداهلل محمد المزيني

ا�سرف جميل محمد ع�ده العاي�س

اياد محمد احمد علي احمد

ايهاب �سالم ابراهيم �سالم اب��س�يرح

راأفت خالد م�سطفى احمد عثمان

رائد احمد عبدالغني ح�سن عبدالغني

رائد تي�سير ح�سين محمد ال�سالح

راجي �سعيد راجي �سعيد عمير

رامي عاهد �سع�د الما�سي

ريا�س عايد �سعدى عطا

�سع�د �سعد عبيد ناجي

ع�سام حمدى �سالم اب��س�يرح

عبدالرزاق محمد داود مطلق

علي عي�سى ح�سين بندار

غ�سان محمد �سليم ابراهيم ر�س�ان

ماجد عبدالعزيز احمد 

مراد ف�ؤاد عبدالج�اد العف�سه

نا�سر معت�ك ي��سفي

هيثم ها�سم بكر ح�سين الحاج

احمد ابراهيم فرزن عبدالرحمن

احمد محمد احمد علي احمد

احمد محمد م�سطفى زلبيه

اكرم عبدالكريم محمد جراد

بدر عبدال�سمد ي��سف �سالم

ب�سار خليل ي��سف حمدان �سكر

جميل احمد جميل قدوره

جميل محمد جميل الجرن

جياب �سليمان محمد اب�طاح�ن

رامي ر�سدى م�سطفى النخاله

ربيع �سالم ح�سين �س�

�سالح احمد مح�سن زنرنى

عالء م�سطفى زكريا ظاهر

ف�از ح�سن م�سطفى نف�رى

ل�ؤى عبدالرحمن م�سطفى الط�ير

ل�ؤى نعيم �ساكر امين عمر

مح�سن محمد احمد حيدر

محمد ح�سين ابراهيم فا�سلي

محمد عدنان عاي�س الذيب

منذر محمد عدلي ق�سماني

نائل احمد عر�سان محمد ح�سين

نبيل خليل م�سلم �سالمه الع�سكر

ي��سف عبداللطيف م��سى

ي��سف عبداللة محمد 

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي 

ابراهيم حمدان عبداللطيف حمدان

ابراهيم راتب ابراهيم محمد

احمد �سعيد علي الم�سدر

احمد عبدالمير ي��سف �سالم

احمد عبداهلل محم�د عبداهلل الفرا

اكرم محم�د جميل امين

امجد محمد محمد ادري�س محم�د

اياد فائق م�سلح اب��س�يرح

اأيمن �سالم اإبراهيم �سالم اأب��س�يرح

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�سم ح�سن الح�سيني

خالد زكي محمد قا�سم فخرى

رائد �سمير ابراهيم احمد �سالمه

�سامي ب�ل�س كيف�رك مان�كيان

�سريف محمد �سريف محمد محم�د

�سرار وليد محمد ر�سيد عبدالقادر

طارق خ�سر 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�س�

علي مراد قادر �سفريان

عماد �سعيد ح�سني برقاوى

محمد نادر م�فق من�س�ر

محم�د م��سى م�سلم �سالمه

نبيل ابراهيم م��سى ر�سيد �سليمان

وائل داود �سلمان مهنا

وائل محم�د �سالم اب��س�يرح

وليد �سعبان خليل ح�سن الق�قا

وليد محم�د ح�سن عارف

ي��سف حميد �سالح مهدى احمد

طالب �لعام �لدر��سي  1992

�سنة �لدمج �لن�سف �لثاني

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

احمد عاطف محم�د عبدالعزيز

خالد عبداللطيف محم�د اب�غيث

�سادق ا�سماعيل غالم ح�سيني

عبداهلل عا�س�ر �ساهر علي

محم�د م�سطفى محمد الحداد 

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

ف�ؤاد عبدالحافظ �سعيد الحاج

محمد فار�س م�سطفى عزيز

نادر ا�سماعيل مجيد �سيزه علي

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

امير احمد محمد عبداهلل

عالءالدين عارف عبدالعزيز ال�ساذلي

محم�د محمد محمد م�سلم

وعد حاتم محمد علي

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

عبدالعزيز عارف عبدالعزيز ال�ساذلي

محمد خيرى اب�الفت�ح القط�رى

محم�د عبدالعزيز محمد مختار

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

ا�سامه عبدالكريم عبدالمير �سباتي

�سعد قا�سم محمد عل�ان

فادى منذر داود الح�ارى

م�سعل عبدال�سالم فقي محمد علي

نا�سر ا�سامه عيا�س

ديب محمد ديب بعلبكي

عدنان ا�سعد مال ح�ي�س المحم�د

�سمير محمد ديب بعلبكي

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

احمد خالد عبداهلل م�سطفى

محمد ا�سامه عيا�س

محمد �سادى محمد �سالم الع�س

وليد حاتم محمد علي

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

رعد قا�سم محمد العب��سي

مراد عبد كامل عبدالح�سين

وائل ه�سام احمد ن�رالدين

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

محمد عبداللطيف م�سطفى ر�سا

محم�د خالد عبداهلل م�سطفى

�ل�سف �لأول �لثانوى

احمد محمد محمد م�سلم

رائد نمر علي فقيه

محمد عبداهلل احمد عبدالرزاق

محمد عي�سى ح�سين بندار

ه�سام احمد �سريف جيهان بين

�ل�سف �لثاني �لثانوى

ا�سامه في�سل محمد امين ر�سيد

امجد يا�سين م�سطفى غيا�س

محمد احمد محمد عبداهلل اب�عطيه

محمد عبدالغني محم�د عيد

ح�سام غازى احمد ي��سف 

�لثالث �لثانوى �لعلمي 

احمد فاروق علي ن�سرالدين 

احمد م��سى تميمي

�سياءالدين محمد امين طربيه

ع��س اديب ح�سين جعاره

هاني محم�د محمد خفاجى

ولء محمد �سراج علي الديب

يعق�ب ي��سف عبدالخالق ان�سارى

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي 

ح�سين علي ح�سين جباره

علي محمد �سالم حجازي

غ�سان ح�سين ن�سار احمد اب��سته

محمد �ساطي محمد مرعي

ها�سم زكي ابراهيم محمد عطيه

ايمن يا�سين م�سطفى غيا�سل

�سادى جرج�س الحم�ساوى

عبدالقادر محمد عبدالقادر احمد 

لقمان احمد محمد �سالح دوله

ا�سامه ناجي دم�سقيه

طالب �لعام �لدر��سي  1993/92

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

احمد ابراهيم محمد عبيد

احمد عبدالحفيظ محمد �سليمان

احمد عبدال�ستار اللحام

احمد عبدالمناف محمد �سرميني

احمد محمد احمد حرب

احمد محمد ح�سن ع�ده
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احمد محمد يا�سر �سباح العطار

ا�سالم محمد نجيب عبدالبا�سط

بدر ي��سف عزت ن�سار خ�سر

ح�سن تراب كل محمد ك�تك

ح�سن عبدالحميد ر�سيدى

ح�سن م�سطفى احمد العي�سى

ح�سين حبيب ح�سن علي ح�سين

ح�سين خمي�س محمد خمي�س

ح�سين عالء ها�سم جعفر

ح�سين غازى محمد زين

�سامي مجدى محي الدين اب�لباده

�سيد محمد �سيد  الم��س�ى

طالل مطلق رمي�س علي

عادل با�سم محمد ال�سربجي

عبدالرحمن احمد ع�سكر

عبدالعزيز جابر وادى �سلطان

عبداهلل عي�سى عبدال�سمد �سالح

عثمان عبدالعزيز ح�سن �سالح

عالءالدين �سيد علي ح�سن

علي ج�اد ها�سم ح�سين

علي مطلق رمي�س علي

عمر �سبحي علي عبداهلل حل�س

فا�سل 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�سام محمد عبدالعزيز

محم�د محمد عبدالمجيد �سليمان

مرت�سى ح�سين علي عبداهلل

معتز غالي علي ي�ن�س عطيه

مي�سر عدنان الحلبي

وائل ال�سيد عبدالج�اد محمد

وليد علي محمد رزق اب�عيده

محمد �سمير ح�سن ا�سماعيل

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي

احمد �سالم مهدى ال�سماع

احمد عاطف محم�د عبدالعزيز

احمد نجي محم�د �سعيد خليل

ب�سار عبدالحافظ محمد معرفـي

�سليم ال�سيد ال�سيد �سليم

عبدالرحمن محمد م��سى الذويب

عبداهلل خالد دخيل الدخيل

عالء ب�سام �سعيد عطا ر�سيد

علي ح�سن م�سطفى �سالح

محمد �سامه ر�ستم حمه ر�سا

محمد �سادق عب�د �سبيح

محمد ظاهر فجر طاها

محمد عبدالح�سن ديب

محمد ع�سام محمد والي

م�سطفى خليفه عبدالاله خليفه

ه�سام ا�سامه عبدالج�اد عفانه

هيثم احمد عبدالحميد ال�سحرتي

خليل ابراهيم الرفاعي

محمد محم�د محمد بعلبكي

وائل محمد زين العابدين عيد

نادر ح�سن عثمان

م�سعب نزار داود حمد

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

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�سطفى الزهير

جمال جبر �س�ان ح�سن �سليمان

ح�سين احمد �سليمان زه�ى

ح�سين تراب كل محمد �سهريارى

�سدام خالد ح�سن محمد عادى

عبداهلل ابراهيم محمد عبيد

عبداهلل محمد اللحام

ع�سام �سالح عمر ر�سدان

عالء زهير مح�سن لحاف

علي وجيه ح�سن عبداهلل يا�سين

عمار عبدالحافظ محمد معرفـي

عمر علي م�سه�ر الكلي

عمرو ابراهيم احمد عبدالعال

محمد احمد رزق اب�عيده

محمد رفيع عبدالله محمد معرفـي

محمد �ساهر عبدال�ستار علي اللحام

محمد عبداهلل علي اب��سهاب

مهدى اكرم احمد ابراهيم محمد

مهند جمال �سالم محمد �سالم

نادر ا�سماعيل مجيد �سيزه علي 

نزار ب�سام �سعيد عطا

احمد جمال عزت اب�العال

علي ح�سن عثمان

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

احمد ح�سن احمد ح�سين

احمد فخرى خليل قطناني

احمد م�سطفى ح�سين محمد

ا�سماعيل محمد ا�سماعيل اب�ح�يلي

ان�س ا�سامه عيا�س

اياد ف�ؤاد دروي�س محمد

ب�سير مظهر ب�سير العلبي

ثائر خالد ح�سن عادى

ح�سن علي كريم ال�سروفـي

�سامر محمد �سالح ال�سلبي

علي محمد �سباح ر�سا

علي ي��سف عبدالح�سن مهدى

عمر �سمير احمد فرج

محمد جا�سم �سريح زامل

محمد عبداهلل احمد �سالح

محمد عبدالمناف �سرميني

محمد غالي علي ي�ن�س

محم�د نجي محم�د �سعيد

م�سطفى احمد ابراهيم محمد

ي��سف ف�زى محمد خ�سر

محمد ح�سين �سيد خدارهم ك�ستي

ح�سين محم�د محمد بعلبكي

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

احمد �ساكر عبدال�سمد ال�سفار

احمد محمد �سامي ابراهيم احمد

احمد محمد عبدالروؤوف م�س�ده

با�سل محمد يا�سر �سباح العطار

بدر خالد ع�ده محمد

بالل ابراهيم محمد ال�سيخ علي
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ح�سن احمد ح�سين احمدى

ح�سين ح�سن علي الدبق

حيدر علي عبدالمير العلي

خالد احمد رزق اب�عيده

داود امين علي �سيت

رامي ماهر محمد علي الم�سع�سع

�سادى زهير مح�سن لحاف

عبدالرحمن محمد اللحام

علي �سيد علي ح�سن

عمار ت�فيق محمد ف�ؤاد الكال�س

محمد جبر �س�ان ح�سن

محمد خيرى اب�الفت�ح القط�رى

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�سراهلل �س�يد دروقي

عبدالحميد عبدالغني عبدالحميد

عبدالعزيز عارف ال�ساذلي

عبدالعزيز فار�س ذيب زيد

علي ح�سين الم��س�ى

على ظاهر فجر طه

ماهر عبدال�ستار اللحام

محمد امام عبدال�سالم عزب

محمد ماجد محمد  الر�سا�سي

محم�د عمر ح�سن العاوور

نعيم احمد نعيم بعلبكي

هه ر�سين محمد مجيد

و�سيم احمد ا�سماعيل �س�يلم

م�سطفى علي محمد بندر

�سامي احمد محمد حل�اني

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

احمد تراب كل محمد �سهريارى

بالل رحيل كايد جرو

ب�سار حكمت قا�سم ال�س�فـي

ح�سام احمد عبدالحميد ي��سف

ح�سين علي مق�سر

رائد عبداهلل اب��سهاب الم�سالمه

�سامي فهد علي القا�سي

محمد مظهر محمد رجا

محمد يا�سين م�سطفى غيا�س

نا�سر ا�سامه عيا�س

وائل ح�سن احمد ح�سين

�سيرك� �سريف ف�زى وانلي

فهد محمد خير ديب تيناوى

نا�سر عبدال�ساحب حاجي بهبهاني

�سليم احمد محمد �سليم الحل�اني

احمد همام عدنان الحلبي

ا�سامه عبدالكريم عبدالمير

ا�سرف �سلمان محمد �سلمان

ح�سن خالد ح�سن عادى

خالد محم�د عبدالرحيم ح�سين

�سمير عي�سى ت�فيق حنانيا

�سالح محمد �سالح ال�سلبي

طارق �سعيد احمد مراد

طارق �سالح عمر ر�سدان

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�س محمد

محمد طالب القدور

محمد �سعيد عبدالرحمن قدور

قا�سم محمد ح�سين اي�ب

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

احمد غازى محمد زين

ب�سار محمد ) راأفت ( عبدالجبار 

حاتم غازى م�سطفى عبداللطيف

طالل ج�اد عبدال�سمد علي ال�سفار

عبا�س فهد عبدالحليم ع�ا�سه

عمر ح�سن محمد الزين

محمد احمد ابراهيم محمد

محمد احمد محمد العجرمي

محمد تراب كل محمد �سهريارى

محمد م�سطفى ح�سين �سكيب

محمد محم�د خليل ي��سف

حمدى من�س�ر عالءالدين محمد

احمد عفت عبدال�سميع م�سطفى

علي محم�د بعلبكي

محمد اديب كمال اديب هديها

محمد �سامر احمد ال�سطيف

خالد ف�از جميل ذيب �سحاده

ر�سيد محمد ر�سيد الديب

�سهيل عي�سى ت�فيق حنانيا

طارق احمد عبداهلل عبده

عبدالقادر محمد اللحام

عبداهلل عبا�س محم�د ال�ساروط

علي احمد رزق اب�عيده

عي�سى محمد فائق عادل رجب

محمد ا�سامه عيا�س

محمد خليل محم�د فاع�ر

محمد �سادى محمد �سالم الع�س

وليد خالد ع�ده محمد

عالء جميل علي عينيه

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

احمد وهبي عقيل محم�د

ا�سامه ف�زى ابراهيم عماره

امير عبدالرحمن نجم

امين احمد ح�سن بالل

جالل رحيل كايد جرو

رعد قا�سم محمد العب��سي

عالء ف�از جميل ذيب

علي احمد علي الزيات

عماد الدين م�سطفى اله�ارى

عمر عبدالرحيم داود احمد

محمد م�سطفى احمد الخازندار

محم�د محي الدين محمد ديب اللحام

وائل ه�سام احمد ن�رالدين

وليد ال�سيد عبدالج�اد محمد م�سع�د

ابراهيم امين علي �سيت

احمد �سالح ابراهيم خالف

ايهاب احمد محمد العجرمي

با�سم ابراهيم احمد المجدلوى

جالل م��سى محمد احمد عثمان
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ح�سين �سامي عبدالح�سن ابراهيم

حمزه �سف�ت ح�سن الدجاني

محمد احمد عبداهلل عبده

محمد غالب ج�دت بندر

محمد يحيى محم�د ع��س

محمد مروان علي طب�له

من�س�ر م�سع�د �سلطان مبارك

منير عبدالقادر منير عجان

م�فق ح�سين عمر ال�سرقاوى

وليد بالل �سعد ال�سعد

�ل�سف �لأول �لثانوى

احمد محمد نجيب ال�سيد فهمي

ح�سين ر�سيدى �سعيد عبدالكريم 

ح�سين علي عبدالح�سين محمد

�سامح عبدالكريم محم�د و�ساح

�سريف ع�سام عبدالكريم قرق�س

�سرغام فالح عبدالعلي حدادى

فا�سل م�سطفى ح�سين �سكيب

كرم علي ال�سمره

محمد ح�سين امين يحيى

محمد عبا�س محم�د ال�ساروط

محم�د �سالح محم�د م��سى

مروان محمد م�سطفى غيا�س

معتز ح�سن �سعيد البطه

من�س�ر علي م�سه�ر الكلي

ن�اف �سالح غل�م م�سيب

ف�ؤاد علي ف�ؤاد محمد

�سالح �ساكر محم�د عبدال�هاب

احمد ا�سماعيل احمد بظاظه

احمد عبدالت�اب محم�د فرج

احمد محمد ح�سين اب��س�ارب

احمد محمد م��سى عياد

ان�س احمد عيد بدره

ثامر محمد ح�سين �سامي

طارق ابراهيم احمد عبدالعال

محمد امين علي �سيت

محمد عامر عدنان الحلبي

محمد عبدالت�اب محم�د فرج

محمد عبداللطيف محمد ر�سا

محمد ف�زى ابراهيم عماره

من�س�ر احمد من�س�ر عبداهلل

يا�سر ابراهيم احمد المجدلوى

مازن محمد ا�سامه كامل الطير

محمد فادى عفت عبدال�سميع م�سطفى

محم�د محمد ح�سين اي�ب

ايهاب على طه ن�سيف

�ل�سف �لثاني �لثانوى

احمد محمد محمد علي

احمد محي الدين محمد ديب اللحام

ح�سين عزالدين بدر كردى

طارق جمال عزت اب�العز

عبداهلل قا�سم عبداهلل يحيى

محمد �سبحي محمد القاع�رى

محمد غازى محمد زين

محمد محم�د ابراهيم الخطيب

محمد م�سطفى ح�سين حب اهلل

نا�سر ه�سام ح�سن الجمل

وائل ح�سين عبا�س ا�سماعيل

محمد علي محمد عبداللطيف

محمد م�سطفى عبا�س علي محمد

احمد ابراهيم احمد عبدالعال

احمد ح�سين �سكرى زكي ح�سن

بهاءالدين نجم الدين عبدالقادر

ح�سن محمد علي عبدالح�سين ويزاني

�سامي �سليمان ح�سن اب�النيل

�سعيد محم�د ح�سين �سعيد محم�د

�سريف ا�سماعيل احمد محمد بظاظه

�سالح ي��سف م�سطفى علي

محم�د خليفه عبدالاله خليفه

محم�د عبداهلل محمد ابراهيم

محم�د يحيى محم�د ع��س

معت�سم عبدالكريم جميل م��سى

وليد جابر بي�مي �سالم

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي

ايا�س احمد محمد محمد العجرمي

ايهاب ف�ؤاد دروي�س محمد معمر

بدر محي الدين عبداهلل ع�ن

جمال رحيل كايد جرو

ج�دت غالب ج�دت بندر

�سامح احمد علي عبدالعال الزيات

علي محمد قا�سم

فاروق فالح علي يعي�س

محمد عبدالخالق محمد عربي

محمد عبداهلل محمد م�سطفى

محمد ع�سام عبدالكريم قرق�س

م�سه�ر علي م�سه�ر الكلي

نبيل يحيى محم�د ع��س

وليد عبدالكريم محم�د و�ساح

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي

ثابت م�سطفى علي عبدالقادر 

ح�سام معن الفين

عبدالرحمن فتحي �سالح العزب

عبداهلل حافظ خليفه ع��س

عبداهلل عزالدين بدر كردى

محمد خليفه عبدالاله خليفه

ها�سم ح�سين �سيد خدارهم ك�ستي

طارق عبداللطيف محمد هيكل

طالب �لعام �لدر��سي 1994/93

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

ابراهيم محمد امين علي كرم تنك�س

ابراهيم محمد �سالح ح�سين ال�سلبي

احمد ج�اد ها�سم

احمد طارق رفيق يحى ال�سامي

احمد علي الح�رى

احمد علي محم�د محمد الحطاب

احمد محمد عبداهلل ح�سن

جعفر وجيه ح�سن عبداهلل يا�سين

�سالم غانم عبدالكريم ا�سعد

عبدالرحمن اياد محمد م��سى

عبداهلل ح�سين علي ح�سين

عمر جبر �س�ان ح�سن �سليمان

عمر ر�سيد برادعي

مزيد احمد عامر عبد دب�

محمد عبدالرحيم ي��سف الكندرى
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مهند �سليم فايز برجي

ي��سف ناجح �سليمان خ�سر �سليمان

�سالح الدين نا�سر علي عبداهلل حل�س

علي م��سى خمي�س �سهيد

فادى فخرى خليل ح�سين قطناني

محمد غازى محمد ابراهيم اغريب

محمد فا�سل ابراهيم عبدالر�سا

احمد حمدى ابراهيم كا�سف

احمد خ�سر �سعيد الزين

احمد ف�زى محمد ح�سانين

�سياء مروان محمد العي�س�ى

عبداهلل خالد هارون ال�سالح

علي حبيب ح�سين علي ر�سا

فيا�س خليل فيا�س عط�ى

محمد جا�سم تقي ح�سن

محمد عبدال�سالم احمد ال�اوى

محمد عبداهلل ح�سين ب�ر�سم�سي

محمد نبيل ح�سن ابراهيم زامل

مختار محمد طاهر

هادى عبدال�ستار عبدالهادى علي

ها�سم �سالم عبدالكاتب عب�د

وليد �سعيد ال�سيد ا�سماعيل القطع

ي��سف ح�سن ي��سف ح�سن حماده

عبدالرحمن محمد فهد علي 

ح�سين علي �سله�ب

عبدالرحمن ت�فيق محمد احمد 

احمد ابراهيم دروي�س الغندور

عبداهلل خ�سر محمد زه�ه

علي �سامي عبداهلل جا�سم

حيدر علي �سهاب ال�سهاب

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي

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

نزار عي�سى ت�فيق جري�س حنانيا

احمد جمال �سلمان �سلمان

رامي ه�سام محمد ح�سن  �سعيد

احمد ظاهر فجر طاها

احمد ي��سف م�سطفى علي ح�سن

بالل ر�سيد برادعي

ح�سام ع�ني محم�د ابراهيم لطفي

ح�سين علي محم�د العلي

علي خليل فيا�س عط�ى

علي محم�د ها�سم بدرالدين

عماد �سيف �سايف عمر

عي�سى م�سطفى عبدالحميد الخياط

ف�ؤاد ادهم علي فيا�س

محمد ا�سامه نزير

محمد خالد ح�سن محمد عادى

محم�د ب�سام غالب محمد خ�سر

محم�د عبده محم�د م�سطفى

احمد محم�د غانم ابراهيم �سراب

احمد اب�بكر �سعيد محمد  المهرى

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

احمد خليل عبدالنبي بزى

جمال عبد ح�سين عبدالغني بهل�ل

ح�سام الدين ا�سعد احمد مال عثمان

فادى ح�سان حجاب

محمد ح�سن ها�سم بدرالدين

محمد رم�سان عبداللطيف اب�المجد

محمد ف�زى محمد حمد جالد

م�سعب محمد عبدالرحمن نزال

احمد عادل عبدالعزيز �سليمان

احمد عبده محم�د م�سطفى

ح�سين علي ا�سيرى

عبداهلل عبدالغني عبدالحميد 

عبداهلل ف�ؤاد خ�سير خلف �سالح

ع�سام ماجد �سبحي �سعيد ال�سعد

في�سل عبدال�سالم ح�سين عبدربه

محمد ديب ر�سا محمد لقي�س

م�سطفى �سمير عبده ال�س�يخ

م�سطفى فيا�س التجار

خالد مح�سن قا�سم عي�سى

حامد امير م�ذن دزف�لي

علي �سالح محمد خلف

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

جاد محمد خلف �سليم

ح�سين محم�د ها�سم بدرالدين

عبداهلل نظير عزت كرب�ج

علي وجيه ح�سن عبداهلل يا�سين

عمر �سيف �سايف عمر

محمد ابراهيم محم�د ابراهيم

محمد ا�سالم مكرم هالل عبده

محمد عبدالرحيم محم�د اب�الح�سن

محمد كمال حاتي الجزايرلي علي

م�سطفى عبدالعزيز علي ر�سدى

م�سطفى محمد �سيد محمد

ي��سف محمد ا�سعد �سكر

احمد ف�از جميل عبدالقادر محمد

احمد محمد علي عط�ى

احمد محمد نجيب محم�د 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 محم�د الخالدى

ر�سا ديب ر�سا لقي�س

�سعيد ر�سا �سعيد حم�د

عبداهلل كامل محم�د اب�مهادى

محمد ر�سدى �سعيد عبدالكريم

محمد طارق رفيق يحيى ال�سامي

محمد ف�ؤاد خ�سير خلف

محمد ي��سف على عط�ى

يحيى ناجح �سليمان خ�سر

احمد نعيم كمال محمد مح�سن

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

ابراهيم ن�سار احمد عا�سق

احمد ابراهيم عباره

احمد عادل باقر معرفـي
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احمد ع�ني محم�د لطفي

احمد محم�د احمد عبد

ح�سين علي �سعيد نعيم

ربيع محمد عدنان احمد حفار

طارق �سيف �سايف عمر

غانم محم�د غانم �سراب

محمد نظير عزت كرب�ج

ن�سال �سبرى محمد عبداهلل

وائل �سمير علي عزب مرم��س

محم�د خالد مرعي مرت�سى

احمد عزالدين م�سطفى كامل

احمد علي ا�سيرى

ح�سن ر�سا �سعيد حم�د

خالد قا�سم احمد

�سامي احمد محمد حل�اني

علي محي الدين عزت كرب�ج

محمد احمد فايز حاج ابراهيم

محمد ح�سام الدين علي ق�ساب

محمد علي ماجد

محم�د �سيد محم�د عبداهلل

معن محمد وليد رجا الحمد

و�سيم ناجي عبدالنبي

ح�سين علي احمد جعفر

احمد عبدالج�اد خليل ج�ده

احمد عبدالرحمن علي اب�حمده

احمد علي احمد حمادى

ا�سامه خالد عبدالكريم ال�سرهان

ا�سامه محمد رم�سان �سالمه

ح�سين عبدالنبي فار�س اآدم

رامي محمد ح�سن محمد اب�عامر

�سع�د محم�د خلف الحمداوى

عبدالعزيز محمد عامر �سلطان

علي ادهم علي فيا�س

محمد عبدالمناف محمد �سرميني

محم�د نمر ع��س

ن�ر فراج ن�ر عبدالرحمن

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

احمد محمد �سيد محمد

بدر ح�سن خلف ح�سن

بدر في�سل محم�د خليل

ر�سا يعق�ب عبيد باوى

ر�س�ان عدنان محمد اب�نجيله

�سامر مروان محمد العي�س�ى

�سيد جمال �سيد ر�سا ابراهيم

�سفا عبدالكريم قمينا�سي

علي ح�سين محمد �سفا

في�سل ر�سيد احمد �سمخي

محمد خليل عبدالنبي بزى

محمد عبدالرزاق عبدالغني ال�سقا

محمد مروان محمد عبدال�سالم

محم�د عبدالعزيز ح�سين علي

م�سطفى محم�د علي جاهين

ح�سام نايف دياب فروه

�سادى احمد �سعيد  فرج

�سالح اح�سان عبدالرزاق التجار

�سالح الدين احمد �سالح عبدالقادر

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن نزال

علي مح�سن فهد الحربي

عمر عبدالرحيم محم�د ح�سن

في�سل ن�سار احمد عا�سق

محمد غ�سان محمد وهبي

محم�د احمد �سالح

ه�سام طالب �سعيد حمه مراد

ي��سف ان�ر حمه ر�سا حمه امين

ي��سف �سامي عبداهلل جا�سم

عمر مح�سن قا�سم عي�سى

خالد نجم عب�د حمادى

محمد خليل محم�د عبدالعزيز

احمد �سمير عبده ال�س�يخ

احمد علي ح�سن مبارك

ح�سين خليل علي قن�س�ر

زكريا ناجح �سليمان خ�سر

�سامي وحيد �سليم عب�د

عادل ح�سن مر�سد �سعار

عبدال�هاب عادل محم�د ع�ينات

عالء ماجد �سبحي �سعيد

علي ح�سن ح�سين يزبك

علي محمد علي عط�ى

عماد حمدى م�سطفى عبدالنبي

عماد غ�سان عبداهلل نجده

عي�سى عبدال�ستار اعجيمي �سقر

فايز احمد فايز حاج ابراهيم

في�سل �سمد مح�سن في�سل

قا�سم محمد �سليم

محمد عدنان العتر

محم�د عبدال�ستار فكرى عابدين

م�سعل محمد عبداهلل ح�سن

ي��سف جبر محمد �سالح

خالد جمال ابراهيم ك�جان

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

تامر فتحي عبدالرحيم �سالم

خالد خ�سر محمد اب�ثريا

�سادى ف�ؤاد محم�د الخطيب

عبدالرحمن خالد ال�سرهان

علي �سبرى محمد عبداهلل

قا�سم محمد ح�سين اي�ب

محمد ادهم علي فيا�س

محمد طالب عبدالفتاح ح�سين

محي الدين م�سطفى الحجاج

ح�سين خ�سر محمد زه�ه

ح�سين عبا�س عل�ان ركابي

احمد �سمير جمعه احمد

احمد محم�د عمر حمزه

ب�سار احمد ع��س �سالم

جمال ي��سف علي عط�ى

ح�سين علي كريم

رائد زهير ف�سيل ع�ساف

�سليمان ناجح �سليمان خ�سر

�سبحي علي ف�ؤاد محمد

عي�سى رحمه امين علي

محمد ف�از جميل عبدالقادر

محم�د ي��سف يا�سين قعب�ره

نا�سر عبدال�ساحب بهبهاني

هاني عادل عبدالعزيز �سليمان

ه�سام احمد ابراهيم فرحات

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

احمد ا�سعد مال عثمان
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ايهم ع�سام اباظه

با�سم عبداهلل احمد

براء عبدالمنعم ابراهيم ندا

ب�سار احمد ي��سف �سمعان

ح�سام �سليم فايز برجي

رامي عبدالرحمن علي اب�حمده

�سليمان ثامر ابراهيم ال�سيار

ع�سام طالب عبدالفتاح ح�سين

عالء عدنان منيمنه

فرا�س غازى محمد رحيل

محمد اديب كمال اديب هديها

محمد جبر محمد �سالح

محمد فائق �سليم عبدالرحمن

ابراهيم احمد �سالح

احمد رم�سان عبداللطيف اب�المجد

احمد محم�د علي زق�ت

ال�سريف بهاءالدين �سفي الدين

حمد احمد ي��سف احمد

خالد ه�سام احمد الطحل

عامر علي محمد طراد

عالءالدين مروان محمد العي�س�ى

علي حبيب على قادرى ب�ر

علي محم�د بعلبكي

عماد ماجد �سبحي �سعيد

محمد �سامر احمد ال�سطيف

محمد محم�د ح�سين غمراوى

محم�د عدنان العتر

عبدالعزيز مح�سن قا�سم عي�سى

علي نجم عب�د حمادى

�ل�سف �لأول �لثانوى

احمد يعق�ب ي��سف ربيع

جا�سم ح�سين جا�سم محمد بندر

ح�سين ج�اد عريبي خ�سير

خالد عبدالروؤوف محمد حطيني

رائد عبدال�هاب ح�سن ا�سماعيل

رامي زهير ف�سيل ع�ساف

عبداهلل عبدالعزيز ح�سين علي

عثمان �سبرى محمد عبداهلل

مازن عبدالرحيم عرفاه

محمد احمد رجب عبداهلل

هيثم عبدالرزاق عبدالغنى ال�سقا 

هانى خ�سر محمد زه�ه

احمد غازى زيدان جارى

با�سم محمد م�سطفى �ستا 

ثامر كامل خليل قطينه

ح�سن غل�م ابراهيم محمدى

رامى ر�سيد ح�سين اب� جابر 

�سف�ت على ح�سين �سدرها

طارق زياد حمدى خالد ال�سيخ 

عبداهلل ف�زى محمد خ�سر 

عدنان غ�سان عبداهلل نجده

عي�سى على ي��سف عزالدين

محمد ح�سين �سحيم حزام ح�سين 

محمد فادى نزير غزول

محمده�سام احمد ي��سف

محم�د عبدالرحيم محم�د ح�سن 

م�سطفى ي��سف م�سطفى على

ن�اف محمد عبداهلل ح�سن 

هارون م�سطفى عبدالحميد الخياط 

محمد عبا�س عل�ان ركابى

محمد مح�سن عي�سى

�ل�سف �لثاني �لثانوى

احمد عبد ال�ستار �سيد على 

ان�س محمد اح�سان ح�سنى الجددا

ج�زيف اليا�س داود خنيجر 

رامز غازى محمد خليل 

ربيع ريا�س محيى الدين حرب 

عبداهلل احمد نمر ال�سمره 

عبدالهادى �سليم م�سطفى ازرين

عزت محيى الدين عزت كرب�ج

ع�سام يعق�ب ي��سف ربيع

مجدى محم�د محمد طاطرلى

محمد عبد الج�اد خليل ج�ده

محمد عبدال�هاب ح�سن ا�سماعيل

محم�د خ�سر محمد 

مهند ت�فيق محمد عبد الهادى 

ميزر ف�از الخطيب 

نا�سر كامل خليل قطينه

هانى قربان على م�سطفى احمدى

احمد محمد امين دقيق

�سالح �ساكر محم�د عبد الهادى 

عبداهلل محمد عبداهلل ح�سن 

ف�ؤاد على ف�ؤاد محمد  

محمد ا�سماعيل �سيف

محمد م�سطفى عبا�س على محمد

محم�د محمد ح�سين اي�ب 

ه�سام انط�ان زيدان 

وفا امين عبد الرزاق التجار

ي��سف احمد ي��سف احمد 

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمى

اميه ي��سف عبد داود

خالد �سعدى عبد الرازق  مقدادى 

�سادى عبد المنعم عبده احمد يحيى 

ع�سام م�سطفى فيا�س عط�ى 

كمال عبد الرحيم محمد عرفه

محمد على محمد على البنا 

احمد �سالم محمد ح�سن 

احمد عبداهلل ت�فيق داماطى 

خالد احمد ابراهيم فرحات 

�سيف الدين احمد ح�سين عطا

�سريف ناجى لبيب عبداهلل 

عبداهلل غ�سان نجده 

فادى ف�ؤاد محم�د الخطيب 

فرا�س مخل�س عبد الرزاق الجبار

فهد ا�سعد عبداهلل احمد فهد 

ل�ؤى على عثمان ح�سن العلى 

محمد �سالمه بدر مدوخ

محمد �سليم م�سباح الحايك

م�سطفى خ�سر محمد 

م��سى م�سطفى  الخياط 

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمى

ايهاب ي��سف م�سطفى مقلد 

با�سل عبد الج�اد خليل احمد ج�ده

خالد عدنان مطلق ن�سار الدو�سرى 

زياد عابد محمد اب� مغي�سيب

عبا�س على ح�سين حالل
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عالء ها�سم محمد �سالح الخليلى 

عي�سى خليل محم�د عبداهلل و�ساح 

فرا�س عدنان منيمنه

فكرى �سعيد عا�س�ر محم�د 

م�ؤيد احمد جمعه محمد اب� بكره 

محمد ت�فيق محمد احمد عبدالهادى

محمد �سميح محمد على 

وليد احمد ابراهيم فرحات

احمد عمر احمد �سدوق �سافى 

ا�سامه محمد البر�س

اياد محمد عليان ح�سنى الخليلى

ايهاب محم�د حنفى محم�د خ�سر 

ب�سام �سالح عبداهلل �سالح ع�قل

بالل ابراهيم على ابراهيم 

تي�سير ه�سام �سمكه 

رامى �سالح احمد الجبالى

ر�سا على زلزله

ريا�س عبد الكريم احمد خليل 

زياد محمد �سعيد �سعبان ج�هر 

�سليم عبداهلل جرجي حرتى

 طالل ي��سف عبداهلل الحكيم 

عبد الرحمن احمد  المبي�س

فادى كامل حازر

فريدون هبه اهلل ميرزا خان فروخي

محمد القا�سي ابراهيم عبدالمنعم

محمد ان�ر خلف عبداهلل

محمد عبدال�ستار �سيد علي ج�ده

مطيع ثابت جرى

مهدى محمد ان�ر الط�يل

طالب �لعام �لدر��سي  1995/94

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

احمد را�سي احمد ابراهيم ورايات

احمد ر�سدى �سعيد عبدالكريم

احمد ماجد محمد �سعيد الر�سا�سي

احمد محم�د �ساكر ناه�س قري�سى

ا�سامه ف�زى محمد حمد جالد

جا�سم محمد مندني احمد

ح�سين يحيى عبا�س حبيب

خالد عبداللطيف عبدالعزيز ال�سايب

�سائد �سالح عمر ر�سدان

�سعيد عبدالحافظ �سعيد الحاج

�سليمان عبدالفتاح محمد رفيع معرفـي

عبدالرحمن عبدال�سالم احمد ال�اوى

عبداهلل عبدالمهدى فخر الدين نهاوندى

فهد �سادق عب�د �سبيح

فهد محمد عبداهلل ح�سن

محمد ح�سن �سعيد احمد البطه

محمد علي عبدالمير العلي

محمد ه�سام فريد احمد �سالح

محم�د ر�سدى �سعيد عبدالكريم

محم�د ريا�س �سحده الخالدى

مح�سن دعي�س مح�سن مطر

ن�اف دعي�س مح�سن مطر

ن�ر�س احمد الكنعان

ي��سف عبدالكريم ابراهيم ال�سيد

ابراهيم محمد ا�سماعيل اب�ح�يلي

احمد محمد احمد محمد ي��سف

ا�سالم محمد عبدالفتاح عامر

القا�سم محمد ح�سين خلف الرامزى

ح�سن نمر علي ذيب

ح�سين �سباح علي محمد �سبر

خالد جمال �سالم الحجلي

�سرحان ع�سام  فار�س اب�ك�يك

�سليمان جمال �سليمان

�سبحي ماجد �سبحي �سعيد ال�سعد

عبا�س م�سطفى فيا�س عط�ى

عبدالحكيم فالح عط�سان ثاجب

عبدالرحمن عبدالغني عبدالحميد

عبداهلل ح�سين علي عبداهلل

علي ر�سا �سعيد حم�د

عمر خليفه عبدالعزيز الحاجي

محمد جعفر ها�سم ح�سن محمد

محمد �سادق عبدالح�سن �سهيد

محمد علي �سله�ب

محمد غانم عبدالكريم ا�سعد

محمد مح�سن فهد مح�سن

محمد نمر محم�د ع��س

محم�د عبداهلل احمد �سالح احمد

و�سيم احمد علي �سعد

م�سطفى محمد الغ�ل

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

ا�سعد من�س�ر زايد ال�س�د

رائد محمد كمال �سعد عبدالرحيم

ماهر م�سطفى عبدالرحمن الحجاج

محمد المير جاد الكريم محمد

مروان قا�سم محمد عبدالرحيم

م�ساعد من�س�ر زايد ال�س�د

من�س�ر دعي�س مح�سن مطر

محم�د احمد عبدال�سالم عا�س�ر

ح�سن محمد عبدو الح�سن

ا�سماعيل ح�سين عبا�س ا�سماعيل

عبدالرحمن فايز عامر �سلطان

كريم حمدى �سليمان رم�سان

محمد ح�سين جا�سم محمد بندر

محمد علي محمد محم�د علي

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

احمد ابراهيم زيد العليان

با�سل محم�د م��سى محم�د المبروك

بالل ابراهيم داود عي�سى ب�سيط

عامر محم�د م��سى محمد المبروك

ح�سين محمد عبدو الح�سن

امين محمد امين غندور

ايمن ابراهيم عباره

ح�سن بديع ح�سن عبدالح�سين عا�س�ر

�سامر عبدالفتاح جميل البيزه

�سامي محمد دياب فروه

عبدالعزيز من�س�ر زايد ال�س�د

علي ا�سماعيل محمد ذيب

فرا�س محمد دياب فروه

محمد عذيب را�سد عبداهلل �ساكر

محمد معدى را�سد عبداهلل

محم�د م�سطفى عبدالرحمن الحجاج

م�سطفى ح�سن محمد محم�د

معتز مدحت منير �سالح

منير احمد مظهر منير مفتاح الخياط

ي��سف �سالم حمد بنيان
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�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

ح�سن محمد �سفا

ح�سين محمد �سفا

علي محمد �سفا

عمر ع�سمت ان�ر محم�د فرج

وائل علي عبدالفتاح مت�لي

احمد عماد ا�سعد م�سطفى ا�سعد

ح�سان عبدالغني ر�سا الجابي

عبدالعزيز حمدى محمد عبدالعزيز 

علي �سبحي محمد ت�به

ف�ؤاد خليل عبدالنبي بزى

ل�ؤى عبدالرزاق احمد ديب �سحاده

محمد ا�سماعيل محمد ذيب

محمد خليل محمد وهبي

معاذ قا�سم محمد عبدالرحيم

نبيل محمد الغ�ل

�ل�سف �لأول �لمتو�سط

احمد المير جاد الكريم محمد

احمد عمر ح�سن ي��سف العاوور

ايمن �سمير جمعه احمد الجزار

عبدالعزيز ج�اد عبدال�سمد ال�سفار

ق�سي عاطف ي�ن�س محم�د كالب

ماهر قا�سم محمد عبدالرحيم

محمد خليفه فرج خليفه

محمد يحيى ح�سين محم�د

يا�سر محمد علي محمد ح�سين مهدى

احمد ال�سيد عبداللطيف ح�سين

ايهاب ن�سيم عبدالكريم احمد ح�ارى

ح�سين محمد علي كامل ويزاني

حمد �سالم حمد بنيان

عبدالعزيز فتحي �سالح خليل العزب

علي عايد العريان

فادى محم�د م��سى المبروك

كامل عبدالكريم كامل يعق�ب

محمد ح�سن محمد محم�د

محمد عمر علي الجهرى

منير مدحت منير �سالح

احمد داود احمد حمدان

احمد   �سالح عبدالفتاح فايد

ب�سار تي�سير عبيد

�سامي محمد �سامي فرحات

عامر نافذ عامر عبدالعزيز ا�سعد

عبا�س ح�سين علي ماروني

عبداهلل ريا�س �سحده عرابي

فرا�س عقيل ك�ي�س معالوى

محمد احمد محمد الق�سراوى

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

�سالم محمد ب�سير �سالم �سراب

عبدالحكيم عبدالفتاح معرفـي

محمد ر�سا محمد زيع�ر

محمد وحيد �س�كت عبداهلل التركي

محم�د خالد مرعي مرت�سى

يعق�ب داود احمد حمدان

ابراهيم ا�سماعيل ابراهيم ا�سماعيل

اليا�س ط�ني بخيت بركات

فايز عبدالرزاق الحم�سي

محمد خليل مح�د عبدالعزيز

محمد �سالح الدين محم�د احمد

محمد عدنان ح�سين عبداهلل

ن�اف جمال محمد عبداهلل

احمد محمد عي�سى

ايهاب محمد امين غندور

رامي ماهر محمد علي الم�سع�سع

عبدالقادر احمد عبدال�سالم عا�س�ر

علي مخل�س مكي ع�ده

علي نمر علي ديب

محمد عماد ا�سعد م�سطفى

محم�د محمد محم�د

محمد �سليم الق�سار

محمد احمد �سعد

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

عبدالعزيز خ�سر محمد

علي ح�سين عبا�س ا�سماعيل

ي�ن�س عاطف ي�ن�س كالب

ا�سماعيل خليل ملك د�ستي

زياد ح�سين حربي نا�سر

عا�سم من�س�ر �سرف الدين ابراهيم

علي م�فق نا�سر المير

محمد �سبحي محمد ت�به

محمد وجيه محمد الخر�سه

حبيب ح�سين قا�سم �س�يد

دياب محمد دياب فروه

�سامي عبد ح�سين بهل�ل

�سريف محم�د اب��سريع محم�د

عبدال�سالم احمد عبدال�سالم عا�س�ر

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

ح�سين محمد الغ�ل

زين العابدين عبدالفتاح معرفـي

�سعد جمال جميل الع�سي

�سريف ع�سمت ان�ر محم�د

محمد مخل�س مكي ع�ده

ي��سف فايز عامر �سلطان

احمد محمد اليافـي

احمد محم�د راغب �سليم

رامي عدنان ح�سن عثمان غانم

�سامر قا�سم ا�سماعيل حم�د

�سليمان داود احمد حمدان

طالل حزام محمد ال�سريفي

محمد علي م�سطفى غيا�س

عبا�س محمد خليل ع�ا�سه

�ل�سف �لأول �لثانوى

احمد محمد احمد الخطيب

احمد يحيى ح�سين محم�د �سالم

ح�سين علي عبداهلل ويزاني

�سريف محمد محم�د جاداهلل

عادل فايز عامر �سلطان

ف�ؤاد ابراهيم داود ب�سيط

محمد ايهاب عبدالروؤف �سامي عثمان

محمد فتحي علي اله�بي

حاتم احمد �سعد

ف�از عبدالرزاق خ�سر ال�سايع

احمد م��سى عبداهلل

عادل معدى را�سد عبداهلل

محمد علي عثمان ح�سن

مروان ا�سماعيل محمد العريبي
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م�سطفى علي غيا�س

معتز عدنان ابراهيم الطيباوى

وليد جا�سم ال�سبطه

�سقر احمد �سالح ال�سرمان

�ل�سف �لثاني �لثانوى

احمد خ�سر ا�سماعيل محمد

احمد محم�د عمر الدربا�س

ا�سامه م��سى قا�سم عبداهلل

زكريا محم�د الحريرى

طالل زهدى جميل نجيب

عالء عبد ح�سين بهل�ل

ماجد جمال جميل الع�سي

ماجد ح�سن محمد محم�د

با�سل علي خليل ا�سمر

ح�سين عبدالح�سن ح�سين هيثم

خالد �سالح عبدالفتاح فايد

فادي محمد لطفي ي��سف الزغير

عبداهلل م��سى محم�د اب�عبيد

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي

اكرم بدايه خيرى مخل�س

مالك قا�سم عبدالرحيم

محمد علي عبداهلل ف�سل �سباح

و�سام محمد عبدالمعطي الت�م

امير م�فق ابراهيم نق�سبندى

جهاد احمد �سالم ابراهيم

ح�سين �سالح محمد خلف

علي احمد علي نعمة اهلل

ف�ؤاد خ�سر ف�ؤاد خ�سر

محمد ا�سماعيل محمد العريبي

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي

بهاء رفيق محمد �سباح

ب�سير محمد عبدالرحمن �سعف�ط

حاتم احمد �س�قي محمد طره�ني

محم�د حامد ال�سناوى الباج�رى

هيثم ن�سر ح�سن العزازى

طالب �لعام �لدر��سي  1996/95

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

ابراهيم جابر زغير �ساجت

احمد عبداهلل عبدالخالق جاد

احمد فتحي امين خليل مجدلويه

احمد محمد ح�سن �سفا

ب�سار ح�سين محمد ح�سين العرج

ثائر ف�زى محمد حمد جالد

ح�سين م�سطفى ح�سين محمد

حمزه عبدالفتاح محمد رفيع معرفـي

حم�د خيراهلل زغير �ساكت

خالد خليف حمدان الح�سين

خالد نا�سر علي عبداهلل حل�س

رائد جمال ع�سير الم�سلماني

ر�ساد محمد امين ح�سني محمد

�سامر ف�زى محمد حمد جالد

عبدالعزيز محم�د خلف الحمداوى

عبدالكريم عبدالفتاح محمد رفيع معرفـي

عبداهلل محمد عالءالدين علي �سقر

عبدال�هاب خليل ملك رحيم د�ستي

علي احمد فندى الحاج علي

علي عذيب را�سد عبداهلل

علي معدى را�سد عبداهلل

فار�س ع�سام �سرحان فار�س اب�ك�يك

ماأم�ن غازى محمد ابراهيم اغريب

محمد ح�سين عجمي

م�سارى فالح �سحاب م�سعد

مقداد حمزه ح�سين كاظم

نادر ا�سماعيل احمد محمد بظاظه

ي��سف يحيى عبدال�سالم ا�سقير

ابراهيم نذير ن�سار

احمد �سبحي �سالح ا�سماعيل

جعفر عبدالكريم جايد زهير

ح�سن عالء ها�سم جعفر

حمد محمد احمد عبداهلل الق�يعي

رائد  محمد نبيل كامل اب�نب�ت

رامي عزات فهد عامر

زكريا محمد احمد عبداهلل الم�سرى

�سعد من�س�ر زايد ال�س�د

�سيف خالد ح�سن محمد عادى

طارق محمد ع�سام محمد القباني

طالل بدر احمد عبداهلل الق�يعي

عادل فار�س ديب زيد

عبدالرحمن خالد هارون ال�سالح

عبداهلل ح�سين عبا�س ا�سماعيل

عبداهلل محمد نظير هاجر

عمر مروان ي��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 ي��سف ح�سن حماده

محمد ماجد محمد حافظ ناجي

ه�سام علي محمد رزق اب�عيده

وليد جمال ابراهيم ك�جان

ي��سف عبدال�سالم خيرالدين خان

محمد ماهر محمد علي الم�سع�سع

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

ابراهيم محمد ح�سيب العكاوى

احمد عبدال�سمد يحيى جا�سم

احمد ماجد عبداللطيف احمد

ا�سالم مجدى مدب�لي ح�سن

علي ح�سين زه�ى

مهند غالي علي ي�ن�س عطيه

ي��سف ح�سن فح�س

حمد خيراهلل زغير �ساكت

عبدالعظيم جميل عبدالعزيز قطينه

علي جمال م�سطفى

علي �سيد مح�سن احمد خاتمي

علي عبدال�سالم خيرالدين خان

علي محمد عمرو خليل ح�سين ف�زى

ف�از في�سل فريد ح�سين ي�ن�س

مح�سن زهير مح�سن لحاف

محمد ابراهيم الرفاعي

محمد ي��سف يا�سين قعب�ره

هيثم نجاح ح�سن محمد

عبدالرحمن نافذ عامر ا�سعد
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�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

احمد محم�د اب��سريع محم�د احمد

احمد يعق�ب عبيد باوى

�سيدان نعيم ف�از الحماده الزرزور

عبداهلل عدنان عبداهلل جا�سم علي

علي جبرين محمد احمد ع�اد

علي ح�سين محمد ورودى

محمد ماجد محمد عبدالحليم

ن�سار ب�سام �سبحي م��سى ن�سار

ابراهيم ع�سام ابراهيم الحل�

بدر ع�ني �سدقي �سعيد الغبر

ح�سين داخل داخل

حمدان خليف حمدان الح�سين

�سالح عمر احمد محمد �سالحه

علي عبدالزهرا من�س�ريان

محمد �ساجد مراد النا�سر ال�سمرى

محمد علي قان�س�ن

م�سطفى محمد ا�سماعيل طاهر 

مينا ا�سحق زاهر ميخائيل

نا�سر محم�د ا�سماعيل عي�سى

نذير محمد نظير هاجر

وائل علي عبدالقادر عبدالرحمن

وليد عبدالعزيز قا�سم عي�سى

ي��سف ح�سن ي��سف ح�سن حماده

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

بدر ماجد عبداللطيف احمد

�سلمان محم�د �سلمان الغريب

'' �سيد جعفر محمد علي الم��س�ى

عبداهلل نجم عب�د حمادى

علي ح�سن حرف�س جمعه

عمر ف�زى الناظر

محمد احمد فندى الحاج علي

مهدى عبدالكريم جايد زهير

نا�سر جمال عبدالجبار عبدالر�س�ل 

قا�سم ح�سن عبا�س فح�س

احمد ا�سماعيل احمد ا�سماعيل

احمد جبرين محمد احمد ع�اد

احمد جمال عبداهلل �سم�س الن�ر

ا�سامه م�سطفى محمد م�سطفى

ح�سين محمد علي حرب

عبداهلل ح�سين عجمي

عقيل نذير ن�سار

محمد م�سطفى محمد ح�سن

محمد م�سطفى مختار ح�سن اله�ارى

محمد ح�سن فح�س

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

احمد ا�سماعيل احمد عبدالمق�س�د

احمد عبدالعزيز محمد طه

احمد محمد ال�سيد ا�سماعيل

ح�سين علي عبدالح�سين خ�سير

�سامر احمد عط�ى

طارق ال�سيد غريب حمدان

عذبي محمد نبيل مرع�سلي

عزالدين عبدالعزيز عي�سى

محمد جميل عمر �سليم وهبه

محمد عدنان �سحيمي

محمد ه�سام دياب

محم�د م�سباح ال�سيخ

ن�اف محمد عبداهلل �سفاح

ا�سامه محم�د علي مطر

ايمن عبداهلل علي محمد القط�

جعفر احمد علي الحاج

ح�سن داخل داخل

ح�سن مالك عبدالح�سن حب اهلل

رامي محم�د �سمير ح�سني قباني

عادل �سليمان عادل الم�سع�سع

عبداهلل عمر �سالح ح�سين الك�س�اني

عبداهلل عي�سى خل�ف المحمد

عبداهلل محمد �سعيد خ�سي�س

في�سل نعيم ف�از الحماده الزرزور

محمد عدنان عبداهلل جا�سم

محمد علي عبدالقادر عبدالرحمن

محمد منير تايه يا�سين التايه

مينا عزمي ي�نان �سادق

نبيل عبدالح�سن خليل ع�ا�سه

نديم محمد غالب خليل علي

ندين محمد ح�سن ع�ن

ه�سام ا�سامه عبدالج�اد عفانه

احمد �سعد �سليم �ساهين

احمد �سعيد محمد اب�عل�ل

احمد محمد عمرو خليل  ف�زى

احمد محمد مجيد ت�فيق ع�ي�س

احمد نجم عب�د حمادى

احمد ها�سم خليل ح�سين

جالل خالد علي الرمحي

جالل فتحي خليل ح�سن

جميل غ�سان جميل الحفار

ح�سن �سعيد محمد اب�عل�ل

ح�سن عبدالكريم جايد زهير

خالد ماجد ها�سم محمد التميمي

رباح عزات عامر

ربيع ت�فيق �سيف الدين

�س�قي محمد نذير كا�سف

عبدالرزاق مالك محمد زرنكار

عبداهلل محمد عبدالمطلب �سريف

علي �ساجد مراد النا�سر ال�سمرى

عمر عي�سى عمر خليل

كاظم خليل جمعه محمد

ماجد عبداهلل عبدالخالق جاد

محمد ت�فيق محمد ف�ؤاد الكال�س

محمد خير اكرم احمد بكدا�س

محمد �سعدى عبدالرازق مقدادى

محمد مرعي ح�سن زهره

محمد م�سطفى عبدالرحيم خليفه

محم�د محمد ح�سيب العكاوى

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

احمد محمد م��سى مغارى

ثامر محمد ح�سن ع�ن

طارق كريم يعق�ب ي��سف

عادل ت�فيق �سيف الدين

ع�سير جمال ع�سير الم�سلماني

ف�ؤاد عبدالحافظ �سعيد الحاج

محمد قا�سم محمد نبعه

ماجد ب�سام الهل�سه

احمد فا�سل زغير �ساكت

احمد محم�د علي مطر

خالد فالح �سحاب م�سعد
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محمد محم�د ابراهيم �س�ان

م�سطفى عبدالعزيز ح�سين ر�سدى

ن�اف جا�سم محمد ع�يد

هادى محمد ح�سيب العكاوى

و�سيم ع�ني �سدقي الغبر

ان�س عبداهلل عبدالرحيم �سليمان

ب�سير ريا�س �سحده الخالدى

ح�سن �سمير ح�سين مهدى

ح�سين محمد عمرو خليل ح�سين

ر�ساد عزات عامر

�سامي عمر �سليمان عنتر

�سادى م�سطفى احمد حمدان

طارق بدير محم�د عبادى

علي محمد علي محمد ح�سين

عمرو محمد ت�فيق ابراهيم

ماجد محمد علي محم�د

محمد مجد هيثم عيد المجرك�س

محمد زياد �سالم دروي�س

محمد م�فق ابراهيم نق�سبندى

محم�د محمد عبدالمطلب �سريف

نا�سر �ساجد مراد النا�سر ال�سمرى

هاني عمر �سليمان عنتر

وائل عمر عبدالعزيز احمد زينه

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط

زياد ع�سام ابراهيم محمد الحل�

عبدالجبار محمد مرعي

عماد ماأم�ن محمد عيد  قت�ت

عمر ن�رى عبدالكريم ليذ

فادى محمد ح�سيب العكاوى

فرا�س م�سدق مفيد عبدالفتاح

محمد احمد م�سطفى

محمد ح�سن حرف�س جمعه

محمد عمر عبدالعزيز احمد زينه

محمد فاروق جمال

م�سطفى احمد ابراهيم محمد

معاذ عبداهلل عبدالرزاق احمد

و�سام محمد احمد الحاج

احمد عبدالكريم ح�سنين زهد

ا�سرف عادل عبداهلل �سبرى

تامر طالل حافظ الحافظ

ح�سين ح�سن ح�سين زليا

خالد �سادق عبداللطيف احمد

�سامر نذير اللحام الت�يتاني

عبدالرحمن عمادالدين ح�زاني

ع�اد عبدالهادى عيد را�سد

فرا�س محمد غالب خليل ال�سيخ

كمال ي��سف محمد العج�ز

محمد عبدالزهرا من�س�ريان

محمد كامل محمد غمل��س

محمد م�سطفى محمد احمد

محمد مناور هيثم عيد المجرك�س

محم�د عمر احمد �سالحه

محم�د فتحي رجا احمد

احمد عبداهلل علي القط�

احمد محمد ابراهيم عبداللطيف

ان�س �سبحي ذيب اب��سمله

جعفر �سيد عبدالح�سين قزويني 

في�سل ب�سام �سبحي ن�سار

مجد فتحي خليل ح�سن

محمد محم�د ا�سماعيل عي�سى

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

احمد خليل محم�د و�ساح

محمد م�سطفى احمد حمدان

معتز بكر ها�سم ح�سن

عبداهلل احمد م�سطفى ويزاني

عبداهلل عي�سى عمر خليل

محم�د عبدالعزيز ح�سين ر�سدى

هادى م�سطفى احمد حمدان

هاني كريم ح�سن حمدائي

ثامر عادل عبداهلل �سبرى

جهاد فتحي ح�سن

ح�سن مرعي ح�سن زهره

�سادى زهير مح�سن لحاف

عبدالعزيز فار�س ذيب زيد

عمر محمد مرعي

عي�سى احمد ح�سن فرحات

محمد �سعيد محمد اب�عل�ل

نبيل جميل عمر �سليم وهبه

�ل�سف �لأول �لثانوى

ان�ر جا�سم محمد ال�سمرى

رواد علي قان�س�ن

عالء اديب ح�سين جعاره

فتحي عمر احمد �سالحه

تامر محمد مجيد ت�فيق ع�ي�س

ح�سين جالل ح�سين خليفه

حمزه نبيل عبدالكريم خليل

عبا�س ح�سن ح�سين زليا

عدى جميل ذيب عط�ى

فهد ب�سام �سبحى ن�سار 

محمد جبرين محمد احمد 

منت�سر راتب حامد احمد

ان�ر ح�سن عبد العزيز الحنيان 

ب�سام وليد على مالح

ب�سار عدنان �سالح 

ح�سن محم�د ح�سين ج�اد 

زكريا احمد نزاع �سليمان 

�ساكر محم�د ابراهيم �س�ان 

�سرار محمد اب� زعالن

على ح�سن على ادري�س 

عماد زياد �سالم دروي�س

كمال عبد الحميد عبد ربه 

محمد تي�سير جمعان ح�سرمى 

محمد عبدالمح�سن اب� زعالن 

محمد فتحى رجا احمد 

هانى �سف�ت م�ري�س لبيب

ي��سف محمد مقبل ع��س اهلل

�ل�سف �لثانى �لثانوى 

ابراهيم ح�سين زه�ى 

احمد م�سطفى محمد احمد

�سامى ي��سف حامد اب� �سماره

عالء جميل م�سطفى نايفه

عالء �سفيق محمد اب� حبيب 

على عبد الح�سن خليل ع�ا�سه

فادى ريا�س ح�سن �س�يدان 

ف�از عبد الرزاق خ�سر ال�سايع

محمد �سبحى جرير �سقر 

نادر محمد م�سع�د ح�سن 
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نبيل ي��سف محمد العج�ز 

عبا�س ح�سن فح�س

في�سل مجيد ميزان ال�سمرى 

محمد ح�سن محمد ع��س �سالم محم�د 

محمد عبد الجليل ابراهيم محمد 

ي��سف فا�سل  �سليم 

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمى 

احمد محمد عبد المطلب �سريف 

ايهاب زكى قا�سم نا�سر 

ا�سامه هذال نايف عبد الرحمن 

ثامر عاهد عبد الرحمن عتيلى 

ثامر عبد العزيز ح�سين على ر�سدى 

�سريف محم�د �سالح الدين فا�سل 

عبد اهلل عبد العزيز ح�سين على 

مجدى محمد على محم�د

مراد عاهد محمد �سقدان 

ابراهيم كامل عاجل �سهر 

احمد ح�سين على ق�سمر 

احمد �سليمان احمد �سل�م 

دانى �سليم عي�سى �ساهر 

�سالمه ح�سين م��سى 

ع�سام محم�د محمد الزير 

على عبد الكريم جايد زهير 

فرحان احمد خليل 

م�ؤيد ح�سنى عبد الر�سيد الج�اد 

محمد عبد الروؤف زين 

نائل ع��س م��سى ع��س 

نادر جالل ح�سن محمد 

وليد �سادق عبدالطيف احمد 

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمى  

احمد عمر احمد �سالحه 

ا�سامه محم�د ح�سن م�سطفى 

داود محمد خمي�س ح�سين القا�سى 

رامى محم�د عبد العزيز اب��سخيله 

ريا�س محم�د محمد ال�سميرى 

زياد خ�سر عبد الحليم عبيد 

�سامر محمد م��سى مغارى 

�سالح الد�س�قى عبد الج�اد ف�ده

ع�سام محمد �سالم حجازى 

عالء طالب محمد عبد الفتاح 

على محمد عالء الدين على �سقر 

عماد ي��سف محم�د اب�زور 

ل�ؤى �سكرى م��سى احمد 

محمد ت�فيق م�سع�د �سالح 

محمد جمال نمر العم�سى   

محمد رحيم محمد حميدى 

محم�د �سفيان ا�سعد اب�غالى 

احمد خالد هالل الهب�سه 

ايمن عاهد �سليم نا�سر 

ايهاب محمد ال�سيد ا�سماعيل 

�سامر وجيه محم�د ح�سين اب� عيا�س 

�سالح الدين محمد ابراهيم ي��سف

ق�سى ماأم�ن داود �سيخانى 

مجدى محم�د محمد طاطرلى 

م�سطفى عبد الرحمن �ساق اهلل 

معت�سم �سالح �سالح اب�حيه 

معت�سم عبد الكريم جميل م��سى 

وائل محمد ال�سيد ا�سماعيل 

احمدعبد الكريم جايد زهير 

احمد محمد ح�سين اب��س�ارب 

بالل  ي��سف �سليم ما�سى 

�سمير احمد عايد �سليم 

�سبحى محمد اح�سان الم�سرى 

عالء الدين محم�د عبد الت�اب 

مازن على �سيد �سعد 

محمد �سليمان ح�سن �سيد 

محمد عبد الرحمن محمد زايد 

محمد عبد الر�س�ل عي�سى القالف 

منيف رغيان على ال�سمرى 

وليد على محمد الحاج محمد الديك 

طالب �لعام �لدر��سي  1997/96

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

ابراهيم خليل حكمت محمد الح�سيني

ابراهيم زاهر ابراهيم طه محمد

ابراهيم محمد �سامي ابراهيم احمد 

ابراهيم احمد حكم احمد محمد ي��سف

احمد عماد يعق�ب ح�سن عبداهلل

احمد محمد احمد فرج جاد

احمد محمد ح�سين ب�ر�سم�سي

احمد محم�د محمد ال�سرقاوى

ا�سامه ي��سف ح�سين ي��سف محمد

ا�سماعيل محمد ح�سيني

بدر غ�سان محم�د محمد مقداد

جا�سم محمد بدر نا�سر محمد

جعفر خليل ع�ساف

جهاد محمد امين ح�سني عبدالعزيز

ح�سن خليل عط�ى

خالد طارق عبدال�احد احمد معرفـي

خليل ح�سن خليل ماروني

ر�سا محمد علي قانع زاده

�سارى علي �سله�ب

عبداهلل محمد م��سى عياد الذويب

عبدالهادى ظاهر فجر طاها

عثمان جبرين محمد احمد ع�اد

علي الج�اد ح�سين معلبكي

عي�سى �سادق عبدالح�سن �سهيد

كرم غ�سان عبداهلل �سبرى محمد

محمد ح�سن محمد قندولي

محمد خ�سر محمد �سعيد اب�ثريا

محمد عدنان قميره

محمد مهدى ح�سن محمد اب�زيد

م�سعل محمد ف�زى محمد م�سطفى

م�سطفى عبدالغني احمد ابراهيم

نائل نق�ل ي��سف �سباغ

ه�سام ابراهيم محمد ابراهيم

ي��سف ج�اد ها�سم ح�سن

ابراهيم ف�از جميل عبدالقادر محمد

احمد ح�سن عبدالح�سين محى

ا�سامه عبدالج�اد خليل احمد ج�ده

ا�سرف ابراهيم عباره

الحمزه عبدال�ستار عبدالهادى علي

بدر نا�سر ع��س

ح�سن علي العلي

ح�سين فالح عط�سان ثاجب

ح�سين وجيه يا�سين

�سعد عبدالمنعم احمد العيان

�سمير محمد �سامي فرحات



207

عبدالرحمن عي�سى خل�ف المحمد

عبدالعزيز محمد فهد علي عبدالمجيد

عالء احمد علي ح�سين حم�ده

علي خليل ملك رحيم علي د�ستي

علي عبداهلل ذيب ال�سيد

عمر محمد ع�سام محمد القباني

عمر محي الدين كرب�ج

فار�س ابراهيم حب اهلل

ماجد جمال عبدالجبار عبدالر�س�ل

محمد جا�سم محمد ع��س �سالمة

محمد خالد هارون ال�سالح

محمد خليل عبداهلل ر�سيدى

محمد فخر علي �سرحان

محمد ف�ؤاد ا�سعد ف�ؤاد الزربا

ها�سم محمد عمرو خليل ح�سين

ه�سام اكرم زه�ى

و�سيم علي عرند�س

ي��سف منير علي عرند�س

احمد هاني ها�سم احمد الت�تي

محم�د دباح عل��س

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

احمد �سامي اب�الفت�ح اب�عميره

احمد �سليمان محمد قا�سم هندى

احمد عبا�س عبدالح�سين ع�ا�سه

احمد ف�زى علي الحاج

ح�سن عدنان فقيه

ح�سن علي ح�سن جمعه

ح�سن محمد ح�سن ح�سن

خالد محمد ن�سرى �سخت�ر

زهير مثقال المطلق

كرم احمد خليل ع�ا�سه

م�ؤيد فاروق معروف عا�س�ر

محمد مجدى عبدالاله محمد

محمد عادل عبده خليل �سالم

م�سطفى محمد علي بهمني

احمد نادر محم�د م�سطفى القدح

احمد عبدال�سالم العرج

احمد علي احمد جعفر �سامرادى

ح�سين عبدالكريم كامل يعق�ب

خالد ناجي طلعت ابراهيم

عبدالرحمن قا�سم محمد نبعه

عبدالرحمن ي��سف اب��ساوي�س

عبدالعزيز طالب العنزى

محمد عبدالجبار ال�كاع

محمد ح�سين نبيه �سده

محمد كاظم عبدالرحمن العاليه

هانئ اكرم �سعيد عبدالبارى

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

عبداهلل احمد م�سطفى ال�سيخ

جا�سر عبدالحافظ محمد رفيع معرفـي

ح�سين محمد زين

خليل ح�سن خليل �سيت

�سامر اكرم �سعيد عبدالبارى

محمد ح�سن خليل �سيت

محمد عبدال�سالم العرج

محمد عبداهلل ذيب ال�سيد

احمد ح�سن محمد �سعيد ح�سن طبيله

احمد �سالح حافظ �سالح

 احمد فتحي رجا احمد حامد

احمد مجدى عبدالاله محمد

با�سل عبدال�ستار علي اللحام

حبيب احمد خليل ع�ا�سه

عبدالعزيز عبدال�ستار اعجمي ال�سمرى

عبداهلل ح�سين نبيه �سده

عبداهلل ي��سف اب��ساوي�س

محمد عبدالحفيظ احمد عبدالمجيد 

محمد عمادالدين فخرالدين ح�زاني

محمد محم�د محمد محمد

محمد ن�رى ان�ر فزع

محمد ي��سف ح�سين ي��سف محمد

ميثم مهدى ا�سعد فخرالدين

نا�سر محمد محمد �سعيد المغربي

�سيد ها�سم �سيد محمد ها�سمي

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

ا�سالم م�سطفى ح�سن �سالمه

جمال منير علي ماروني

خ�سر محمد ف�سل �سباح

رامز خالد علي عبداللطيف الرمحي

عبا�س م�سطفى اي�ب

عبدالحي ي��سف اب��ساوي�س

عبدالرحمن عدنان رامز ر�سيد دلل

عبدالعزيز يحيى ح�سين محم�د �سالم

عبداهلل عدنان رامز ر�سيد دلل

علي عبدالجليل ابراهيم محمد

ي��سف عبدالمنعم احمد العيان

ي��سف عماد يعق�ب ح�سن عبداهلل

محم�د نادر محم�د م�سطفى القدح

�سامر محمد �سامي فرحات

طارق محمد نادر التتان

عي�سى �ساكر محمد العبد الظاظا

محمد ب�سام ت�به

محمد ح�سن ن�سراهلل

ن�سر احمد ن�سر البحيرى

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

ا�سماعيل نبيه نعمه العلي

ح�سن محمد جميل زين

علي فخر علي �سرحان

محمد م�سطفى اي�ب

م�سطفى محف�ظ عبدال�هاب محمد

مدين عبدالحميد احمد ابراهيم

محمد كامل ع�دة اهلل حامد دن�ن

احمد محمد احمد يا�سين

بدر محمد احمد يا�سين محم�د ي��سف

بدر نا�سر عي�سى احمد ع�ي�س

�سلطان احمد نايف الف�سلي

علي منا�سل محمد ر�سا تقي

قا�سم عدنان قا�سم فقيه

محمد عدنان محمد محمد العا�سي

ابراهيم �سليمان محمد قا�سم هندى

احمد ح�سين محمد �سفا

احمد عبدال�ستار اللحام

احمد هذال نايف عبدالرحمن ي��سف

ا�سامه احمد رجب عبداهلل ع�ده

ح�سن عبدالكريم كامل يعق�ب

خالد عبدالقادر خالد بدره

�سعيد ح�سن محمد �سعيد طبيله
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�سباح ف�ؤاد دروي�س محمد معمر

طريف حم�د محم�د حلب

عبدالقادر محم�د عبدالقادر ريان

عبداهلل نزيه رفيق الغاوى

علي بدير محم�د عبادى

فادى �سمير عبا�س �ساهين

محمد احمد من�س�ر محمد علي

محمد علي مق�سر

محمد كمال جميل ر�سيد الع�سي

محم�د م�سطفى عمر العيان

مروان عبداللطيف عبدال�سالم اورج�

ن�ر عادل ح�سني عمر الرواف

هاني محم�د عبدالقادر ريان

وائل احمد خليل ع�ا�سه

احمد حيدر محمد �سعيد

احمد عاهد عبدالرحمن عتيلي

احمد محم�د علي م��سى

ا�سامه احمد عيد عبدالرزاق بدره

ايمن عادل بكرى عبدالرحمن اب�العال

زيد عبدالمنعم احمد العيان

�ساهين غالب ابراهيم مالعب

طارق ن�سراهلل ال�سيد ح�سين ي��سف

عبدال�هاب عبدالرحمن العاليه

عماد محمد ت�فيق ابراهيم

محمد �سلمان فريز �سليمان

محمد كامل عبدالرحمن الف�سلي

نديم خليل لطفي محمد خليل

هاني محمد طايع

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط

ح�سين علي عبا�س ا�سماعيل

عبدالرحمن محمد �سلطان

في�سل داود عبد مح�سن عبدالرحمن

ح�سن علي حبيب ح�سن القطان

عبداهلل فا�سل احمد ملك

ح�سين علي ح�سين �سكراني

ح�سين غازى حيدر

عبدالرحمن ف�زى علي الحاج

كريم عادل عبده خليل

محمد رم�سان عبداللطيف اب�المجد

محمد غازى حيدر

محمد مهدى ا�سعد فخرالدين

حمزه عبدالجليل ابراهيم محمد

طارق حميدان عبدالحافظ النت�سه

علي احمد عجاج خلف العنزى

فرا�س ن�سراهلل ال�سيد ح�سين ي��سف

ه�سام عبداللطيف را�سد عبداللطيف

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط

ب�سار محم�د �سليمان اب�داود

ح�سين علي حاجي حداد

م�سطفى عبدالحافظ عبدالهادى 

مهدى اكرم احمد ابراهيم محمد

هيثم ابراهيم محمد ابراهيم

ا�سامه ابراهيم محم�د �سرور

علي محم�د ابراهيم حم�د

محمد محم�د ال�سعار

نادر محمد نادر التتان

نا�سر ح�سين علي مبارك

ن�ار طالل �سليمان عبدالفتاح

مهند كامل ع�دة اهلل حامد

احمد م�سطفى ح�سن �سالمه

جا�سم محمد عبدالرحمن �سلطان

جراح ي��سف عبدالمح�سن الف�سلي

ح�سن منير ي��سف حيدر

�سادى خالد احمد خليل

محمد �ساهر عبدال�ستار علي اللحام

محمد ع��س م��سى ع��س

محم�د يحيى محمد ابراهيم

محم�د م�سطفى محم�د خليل

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

بالل ع��س م��سى ع��س

عدنان طالب محمد �ساحي

علي ح�سين علي مبارك

علي نمر نعيم

عمار طالب محمد �ساحي

فادى عدنان عبداللطيف �سليم

محمد ح�سام الدين نزير ق�ساب

احمد ف�سل �سعبان ال�سرافـي

محمد وحيد لفـي محم�د

وليد محمد احمد يا�سين

محمد فتحي بدير محم�د

محمد نبيه نعمه

م�سعل عبدال�ستار اعجيمي �سقر

احمد ناجي طلعت ابراهيم

محمد يعق�ب ي��سف عبدالر�سا

�ل�سف �لأول �لثانوى

ايمن ن�سيب خليل دروي�س 

ب�سير محم�د ال�سعار 

عمر زهير عمر �سالح 

محمد خليل محمد ن�سار 

محمد م�ؤيد محمد ديب بيطار 

ايمن �ساكر محمد الظاظا

حمدى عبد العال كامل فروانه 

�سامر عدنان قا�سم فقيه 

محد يحيى محمد ابراهيم 

محم�د ابراهيم محم�د �سرور 

ي��سف محمد على ناجى 

حميد محمد عبد الر�سا على 

عماد ابراهيم ج�اد ناو خا�س 

في�سل �سالم عبداهلل ال�سفار

محمد ح�سنى ابراهيم عبد الرحمن 

محمد فتحى عبد الت�اب محمد 

هيثم �سلمان فريز �سليمان 

�ل�سف �لثاني �لثانوى

احمد عبد الحافظ عبد الهادى 

على ف�زى الحاج 

محمد احمد �سالم ابراهيم 

محمد اكرم احمد وهبه 

محمد عبد الفتاح على محمد

فادى محمد �سالح ال�س��س�

ا�سامه احمد ناجى م�سلح 

روجيه فاخر عي�سى �ساهر 

محمد ف�سل �سعبان ال�سرافى

ماهر زكى قا�سم نا�سر 

فرا�س محمد �سالح ال�س��س�
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 �ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمى

فادى محمد عبا�س داود 

فادى م�سدق مفيد بريك 

هيثم نبيل ح�سين البهل�ل

امجد محمدمحمد �سعيد المغربي

رامي ر�ساد خالد عبده

رواد علي عبداهلل حميد

عبداهلل احمد ح�سن احمد

علي زياد احمد اح�سان ا�سعد

محمد احمد ابراهيم ال�س�اف

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي

ابراهيم نايف خليل دحب�ر

احمد محمد علي ال�سيد عيد

ايمن محمد علي محمد

حمزه �سف�ت ح�سن الدجاني

عبداهلل طالب محمد �ساحي

محمد �ساكر محمد الظاظا

محمد عبدالعال كامل فروانه

م�سطفى هاني عب�د ان�سارى

با�سل �سعيد محمد حمدان

�سعيد فالح بكاى �سعيد

�سالح �سراد محمد �سغناب

غ�سان غالب ابراهيم مالعب

منذر رفيق محمد �سباح

احمد خالد نا�سر محم�د

عبدالكريم احمد �سليمان الب�سيتي

فادى عبدالح�سن خليل ع�ا�سه

فادى ف�زى علي

فهد محمد فريز عزت بحره

محمد ا�سماعيل احمد خ�سان

محمد حمزه عبا�س خداده

ه�سام �سلمان فريز �سليمان

طالب �لعام �لدر��سي 98/97

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

احمد ابراهيم محم�د ابراهيم

احمد ال�سيد عثمان محمد احمد

احمد عماد العبد

احمد ع��س �سالم بامفتاح

احمد فاخر ال�سالمات

احمد لطيف عب�د �سبيح

ا�سالم محمد ال�سيد محمد خليل

جا�سم محمد علي حاجي رم�سان

جا�سم محمد عيد الكجك

حاتم محمد احمد فرج جاد

حامد محمد ا�سماعيل ال�س�يج

حيدر محمد علي معت�ق المعاتيق

خالد خيراهلل زغير �ساكت

�سيد تقي جا�سم تقي ح�سين

�سياء محمد هاجر

طالل نايف دروي�س

عبا�س محمد عط�ى

عبدالرحمن ي��سف م�سطفى

عبدالعزيز علي احمد جعفر

عبداللطيف �سالم حمد بنيان طاهر

عبداهلل �سادق عبدالح�سن �سهيد

فهد في�سل فريد ح�سين ي�ن�س

محمد ج�اد ها�سم ح�سن

محمد ح�سن المر�سي ابراهيم علي

محمد زهير لحاف

محمد و�سيم محمد �سكر

م�سع�د عبدالمنعم منير عج�ر

منذر محم�د ر�سيد محم�د دلبح

ه�سام وحيد �س�كت عبداهلل

و�سيم ح�سين علي ع�ا�سه

احمد ريا�س �سحده محم�د الخالدى

احمد عبدالخ�سر الب�غبي�س

احمد محمد ا�سماعيل اب�ح�يلي

احمد نبيل عبدالكريم خليل

ا�سامه احمد ال�سيد خليل �سعد

امير ابراهيم عباره

ح�سن �سباح علي محمد �سبر

خالد يحيى محمد ابراهيم 

ربيع محمد فروه

زاهر محمد فاخر الم��سى

�سعيد ر�سدى �سعيد عبدالكريم

�سيد مهدى �سيد عبدالح�سين قزويني

�سيد يعق�ب �سيد ي��سف م��س�ى

 �سيف الدين محمد فاروق محمد 

عبا�س محمد �سفا

ع�سام رم�سان عبداللطيف اب�المجد

عالءالدين عادل محمد ح�سن ع�ينات

علي مح�سن را�سد عبداهلل �ساكر

فهد محمد خلفي زاده

محمد زياد طارق خان

محمد فالح را�سد عبداهلل

محمد نزار قا�سم احمد الخطيب

م�سطفى في�سل فايز محم�د جمعه

و�ساح ا�سعد مال عثمان

ي��سف ظاهر طاها

محمد ر�سا محمد ا�سماعيل

محمد خليل الزين

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

رامى احمد ابراهيم مطرى 

محم�د على عبا�س ا�سماعيل

رفعت احمد عبد الرحيم احمد ا�سعد 

�سيد عبا�س محمد ج�اد مهرى 

عبد الحافظ محمد محمد ح�سن 

عبد اهلل اكرم احمد وهبه 

عمر محمد فاروق محمد عبد الهادى 

محمد عماد العبد 

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي

با�سل �سبرى محمد عبداهلل كتانه 

خالد عدنان نايف عبد الكريم

على ابراهيم ذيب ال�سيد 

عي�سى جراح خالد دخيل

ماجد محمد خلف �سليم 

مبارك �سريف احمد حاج عبداهلل 

محمد جمال دب��س 

محمد طالل على كرم ح�سين 

م�سطفى حكمات محمد يا�سين 

معاذ محمد حنيف ي��سف

احمد م�سطفى محمد مر�سى 

على �سالح الدين محمد ج�اد المجيد

محمد عبد القادر العرج

ح�سن عزت اي�ب
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�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

�سهرام �سيد احمد �سيد محمد ديباج 

على ح�سين حم�د 

محمد احمد عبد الرحيم احمد ا�سعد 

محمد على ا�سماعيل محمد �سالمين

الري�س ي��سف يعق�ب عبدالعزيز

احمد ابراهيم عبا�س ا�سماعيل 

ح�سن غ�سان مغنيه 

على خليل على ابراهيم 

عمر ريا�س عمرم�سطفى دغل�س 

كريم بيل بي�سى

محم�د عب�د حفنى محمد 

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

احمد جراح خالد دخيل 

احمد محمد محمد ح�سن 

بدر منا�سل محمد ر�سا تقى

ر�س�ان عبد المنعم ر�س�ان الفرا

عمر يد اهلل عبداهلل ر�سا وي�س 

محمد ابراهيم ذيب ال�سيد 

محمد م�سطفى العيان 

م�سعل فهد احمد جمعه ارحمه

ايهاب عزت اي�ب 

احمد خليل على ابراهيم 

احمد محمد ي��سف التميمي

رائد �سامى م�سطفى ح�سن فيات 

على �ساكر عبد ال�سمد على ال�سفار

عمر �سبرى محمد عبداهلل كتانه 

محمد را�سى ا�سماعيل ا�سماعيل 

مينا كميل فايز حكيم متى 

وائل فهد جبار عد�سان

احمد ا�سعد محمد م��سى

احمد عبد متعب حمزه

بدر عدنان ح�سين عبداهلل

ثامر زياد مرعي الرفاعي

جمال عبدالحميد احمد ابراهيم

ج�اد عبدالكاظم �سلمان �ساحب

�سعد ع�سام �سيد عبدالرحمن

�سالح ب�سام فايز ي��سف عامر

طارق ا�سامه محمد م�سطفى

علي احمد محمد ن�سار

محمد اكرم محمد جا�سر �سالح

محمد ب�سام ي��سف محمد احمد

نادر محمد نزير كا�سف

ن�سراهلل محمد ح�سين ن�سراهلل

ن�رالدين يحيى عبدالجابر عي�سى 

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

احمد علي ا�سماعيل محمد �سالمين

ا�سعد ف�ؤاد ا�سعد ف�ؤاد اب�ال�سع�د

م�سطفى عبدالحميد النجار

محمد زياد مرعي الرفاعي

احمد خليل �سعيد الزين

ح�سين كامل علي حم�د

خالد ح�سين علي يتيم

محمد ح�سن ح�سين علي قا�سم

محمد مجدى ابراهيم مكرم

ي��سف نزار قا�سم الخطيب

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط

�سعد عبداهلل �سالم بام�سلم

عبداهلل محمد �سليمان الددا

ا�سعد محمد اللطيف

محمد ا�سامه محمد محم�د

م�سعل ع��س حن�س المطيرى

وهبه علي ا�سماعيل با�سط

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

ح�سين علي ح�سين حاط�م

عبداهلل محمد ي�ن�س �سعف�ط

�ل�سف �لأول �لثانوى 

ثامر الحميدى حم�د المطيرى

علي نمر ح�سن مح�سن

عمرو محمد عفيفي مر�سي

محمد عمر محمد �سبالق

م�سطفى ممدوح زكي ال�سيمي

احمد منير فقير محمد �ساه محمد

ب�سام ريا�س محي الدين حرب

مايكل مجدى ج�رج ميخائيل

�ل�سف �لثاني �لثانوى 

محمد ا�سعد محمد م��سى

طارق زياد مرعي الرفاعي

ايهاب محمد ي�ن�س �سحاده

ح�سين خليل علي قن�س�ر

روبين زاكار روبين ا�سكانيان

محمد �سلمان محمد من�س�ر

محمد علي نايف يحيى

محمد كامل علي حم�د

محمد وليد را�سي الج�هرى

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي 

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 م��سى

علي ي��سف ح�سين يزبك

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي 

احمد عبدالكريم محمد ق�ار

امير احمد �س�قي راغب

امين ابراهيم محمد اب�دراز

ح�سن تي�سير ح�سين �سعاده

ح�سين احمد ح�سين اب�لبده

رامي عيد ح�سان �س��سين

�سامر �سفيق بن ف�زى العلمي

عادل عبداهلل بن م�سع�د ال�سريكي

عالءالدين عناد محمد فريجه

محمد ابراهيم محمد اب�دراز

محمد عبدالرحمن علي زنداح

بالل خليل محمد ن�سار

ابراهيم محم�د من�س�ر زعرب

احمد مجدى عبداهلل الري�س

اياد جمال جميل ي��سف

ايمن عالءالدين ح�سن طحان

حامد جميل حامد محمد

خالد فهمي م��سى �سليمان

رامي �سف�ت �سم�ئيل عطااهلل
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زكريا م��سى الر�سيد

طارق ماأم�ن �سيخاني

طالل عبدال�ساده لفته �سعيدى

عبداهلل ح�سين ال�س�يداني

علي حميد �سالح مهدى

علي �سالح �سلمان �سالح

م�سارى �سعد فا�سل مر�سي

هيثم بادى جميل احمد

يا�سر م��سى عبدو الر�سيد

طالب �لعام �لدر��سي 1999/98

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

ابراهيم جا�سم محمد ع��س �سالمه 

احمد جبر �س�ان ح�سن �سليمان

احمد فهد احمد جمعه ارحمه

احمد وفيق �سفيق �سح�رى

ا�سامه احمد محمد الق�سراوى

المعتزباهلل هاني ها�سم الت�تي

المعت�سم باهلل هاني ها�سم الت�تي

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 محم�د محمد مقداد

خالد قا�سم محمد عبدالرحيم

خالد ن�سار اب�حالوه

رواف محمد جمال ح�سني الرواف

عا�سم ن�سال طالب عارف حامد

عبدالعزيز علي حاجي حداد

عبداهلل ت�فيق محم�د الق�سا�س

عبداهلل جابر زغير �ساكت

عبداهلل جبرين محمد احمد ع�اد

عبداهلل �سالح الدين محمد ج�اد 

عبداهلل فا�سل رويح عبد الرو�سان

عبدالمناف حمزه ح�سين كاظم

علي ح�سن مح�سن ارزوني

عمار محمد ح�سن علي ع�ده

عمر ناجح �سليمان خ�سر �سليمان

عمر يا�سر عبدالحميد �سخت�ر

كارم بل بي�سي

مبين عامر محمد نا�سر

محب ه�سام محب ابراهيم

محمد خليل جمعه العب�دى

محمد محم�د غانم �سراب

م�سطفى محمد الحاج ح�سن

وائل فريد ح�سان احمد جبريل

ي��سف داخل داخل

محمد ا�سامه محمد  علي

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

احمد ابراهيم �سليمان ح�سن حمد

خالد محمد �سمير فرحان

مدحت �سالح حافظ ا�سالم

بالل محمد الحاج ح�سن

عبدالرحمن خالد �سبحي ال�سقر

فهد علي احمد

محمد ف�از عبداللطيف

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

ابراهيم احمد ابراهيم عبدالحميد

ابراهيم احمد ح�سين فقيه

جالل فتحي ال�سيخ

عبداهلل احمد محم�دى رود بار

فرا�س يحيى مغنيه

ه�سام محم�د ابراهيم �س�ان

�سامح عادل جالل �سليمان محمد

محمد ن�سر ال�سيد محمد

نا�سر جا�سم ح�سن الجدى

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي

با�سم محمد ب�سير �سالم حمد �سراب

عبداهلل محمد رجا ر�سيد ابراهيم

فرا�س ف�از رفعت عبداللطيف

معاذ خالد �سبحي محمد ال�سقر

نائل فهد جبار عد�سان

ا�سعد ديب ر�سا لقي�س

ح�سين علي اب�حمزه

ح�سين م�سطفى عبداهلل ويزاني

خالد عالءالدين محم�د النخال

ن�سيم امين محمد نم�ر

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

ابراهيم عبدالرزاق عبدالغني ال�سقا

احمد �سالح احمد �سالح محمد

احمد مجدى احمد محمد عل�ان 

خالد ب�سام خليل علي ال�سيخ علي 

زكريا يحيى احمد مغنيه

�سائد �سالح عمر ر�سدان 

عبداهلل ف�از عبد الرزاق ال�سعار

عي�سى محمد عادل عمرو م�س�ده 

مايكل كميل فايز حكيم متى 

محمد عفيف  ب�سام عفيف ب�سمار

محمد على احمد 

محم�د �سالح الدين محم�د 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�ساوى

طالل جبار م�سك�ر عبد 

عبداهلل محمد محم�د ح�راني

عبداهلل م�سطفى عبداهلل ويزاني 

على محمد احمد وهبه

محمد طاهر عبد الرحمن بدير 

محم�د احمد محمد ح�سين عريقات 

وليد محمد رجا ر�سيد ابراهيم 

ي��سف محمد نمر ال�سمره 

احمد عبد ال�سمد يحيى جا�سم 

خليل محم�د حناوى 

رامى اكرم عبداللطيف اب��سفيه

عالء اكرم محمد جا�سر �سالح

على جمال م�سطفى 

ل�ؤى عبدالرحمن مرعي الرفاعي 

محمد ا�سماعيل ح�سين بكر 

م�سطفى اديب هارون ال�سالح 

مهند مجدى ابراهيم مكرم



212

هانى نمر ح�سن مح�سن 

و�سيم امين نم�ر 

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

بهاء فتحى ال�سيخ

على ف�از رفعت عبداللطيف 

احمد عاكف احمد محمد احمد 

على ح�سن م�سطفى كاعين 

عماد عمر عثمان احمد خيراهلل

محمد ح�سن م�سطفى كاعين 

محم�د عادل محمد عبدالقادر 

احمد عادل جالل �سليمان 

احمد عزام احمد �سليمان �سالح

على فا�سل عبدالمير ع�سكرى 

في�سل را�سد عبداهلل را�سد ال�سطي 

محمد ر�سا فا�سل كبابيان كا�ساني 

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط

محمد عبد المجيد حافظ ر�سالن

ي��سف محمد على بن على الذيبانى 

اياد محمد ع�سام الورفه لي

ح�سن احمد ح�سين فقيه 

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط

ن�اف محمد عبداهلل �سفاح 

عبدالرحيم احمد عبدالرحيم احمد ا�سعد

محم�د محمد �سعيد �سالح �س�يدان 

جابر�سيد رحيم'' �سبار م��س�ى 

  

�ل�سف �لأول �لثانوى

احمد ان�ر �سيف اهلل العقله

بالل ح�سين عكر 

�سالح محم�د بركات

جعفرفي�سل جعفر ب�سي�س�

ح�سين احمد ابراهيم ع�ا�سه 

حمد ع��س فيحان العتيبي

روبين كي�رك روبين ا�سكانيان 

محمد محم�د ابراهيم �س�ان 

�ل�سف �لثاني �لثانوى

احمد عادل محمد عبدالقادر

احمد محمد ح�سن م�سطفى 

احمد ي��سف عبدى ورفا

عثمان عمر عثمان خيراهلل 

على ا�سعد محمد خري�س

محمد مجدى احمد محمد عل�ان 

جا�سم محمد بزيع الخالدى

ح�سام عبد ابراهيم النجار 

محمد ماهر احمد الخياط

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي 

على ا�سعد عبداهلل

محمد احمد محمد عريقات 

محمد الد�س�قى ال�سيد الد�س�قي

محمد عدنان رامز دلل

مهند نزار قا�سم الخطيب 

ه�سام محمد عدنان'' الحاج الع�سى 

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي 

رائد ابراهيم �سليم م�سطفى 

احمد ابراهيم زكى المطرى 

احمد محمد �سعيد �س�يدان 

فرا�س ف�زى ي�ن�س اب� نادى 

م�سطفى محمد ح�سين عابدى 

�لطالب للعام �لدر��سي 2000/99

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

ابراهيم يا�سر اإبراهيم اب�زرقة 

احمد �سعد كامل �سريف الف�سلي 

احمد �ساكر محمد العبد الظاظا 

احمد غ�سان محم�د محمد مقداد 

احمد فا�سل مجيد علي القريني

احمد ماهر عيا�س 

احمد محمد �سعيد خ�سي�س

اإ�سالم خالد عبدالبديع محمد 

اأ�سرف محمد فريز �سليمان ال�سقا 

ح�سين ح�سن محمد قندولي 

خالد طالل علي كرم ح�سين 

ر�سيد محم�د ر�سيد محم�د دلبح 

�ساهر محمد ف�زى محمد م�سطفى

�سعيد عبدالمنعم منير عج�ر 

�سليمان حمزه عبا�س عبداهلل 

طالل عدنان محمد قي�س�ن 

طالل علي محمد رزق اب�عيده 

عبداهلل ابراهيم جاد 

عبدالمجيد محمد فهد عبدالرحمن   

علي فا�سل محمد ب�مري�م 

علي محمد علي نكهبان

عمر نا�سر ع��س 

فرا�س ي��سف بن حمد  ال�سام�سي 

فهد يعق�ب عثمان ا�سماعيل احمد 

في�سل خليل حكمت محمد الح�سيني

كرم حاتم محمد احمد ي�ن�س 

محمد �سالم الدلل

محمد �سليم محمد الم�سرى 

محمد عبداللطيف ح�سين غل�م 

محمد عبدالمهدى فخرالدين  نهاوندى 

محمد غ�سان محمد ح�سن تميم 

م�سارى محمد ح�سين علي العنزى 

ه�سام ن�سال ابراهيم ديب ا�سبيته 

وليد محمد احمد فرج جاد 

يحيى قا�سم يحيى �سليمان 

ي��سف علي م�سطفى هارون 

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي  

احمد محمد علي عطيه عطا 

براء عمر جميل �سم�سام 

حاتم ح�سن محمد جمال الدين الترزى 

زين العابدين محمد علي كريكر 

�سليمان ا�سماعيل خليل حميده 

�سالح محمد م��سى ال�سميرى 

عبدالعزيز زياد �سلمان �سالح 

عبداهلل عبدالرحيم حمد  طاهر 

عبداهلل نا�سر عي�سى احمد ع�ي�س 

محمد ا�سرف محمد عبدالرحيم 

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي  

احمد بن ي��سف بن حمد ال�سام�سي 



213

احمد محمد عادل عمرو م�س�ده 

ا�سامه محمد فريز �سليمان ال�سقا 

حازم احمد محمد الم�سرى 

ح�سن ا�سعد محمد خري�س 

ح�سن نا�سر مجيد جعفر 

حمزه علي   مح�سن ارزوني 

�سع�د عبدالمير عبا�س بحروه 

عادل محمد علي كريكر 

عبدالعزيز فهد حم�د ب�حمد 

عبداهلل فا�سل محمد ب�مري�م 

علي زياد �سليمان �سالح 

محمد خ�سر احمد �سهي�ني 

محمد فا�سل محمد ب�مري�م 

م�سلم احمد عبدالح�سين علي 

م�سطفى مالك ديب ع�ساف 

ي��سف �سالم ح�سن اب�داود

يحي حمد الأعرج

�ل�سف � لر�بع �لبتد�ئي  

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 ي��سف عكا�سه 

محمد �سعد كامل �سريف الف�سلي 

محمد �سبحي ديب ن�سار 

محمد عز ام احمد �سليمان �سالح 

محمد ي��سف ابراهيم المت�لي 

نا�سر اكرم احمد ابراهيم ورايات 

وائل احمد نجيب مروان ال�سحن 

�ل�سف �لأول �لمتو�سط 

ابراهيم خليل ابراهيم وحيد 

احمد خ�سر احمد �سهي�ني 

احمد زياد �سليمان �سالح 

احمد عبدال�سمد عبداهلل عبدال�سمد 

احمد عبد المجيد احمد �سحاده 

احمد محمد عبداللطيف عبدالبا�سط 

الطارق ا�سامه محم�د الدعا�س 

ان�ر علي نا�سر جا�سم 

اياد احمد عيد ع�دة اهلل 

ايمن محمد فريز �سليمان 

با�سل نايف دياب فروه 

بالل عمر جميل �سم�سام 

تادى فادى عبيد 

جان ي��سف اوهان�س كاتنجان 

جهاد احمد وحيد الم�الي 

ح�سن ماجد ح�سن عطيه 

ح�سن محمد محم�د مغنيه 

ح�سين خليل جا�سم خل�ئي

ح�سين علي ع�سام ال�سعد 

ح�سين علي مح�سن ارزوني 

ح�سين محمد مطرود 

رائد اياد عبداهلل ال�سايب 

رامي نا�سر عب�د 

ر�سا في�سل ر�سا فرحات 

�س�مر علي �سب�ل 

�سباح لطفي عبداللطيف �سباح 

�سالح في�سل عجمي نجم 

عامر ان�ر ر�ستم فتالي 

عبدالرحمن عبدالكريم ي��سف 

عبدالرحمن عزام احمد �سليمان 

عبدالعزيز نعيم عبداهلل �سمي�س 

عبداهلل فهد حميد ج�هر 

عبداهلل محم�د عبدالروؤوف علي 

عبدالهادى �سامي عبدالهادى مرتجى 

عالء علي محمد �سلمان 

علي احمد فندى الحاج علي 

علي خ�سر احمد �سهي�ني 

علي نا�سر �سعيد حم�د 

علي ي�ن�س احمد زطام 

عمر محمد عبدالرحمن �سعف�ط 

ف�ؤاد يحيى محم�د ع��س 

فادى محمد دروي�س 

فايز عبدالقادر فايز ا�سماعيل 

فرا�س ه�سام محمد �سلمان 

م�ؤيد عبدالكريم عبدالمح�سن الرفاعي 

ماهر �سميح مطلق قادرى 

محمد احمد عبد محمد اب�زاهر 

محمد احمد عبدالعزيز ي��سف 

محمد زهير محمد حلفاوى 

محمد �سميح مطلق قادرى 

محمد �سمير محمد �سال 

محمد عبد حن�ن عبدالح�سين 

محمد فرج محمد ال�سيد فرج 

محمد ماهر فالح �سالح 

محمد مروان عي�سى 

محمد نبيل محمد م�ؤذن 

محمد وليد خيراهلل ا�سماعيل 

محم�د �سهيب امين كمبالي 

محم�د يحيى النمر 

مهند �سف�ت ريا�س محمد 

هاني ال�سعيد ال�سعيد بدران 

ه�سام م�سطفى محمد حجاج 

ي��سف ج�هر عبدالح�سن عبدالح�سين 

محمد �سعيد حمد العرج

 

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

اأحمد فار�س محمد فخرالدين

ا�سامه محمد طارق محمد الح�سيني 

ايهاب �سمير كمزول 

با�سل عبدال�ستار اللحام 

جمال احمد الحفناوى عنان 

حمزه ي��سف بن حمد ال�سام�سي 

خالد جمال �سعيد محمد عبيد 

زيد عبدالرحيم حمد علي طاهر 

�سكرى فايز محمد 

عارف عبدالكريم عبدالمح�سن الرفاعي 

عدنان �سامر عمرو عدنان القارى 

علي اح�سان ع�ده ي��سف يا�سين 

علي حبيب خي�ن جازع 

علي عبدالعلي ملك بدر �سهراكي 

فرا�س ابراهيم حرب ح�سين 

مالك احمد عبدالح�سين علي 

محمد المين عبداهلل ي��سف م�سع�د 

م�سطفى بدوى ح�سين المجيد علي 

م�سطفى محمد عبدالمنعم �سالح  

م�سطفى نجاة م�سطفى عناد 
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معتز �سحاته مت�لي �سحات 

معن فايق محمد غنايم 

مينا ر�ساد ثابت خله 

ي��سف عبدال�سالم البقالي

احمد فار�س محمد فخرالدين

 �ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

احمد خ�سر �سعيد الزين 

ادهم احمد الحفناوى عنان 

ايمن محمد الدكالي 

تامر محمد �سمير فرحات 

حمد ابرا هيم حرب ح�سين 

رامي �سمير محمد الم�سري 

عبدالعزيز �سالم ح�سن اب�داود 

عبداهلل محمد ح�سين علي العنزى 

علي هاني ذيب �سادق 

فادى ريا�س محمد ا�سعد 

كيرل�س زكي ي�سرى زكي 

مايكل عزمي ي�نان �سادق 

محمد حاتم طالب ي��سف عكا�سه 

محمد ح�سن ها�سم بدرالدين 

محمد علي خليل قبالن 

محمد محف�ظ عبيد مهيدى 

محمد م�سطفى طالب 

محمد م�سطفى عمر العيان 

محمد ن�سيب دروي�س 

محم�د احمد عبدال�سالم 

محم�د م�سطفى عمر العيان 

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

احمد عبدال�ستار اللحام 

احمد فايز محمد 

ايمن ماأم�ن م��سى المبروك 

زياد محمد احمد خزمه 

عادل محمد ح�سين علي العنزى 

عامر عبدالرحمن اأب� �سينيه 

عبدالرحمن احمد خالد الزين 

عبدالرحمن خمي�س عبدالغني الفرا 

محمد احمد فندى الحاج علي 

محمد جدوع �سلطان عبيد العنزى 

محمد عرفات محمد عرفات 

محمد علي ح�سين اب�زرقه 

محمد علي م�سطفى هارون 

محمد ها�سم عبدالفتاح �سعيد جالد 

محمد وائل �سريف عبداهلل حامد 

نا�سر تامر عب�د 

 

�ل�سف �لأول �لثانوى 

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 �سال 

طارق عيدان �سالم

عبدالرحمن محم�د ال�سقر 

عبداهلل غانم عبدالتمام عباديان 

عثمان الطاهر محم�د احمد 

علي ح�سن ها�سم بدرالدين 

علي خليل جا�سم خل�ئي

فهد ع��س محمد باغ�زه 

محمد ابراهيم ريحان 

محمد درار محمد حاج علي 

محمد طارق عبدالحميد ت�فيق 

محمد عايد �سعدى عطا عطيه 

محم�د عبداللطيف محمد عبدالنبي 

معاذ فايق محمد غنايم 

مينا عزمي ي�نان �سادق 

�ل�سف �لثاني �لثانوى  

ح�سين علي ح�سين اب�زرقة 

خالد خ�سر احمد حمدان 

رائد �سعد كامل �سريف الف�سلي 

زياد احمد علي الحجلي 

�سهيب عدنان رحيل 

عبدالفتاح ها�سم عبدالفتاح جالد 

عالء محمد م��سى ال�سميرى 

علي محمد محم�د مغنيه 

عمر عبدالكريم ي��سف عبدالعزيز 

عمر ي�ن�س احمد زطام 

فرا�س م�سدق مفيد عبدالفتا ح 

ل�ؤى محمد م��سى ال�سميرى 

محمد احمد عبد �سبير 

محمد ح�سن محمد ال�سامي 

محمد خ�سر �سعيد الزين 

محمد عادل عاهد اللحام 

محمد عبدال�ستار اللحام 

محمد علي عبدالفتاح زيدان 

فايز محم�د الحريري

�ل�سف �لثالث �لثانوى �لعلمي  

ابراهيم محمد زهير البيطار 

احمد ح�سن احمد العدوان 

احمد �سبحي ع��س عفانه 

احمد عبداهلل كانتي 

احمد محمد عي�سى 

ان�ر محي الدين ان�ر �س�يكي 

بدر �سالح جابر خلف 

عبا�س ح�سين علي عب�د 

عبداهلل وائل �سريف عبداهلل 

فار�س ابراهيم حرب ح�سين 

كرم محمد علي ال�سطل 

محمد فتحي ح�سن الزين 

محمد ي�ن�س احمد زطام 

معاذ عبداهلل محمد الرفاعي 

نبيل �سبلي ح�سين �سبلي 

�ل�سف �لر�بع �لثانوى �لعلمي

ابراهيم جدوع �سلطان العنزى 

احمد ح�سن احمد ح�سن عرقاوى 

احمد محم�د ابراهيم الخطيب 

احمد نعيم احمد �سحاده 

ايهاب احمد محمد العجرمي 

بدر تركي قطامي فرحان 

حمدى عبدالعال كامل فروانه 

خالد جا�سم �سنيدع �سلطان 

�سامي خ�سر عبدالحليم عبيد 

عبا�س علي ح�سين البل��سي 

عبا�س كمال احمد نادر 

عبدالعزيز في�سل عجمي نجم 
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عبداللطيف محمد ح�سين العنزى 

عبداهلل محمد رفيق زندالحديد 

علي احمد علي الحجلي 

علي عبدالرحيم حمد طاهر 

علي عدنان رحيل 

علي وائل �سريف عبداهلل حامد 

عمر محم�د ي��سف ال�سقر 

غيث �سامي محم�د غيث 

ماهر �سبلي ح�سين �سبلي 

محمد ابراهيم حرب ح�سين 

محمد ان�ر ا�سماعيل محمد 

محمد رفيق محمد �سباح 

محمد �سالح ح�سن اب��سريه 

محمد كامل عبدال�هاب محمد 

محمد مجيد عبدال�سمد ان�سارى 

محمد نادر علي م��سى 

محم�د احمد حمد ق�سطه 

محم�د محمد علي ال�سطل 

مهند علي جابر العل�ى 

نائل ادوارد ل�قا غبريال 

ي��سف عبدالكريم ي��سف عبدالعزيز

طالب �لعام �لدر��سي 2001-2000

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي

ابراهيم طالب م�سلم بريجيه 

احمد ع�سام ح�سين ح�سن الكحل�ت 

احمد كامل محمد ابراهيم كامل عبد الرحيم 

احمد محمد ن�سر الدين المام 

جا�سم حمد المحمد 

حبيب خليل عبد ال�ساه 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�سدي محمد �سبحي طالل ي�ن�س 

زياد �سمير فازع فايز اب� دروي�س 

�سامح ماجد محمد محمدين 

�سليم ابراهيم �سليم ابراهيم �سليم 

عبدالحميد ا�سعد ي��سف عبدالحميد جام��س 

عبدالرحمن  زاهر ابراهيم طه 

عبدالرحمن فهد حميد ج�هر الحالق 

عبدالعزيز محمد فاخر �سليمان الم��سى 

عبداهلل محم�د داود ي��سف 

ع�سام علي ع�سام الأ�سعد 

عالء محمد عادل عمرو ح�سني م�س�ده 

علي عبد الزهرا يابر خليفي 

علي  محم�د �ساكر ناه�س قري�س 

عمر ب�سام محمد احمد �سعبان 

عمرو طه قطب طه �سكيبان 

فار�س اأيمن عبد العزيز م��سى �ساهين 

في�سل مهدي حم�د فرج العنزي 

ماجد ي��سف ح�سين ي��سف محمد 

محمد رجاء عبيد �سلمان رجا ال�سمري 

محمد عبد اهلل خليف حم�د 

محمد محم�د قا�سم �سيا هب��س 

محمد يعق�ب عثمان ا�سماعيل جمعه 

محم�د احمد �سيد احمد عبد الحليم مبارك 

محم�د �ساكر محمد العبد الظاظا 

محم�د عامر عبد اهلل محمد خريبط 

محم�د مجدي ح�سن طه محمد 

م��سى �ساهر غنيم 

ي��سف جبر �س�ان ح�سن �سليمان 

ي��سف  عبد العزيز ح�سين ر�سدي 

احمد با�سم امين عي�سى 

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

ان�س ا�سعد ي��سف عبد الحميد جام��س 

حمزه �سامي علي خلف 

�سالم علي العلي الحمد 

�سليمان محمد فاخر �سليمان الم��سى 

عبد الملك ر�س�ان احمد زين 

ع�سام محمد عبد المن�سف محمد عبدالعال 

علي محمد المهدي ح�سين محمد 

فهد ف�از عبد اهلل الأحمد 

في�سل ف�از عبد اهلل الأحمد 

ي��سف عدنان عبد اهلل جا�سم علي 

ي��سف مراد م�سطفى مندني محمد

 

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

احمد عبدالجليل علي عبداهلل حم�د القالف 

احمد م�سطفى محمد زواوي 

ا�سامه محم�د الحريري 

ان�ر عبد الجليل علي عبد اهلل القالف 

عبد الهادي نافذ عامر عبد العزيز اأ�سعد 

عالء عبا�س محمد ح�سين الطير 

ا�سالم اهاب محم�د ب�سي�ني 

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

احمد مراد م�سطفى مندني محمد 

ايهاب عاطف الزين 

زاهر محمد فاخر الم��سى 

ع�سام غ�سان عبد اهلل نجده 

ف�ؤاد حمد المحمد 

محمد علي العلي الحمد 

نا�سر بدوي ح�سين المجيد علي 

ان�س طالب م�سلم احمد بريجيه 

ايمن ا�سعد ي��سف عبد الحميد جام��س 

ح�سن  يحيى عمر يحيى 

رامي با�سم امين فقها 

�سامر عبا�س محمد ح�سين الطير 

�سعد محمد �سعيد اب� زعالن 

ف�از خالد نا�سر محم�د القبان 

كمال م�سطفى حلمي عبد القادر بدر 

محمد ي��سف ابراهيم ح�سين المت�لي 

�ل�سف �لأول  �لمتو�سط 

احمد جميل جابر 

ح�سين ابراهيم خليل ع�ا�سه 

خالد ابراهيم �سعد الدين ح�سن تتان ماني 

خالد ح�سين الحلفاوي 

خالد طارق عبد ال�احد احمد معرفي 

عالء عبد اللطيف الحلقي 

عمر محمد جمال 

فرا�س عماد فحل 

محمد عدنان نايف كل�س 

محمد مبروك ت�فيق احمد 

م�سعل خالد ج�ده حم�د 

يحيى ب�سام محمد عارف اب� �سيدو 

القا�سم محمد علي ابراهيم وحيد 

ح�سين ها�سم عبد الفتاح �سعيد جالد 
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�سليمان عمر �سليمان عبد الحميد العنيد 

عبدالرحمن محم�د عبد الرحمن ن�سر النجار 

عبد اهلل  �سالم عبد اهلل علي 

علي ح�سين علي عباني 

مهند محمد احمد عرابي حداد 

ابراهيم ح�سام احمد ال�سامي 

احمد �سامي قا�سم �سبيتي 

احمد طارق عبد الحميد علي ت�فيق 

احمد محم�د احمد رزق اب� عيده 

اياد ماأم�ن م��سى محمد المبروك 

بدر نا�سر محمد عبد الكريم 

جمال احمد خليل من�س�ر 

ح�سن �سليم ال�سفح 

ح�سن فاروق ح�سن محمد محم�د 

خالد وائل نايف ح�ران 

عاهد عادل عاهد ابراهيم اللحام 

عبا�س عبد الكاظم �سلمان �ساحب 

عبد اللطيف لطفي عبد اللطيف �سباح 

عبد اهلل طارق �سالم ا�سماعيل عبد اهلل 

عبد اهلل ناجي محمد �سليمان الب�سام 

علي حيدر ع�ن 

علي فايز �سعيد ي��سف الرحيم 

علي وجيه محمد الخر�سه 

فايز محمد ف�ؤاد فايز ف�ؤاد من�س�ر 

محمد احمد ح�سن عط�ي 

محمد اأمين بركات محمد زكي بركات 

محمد جميل ديب عط�ي 

محمد عامر عبد اهلل محمد خريبط 

محمد عبا�س محمد ح�سين الطير 

محمد عبد الر�سا ا�سعد غمل��س 

محمد م�سطفى حلمي عبد القادر 

محمد م��سى محمد مت�لي 

م�سطفى مراد م�سطفى مندني محمد 

ه�سام م�سطفى ذيب 

و�سيم ح�سين �سيري 

يعق�ب ي��سف علي ن�س� دبع�ن 

احمد ر�س�ان زين 

احمد عبد الأمير احمد فران 

احمد محم�د  محمد محمد احمد ال�سرقاوي 

جعفر ح�سن علي فيا�س 

ح�سام محمد المهدي ح�سين محمد 

ح�سن ع�سام فرحات 

ح�سين علي جمعه 

خالد م�سطفى محم�د خلف 

رائد محمد �سبحي طالل ي�ن�س 

طارق عبد الغني عرمان 

طه محمد اح�سان دروي�س 

عبد اهلل ح�سن عذبي مارد 

علي محمد  ح�سن ر�ساد خالد عبده 

علي م�سباح ال�سيخ 

فهد  اأكرم عبد العزيز ن�سار 

فهد الأحمد محمد �سعيد عيد يبي 

فهد م�سطفى ح�سن م�سطفى عبد الج�اد 

محمد ب�سام محمد احمد �سعبان 

محمد ب�سير محمد ه�يل� 

محمد طارق محمد �سليم 

محمد عادل �سليم احمد اب� عماره 

محمد ف�زي محمد المحمد 

محمد محمد ماجد اب� زلم 

محم�د زهير محمد عبد الكريم �سرطاوي 

محم�د عبد اللطيف فران 

يزن طعمه الرفاعي 

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

فادي احمد عبد الرحمن العلي 

محم�د خالد محم�د عثمان ابراهيم 

احمد عامر عبد اهلل محمد خريبط 

ي��سف ب�سير محمد ه�يل� 

احمد ا�سعد ي��سف جام��س 

احمد رفعت الترك 

�سالم طارق �سالم ا�سماعيل عبد اهلل 

علي اح�سان ع�ده ي��سف ال�سيخ يا�سين 

محمد عدنان ح�سن حنين� 

نايف وائل نايف ح�ران 

ح�سان محمد �سعيد اب� زعالن 

فادي  كمال مطاني��س زخ�ر 

محمد اي�ب طالب م�سلم بريجيه 

محمد با�سم امين عي�سى 

محمد م�سطفى محمد زواوي 

ي��سف زهير محمد عبد الكريم �سرطاوي 

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

خالد ماهر احمد �سعبان 

م�سطفى �سمير البرادعي 

ح�سين علي  عبد الر�سى زهرا 

علي عدنان ح�سن حنين� 

خالد �سالح عبد الرحيم �سليمان النما�س 

�سالم عبد ال�سالم �سالم ابراهيم الزايد 

طارق  محمد حبيب المتروك 

عبدالرحمن جمال عبدالرحمن عبدالهادي 

عمرو احمد احمد احمد اب� �سته 

محمد احمد �سامي محمد 

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

نبيل مروان م�س�تي 

وليد خالد محم�د عثمان ابراهيم 

اكرم علي ف�زي ابراهيم العبد 

خالد نبيل عبد اهلل رم�سان العيدي 

�سامر ماجد محمد محمدين 

عامر عبد اهلل حم�د نازل 

عبد الرحمن رفعت الترك 

عالء محمد  زاهر فهد 

عماد محمد ت�فيق ابراهيم 

محمد عبدالرحيم ي��سف عبدالرحمن الكندري 

�ل�سف �لأول �لثانوي 

احمد ح�سن علي فيا�س 

احمد ماهر احمد �سعبان 

ثامر عبد اهلل حم�د نازل 

خلدون محم�د الحريري 

ربيع جهاد محي الدين ع�ن 

عقيل علي محم�د امير 

محم�د ا�سماعيل ح�سين زق�ت 

ها�سم �سعبان ها�سم �سعبان الرفاعي 

يعق�ب  حيدر يعق�ب ال�سفار 

احمد عادل باقر معرفي 

خالد فالح �سع�د مطار المطيري 

�سامر عبد الفتاح جميل البيزه 

كريم محم�د عبد الكريم الحداد 

اديب محمد زهير ر�سا الجابي 

حيدر محمد ن�سيف نجم 
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عمرو محمد ت�فيق ابراهيم 

�ل�سف �لثاني �لثانوي 

اكرم  محمد احمد عرابي حداد 

علي قا�سم علي �سليمان احمد المجادي 

محم�د �سعد زغل�ل محم�د �سعد 

حاتم زهير لطفي م�سطفى احمد نجم 

�سامي علي خليل ا�سمر 

عالء عبد المهدي محم�د ال�سالح 

علي خ�سر واكد ا�سماعيل 

محمد خليفه فرج خليفه 

محمد وليد احمد طيراوي 

ا�سعد احمد ابراهيم ا�سعد 

ح�سين مح�سن يعق�ب الخزعلي 

خالد وليد يا�سين طه 

�سامح عادل �س�قي ع��س اهلل 

فادي �سليم خليل غازي 

محمد عز الدين » وجيه » محمد ازبيدي 

م�سطفى عبد الغني عبد الرحمن الفار 

علي ح�سن ها�سم بدر الدين 

�ل�سف �لثالث �لثانوي 

ان�ر  كامل محمد احمد اغنيم اب� ادراز 

بدر خالد نا�سر محم�د القبان 

عمار حميد ر�سا ح�سن 

ان�س محمد علي م��سى 

خليل �سالح عبد الرحيم �سليمان النما�س 

رامي محمد لطفي ي��سف الزغير 

�سبيب فالح �سع�د ر�سدان 

عبد اهلل �سهيل عبد افليفل 

عماد محمد عبد الح�سن �سفاوي 

ماجد ابراهيم محمد اب� 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 طنب�ز 

محمد جهاد محي الدين ع�ن 

وليد عبد الفتاح ال�سيد ح�سن 

�ل�سف �لر�بع �لثانوي 

بديع عي�سى عبد اهلل العج�ز 

بالل �سعد محم�د عبد الرحمن 

تامر دروي�س م�سطفى عبد النبي 

محمد ن�اف �سليمان محمد 

حمد نا�سر حمد جمعان العجمي 

عبد الرحمن محمد زاهر فهد 

علي مجيد عبد ال�سمد ان�ساري 

فادي احمد عبد اللطيف يا�سين 

محم�د ال�سريف �سف�ت محم�د كامل 

محم�د محمد علي الأ�سطل 

نائل حميد عطا اهلل الم�سري 

احمد ح�سين احمد فريده 

ا�سامه  �سعبان خليل الق�قا 

ح�سين » محمد المهدي » ح�سين محمد 

عهاد محمد ر�ساد ابراهيم �سالح 

ماهر عبد ال�ستار علي اللحام 

محمد �سالح احمد المر�سد

طالب �لعام �لدر��سي 2002-2001

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد ا�سامه احمد محمد اي�ب 

احمد ا�سرف محمد كامل عبد الرحيم 

احمد جا�سم خليل عبد الكريم ال�ساهر 

احمد خليل احمد �سالم بحر 

احمد علي حمد احمد 

احمد محمد �سالح احمد 

ا�سامه �سفاء �سياء الدين ح�سين العلمي 

ا�سالم محمد محمد عبد المجيد ع��س 

اكرم محمد زهير ع�ده 

تي�سير يا�سر ابراهيم ح�سين اب� زرقه 

جعفر محمد ابراهيم �سلمان الخليفي 

ح�سام خليل ابراهيم حمادي 

ح�سن  م�سطفى ويزاني 

ح�سن علي محمد �سلمان 

حمزه عبد الخ�سر محمد الب�غبي�س 

ر�سيد نائل محمد عزت ر�سيد 

زياد محمد طارق محمد الح�سيني 

�سالم فايز محمد قا�سم اب� ح�سمه 

�سلمان عبد اهلل ابراهيم ح�سين البحراني 

�سيد حيدر �سباح علي محمد �سبر 

�سيد علي �سيد محمد قزويني 

�سيد محمد م�سطفى �سيد محمد �سادق 

قزويني حائري 

�ساكر �سليم مروح �سباح 

�سالح فهد حم�د عبد اهلل ب� حمد 

�سالح الدين احمد م�سطفى احمد عقيل 

طالل جا�سم محمد عبد الر�سا 

عبد الرحمن خالد �سالح الدين منقار 

عبد الرحمن �سالح ي��سف علي احمد 

عبد الرحمن يحيى فراج عبيد 

عبد العزيز ر�س�ان احمد زين 

عبد الكريم غانم عبد الكريم عبد الرحمن 

ا�سعد ح�سن 

عبد اهلل احمد ابراهيم فرحات ابراهيم 

عبد اهلل عزام احمد �سالح 

عبد اهلل محمد �سعيد عمر 

علي ا�سامه في�سل ح�سين ب� �سفر 

علي غ�سان علي ع�ا�سه 

عمار محمد عماد ف�زي الخطيب 

عمر �ساهر عبد الرحمن خليفه قنديل 

عمرو حمدي محمد عبد العزيز ح�سين 

فاروق عمر احمد الأحمد 

ف�از مجيد عبد اهلل عبد الرحمن محم�د 

قا�سم فايز ح�سن خري�س 

ل�ؤي اكرم �سعيد عبد الباري 

محمد ا�سرف محمد الخ�لي 

محمد جمال محمد عبا�س حيدر 

محمد خالد ي��سف ح�سن 

محمد �سامي محمد الحمد 

محمد �سهيل محمد لحاف 

محمد �سالح احمد محمد �سالح 

محمد عبا�س محمد جزيني 

محمد عبد اهلل محمد �سعيد عبداهلل م�سع�د 

محمد غ�سان علي ع�ا�سه 

محمد فايز زغل�ل حنفي م�سطفى 

محمد م�سطفى ي��سف بك�ر 
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محم�د ابراهيم محم�د ابراهيم فيا�س 

محم�د ا�سماعيل محمد م�سطفى عي�سى 

محم�د جمال حجيج 

محم�د �ساهر محم�د ي��سف م��سى 

م�سطفى عبدالقادر فايز ا�سماعيل عبدالرازق 

منذر ماهر م�سطفى محمد ال�سفاريني 

ها�سم ا�سعد محمد م��سى 

ها�سم كاظم محمد ح�سين الح�سيني 

ه�سام جا�سم محمد ع��س �سالمه ع��س اهلل 

ه�سام حاتم محمد احمد ي�ن�س 

وليد محمد ح�سين علي العنزي 

يزن محمد احمد ال�سعبي 

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

احمد زهير لطفي م�سطفى نجم 

احمد عماد نديم ح�س�ن 

احمد كامل محمد ال�سيد علي 

احمد نبيل محمد البنى 

الحارث منذر قا�سم �سليمان �سالح 

امجد محمد ح�سن محم�د محم�د حمد 

ان�س عماد عبد الرزاق �سرور مالح 

ان�س محمد �سالم الع�س 

اني�س ذيب احمد فقيه 

ح�سن عدنان نايف كل�س 

ح�سين مح�سن را�سد عبد اهلل 

حمزه  خليل ابراهيم وحيد 

عبد الرحمن ف�زي محمد عارف اب� �سيدو 

عبد العزيز تركي را�سي ح�سن م�ساري 

عبد العزيز محمد فاخر �سليمان الم��سى 

عبد اهلل خالد �سليم حمدان 

عثمان زايد طالب محمد الزاهري 

عز الدين محمد ف�زي �سيلين 

علي �سادق جا�سم محمد 

عمر مجدي محمد الجالد 

عمر وليد خالد ا�سماعيل فروانه 

عي�سى محم�د م�سطفى تميم 

فرا�س ي��سف حايك 

محمد ح�سين عبد ال�سالم خير الدين خان 

محمد �سكري رفعت عبد اللطيف 

محمد علي طاق خير الدين خان 

محم�د محمد علي �سالحات 

م�سطفى م�ؤن�س م�سطفى حامد �سليمان 

ن�ر الدين الهيثم قل��س 

وليد خالد حربي قرق�س 

ي��سف  رفيق ت�فيق عبد اب� زينه 

ي��سف حبيب احمد محمد علي 

ي��سف �سالم غازي عبد الرحيم �سالح 

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

احمد عطيه عبد الرحمن �سيد 

احمد محمد ح�سن محمد محم�د 

بدر جمال عبد الرحمن عبد الهادي 

خالد ب�سام ت�فيق عبا�س اب� غربيه 

�سليمان محمد فاخر �سليمان الم��سى 

�سيد محمد علي �سيد محمد �سادق 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 محم�د 

عي�سى عاطف عي�سى م�سطفى عي�سى 

محمد عبد الباقي محمد العرج 

محمد علي عبدالغني عبدالمجيد عبدالغني 

محمد عمر محمد �سبحي ح�سيب القا�سي 

محمد غ�سان احمد عبد الرحيم قا�سم 

م�سلم خليل م�سلم احمد بريجيه 

مهند محمد �سالح طه 

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

ح�سن ي��سف عبد الح�سين ابراهيمي 

وديع فاروق بديع عبد الرزاق 

احمد ف�زي محمد عارف اب� �سيدو 

احمد محمد محمد عبد المجيد ع��س 

احمد مهدي احمد �سفيق احمد ح�سين 

براء يحيى �سليمان 

زين العابدين خليل ابراهيم وحيد 

�سلمان عبد الكاظم �سلمان �ساحب 

�سياء الدين �سفاء �سياء الدين العلمي 

طالل  ن�سال طالل عبد اهلل عبد المجيد 

عادل نبيل محمد خليل 

عبا�س اكرم زه�ه 

عبد العزيز غزوان عبد اللطيف هالل 

عبد اهلل عبد العلي رم�سان نادري 

عبد اهلل علي محم�د ابراهيم ح�سين 

عبد اهلل وليد خالد ا�سماعيل فروانه 

علي ح�سن ج�اد �سياء الدين 

علي قا�سم عبد الكريم علي ا�سماعيل 

عمر جا�سر ن�ساأت محم�د حفني 

عي�سى جا�سم الب�غبي�س 

فادي ح�سام منقار 

محمد ا�سرف  محم�د �سامي احمد 

محمد ح�سين  الحمد 

محمد عبد الحليم �سراره 

محمد كمال احمد بالل عرن��س 

محمد نعيم عبد القادر ا�سماعيل عبد القادر 

محمد ه�سام ح�سن الحاج محمد الجمل 

يحيى �سالم غازي عبد الرحيم �سالح 

ي��سف م�سطفى بك�ر 

�ل�سف �لأول  �لمتو�سط 

احمد ابراهيم باراهبنج بانج ب�غ�

احمد اإياد عبدالأمير فاخر

احمد حمد جا�سم المحمد

احمد �سامر على ح�سين �س�يكه

احمد �ساهر عبدالرحمن خليفه

احمد �سكري رفعت عبداللطيف

احمد عبد الحليم محمد ح�سين �سراره 

احمد ف�ؤاد جميل ح�سين ع��س

احمد محمد رائف احمد عبا�س مهنا

احمد معت�سم ي��سف احمد ع�ده 

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�س 

اإ�سالم عبدالرازق ح�سن علي ي��سف

با�سل محمد ف�ؤاد فايز ف�ؤاد من�س�ر

بدر مهيل في�سل الخالدى

بالل احمد ا�سماعيل �س�يلم

بنيان محمد ن�سيف نجم
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تاو�سرو�س فتحي لبيب مقار

جاد فادي عيد

ح�سن ج�هر عط�ي

ح�سن ح�سين ماروني 

ح�سن خليل �سليمان �سليمان

ح�سن محم�د بعلبكي

ح�سين عبدالكاظم �سلمان �ساحب

ح�سين ي��سف عبدالح�سين ابراهيمى 

خالد نا�سر محمد ر�سيد خلف

داود �سليمان عبدالرحيم �سليمان النما�س

داود محمد ابراهيم �سلمان الخليفى

رامى محم�د عبدالقادر ريان

ربيع احمد ا�سماعيل �س�يلم

ر�ساد محمد ح�سن ر�ساد خالد عبده

ر�سا احمد عط�ي

�سامح عدنان محمد بيطارى

�سامى محمد محمد محمد ال�سيرفى

�سعد عبداهلل حنا ي��سف

�سعد يعق�ب على ح�سين

�سالم فتحى عبدالرحمن بدران بدير

�سالمه علي �سالمه

�سيد ح�سن محمد كاظم محم�د جعفر

�سالح م�فق ن�سرى

طارق خالد خ�سر دياب ن�سار

عامر ح�سين حايك

عامر مزود العلي

عبا�س محمد القاع�ري

عبدالحليم الهيثم قل��س

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 ع�ينات

عالء قابل ت�فيق جميل �سالح

عالء محمد عماد

على مح�سن را�سد عبداهلل �ساكر

علي عبدالباقي العرج

علي محم�د ي��سف عبدالرحيم ال�سقر

علي ي��سف ال�سيد

عمار ماأم�ن قت�ت

عمر تي�سير خليل ابراهيم محمد عطيه

عمر زايد طالب محمد الزاهرى

عمر غ�سان احمد عبدالرحيم قا�سم

عمر م�سطفى طالب

عمرو على على احمد محمد داود

عهد اكرم عبد العزيز فريج ع�ده 

فهد با�سم عبدالمير محمد �سهاب

فهد علي احمد

فهد في�سل فهد محمد ب�ر�سلى

ف�زى محمد �سيلين

في�سل راتب خليل محمد الزير

كريم عمر محمد �سبحى ح�سيب القا�سى

كريم محمد احمد على اب� العنين

كريم محمد ه�سام فتحى على

محمد الطاهر بن الهادي كريم 

محمد خليل النع�سان

محمد زهير لطفى م�سطفى نجم

محمد �سمير محم�د عثمان ابراهيم

محمد �سادق جا�سم محمد

محمد عبدالفتاح ال�سيد ح�سن

محمد عبدالكريم �سعد

محمد عدنان علي ع�ا�سه

محمد عزوز عبدالفتاح علي

محمد ع�سام محمد زهدى احمد

محمد فادي �سرور

محمد كاظم علي عذبي ال�سمري

محمد يحيى فراج عبيد

محم�د عدنان محمد محمد العا�سى

م�سطفى طلب رجا م�سطفى زنيط

م�سعب عبدالغنى محمد �سليمان محمد

معاذالرحمن محمد منير احمد عثمان م�سطفى

معتز ماهر م�سطفى محمد ال�سفارينى

نا�سر �سالم ابراهيم ا�سماعيل

نا�سر عبدالقادر بدره

نا�سر ي��سف رفراف

ن�ر الدين ح�سام منقار

ه�سام اكرم زه�ه

ه�سام هانى ه�سام قلعاوى

هنيدي عبد اللطيف �سالح را�سد الهنيدي 

وليد جمال ابراهيم ك�جان

وليد خالد محم�د حماده

يحيى حمد زغير العرج

يعق�ب ي��سف محمد الهاللى

يمان محمد مال عثمان

ي��سف محمد بالل �سعد ال�سعد

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

ابراهيم محمد امين على كرم تنك�س

احمد ح�سان اأحمد الزبيق

احمد ر�سا ابراهيم الرمادي

احمد على على داود

احمد علي  احمد طه 

احمد محمد ه�سام فتحى على ح�سن

ا�سامه علي الظريف

امين بدر عب�د غزبان اوريان

زياد خالد حمدان

�سليم احمد محم�د حمادة

�سيد مجتبى �سيد محمد �سادق قزوينى حائرى

عبدالعزيز �سباح جباره طاهر

عبداهلل زايد طالب محمد الزاهرى

ع�سام خالد خ�سر ذياب ن�سار

عالء احمد علي ح�سين حم�ده

عمر ح�سين الحمد

عي�سى جراح خالد دخيل

فادى وهيب عبده ال�سعار

محمد الهيثم قل��س

محمد جا�سم محمد عبدالر�سا

محمد هانى محمد عمر عبداهلل

محمد ه�سام �سعيد عبداهلل عبدالرحمن

محم�د محمد زين الدين محمد ربيع

م�سطفى ماهر م�سطفى محمد ال�سفاريني

نا�سر ح�سن محمد احمد

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

احمد جراح خالد دخيل 

احمد �سعبان خليل ح�سن الق�قا

احمد علي بدوي الظريف

احمد ملحم القزق

اأمان ياتينج هيل�ه
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بديع فاروق بديع عبدالرزاق

ج�ن فكت�ر ف�زى عبدالملك

حربي خالد حربي قرق�س

ح�سين فايز ح�سن خري�س

�سالم طارق �سالم ا�سماعيل عبداهلل

عادل جا�سم �سنيدح �سلطان

عبدالرحمن رحيم محمد حميدى

عبداللطيف عبداهلل �سالم عبداهلل المزين

عبداهلل رفيق ت�فيق عبد اب�زينه

علي جمال م�سطفى

عماد منير الرفاعي

عمر وليد ح�سن دروي�س عيد

ف�ؤاد احمد محم�د حماده

فهد ر�سيد فهد الكنفاني

محمد ثامر خزعل ابراهيم

محمد جمال م�سطفى حجيج

محمد ح�سين حايك

محمد �سعيد حمد محمد زغير الأعرج

محمد عماد نديم ح�س�ن

وليد زبار ع�اد �سيف

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

ابراهيم محمد ح�سيب م�سطفى العكاوى

احمد خالد منقار

بهاء الدين زهير لطفى م�سطفى نجم

ح�سن مح�سن احمد الأحمر 

ح�سين محمد اإبراهيم �سلمان الخليفي

ح�سين عمر محمد �سبحى ح�سيب القا�سى

ديفيد نبيل ر�سا غبريال

�سهيب عبدالرزاق الحم�د الح�سين

عبداهلل احمد خ�سر حرباوى

عبداهلل فرحان محمد �سالم

علي ح�سين زه�ي

فرا�س فايز ح�سين ا�سماعيل ك�ستيرو 

فهد �سادق جا�سم محمد

محمد ح�سن ن�سر اهلل

محمد ر�سا ابراهيم الرمادي

محمد علي احمد

محمد منير محمد ح�سين �سراره

محم�د محمد طالب الي��سف اب�قيا�س

م�سطفى خالد م�سطفى برهان

مينا فتحى لبيب مقار

ن�سري �سهيل ن�سرى ذيب القي�ساوي

عبداهلل  عامر ا�سماعيل ابراهيم ا�سماعيل ال�سرهان

هادي علي محم�د ابراهيم ح�سين

�ل�سف �لأول �لثانوي 

ابراهيم �سعيد احمد مد هلل

ابراهيم محمد ابراهيم �سلمان الخليفى

احمد غازي ج�يزي �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�سل حليفي الخالدى

عبدالعزيز حبيب من�س�ر عبا�س عبدالعزيز

عبداهلل مبارك محمد المطيري

عزالدين عبدال�سالم احمد محمد

محمد طلب رجا م�سطفى زنيط

محمد علي �سباح النا�سر ال�سباح

محمد علي علي احمد داود

محمد وليد محمد رجب �سرف ال�سريف

محم�د ح�سن محمد احمد

محم�د محمد حيدر

م�ساري �سباح جباره طاهر

م�سعل �سع�د ذعارزيد غيام المطيرى

مي�سر عدنان الحلبي

يعق�ب غنى عبداهلل جابر

�ل�سف �لثاني �لثانوي 

احمد داود احمد حمدان

احمد �سامر »محمد ماجد » محمد اب�زلم

ح�سام محمد طالب الي��سف اب�قيا�س

حمد عبداهلل �سالم المزين

فهد خالد هالل الهب�سه

محمد جدوع �سلطان عبيد 

محمد عدنان محمد محمد العا�سي 

محمد فرحان محمد �سالم

محمد ي��سف ذيب ال�سيد 

مروان فايز ح�سين ا�سماعيل ك�ستيرد

وائل وليد محمد رجب �سرف ال�سريف 

وليد خالد منقار

يحيى زكريا علي بري 

�ل�سف �لثالث �لثانوي 

احمد ح�سن احمد حم�د

احمد ما�سيرجي مي

احمد وجيه محم�د اب�عيا�س

�سلمان ياتينج هيل�ه

عبدالرحمن ف�سل محمد عقله الف�سلي

علي ح�سن  علي عبد اهلل 

محمد �سالح امين محم�د فخري

محم�د محمد احمد جمعه اب�عيده

نديم محمد غالب خليل ال�سيخ علي

�ل�سف �لر�بع �لثانوي 

ابراهيم �سالح حمد بنيان 

احمد جميل �سادق ابراهيم داود 

احمد عدنان ح�سن المرابع 

احمد علي ر�سا غنيم 

احمد فهد عبد الحميد �سالح 

احمد محمد وا�سف ال�سيداوي 

بالل ع��س م��سى ع��س 

رجا وليد محمد رجب �سرف ال�سريف 

�سلمان نمر �سلمان الحداد 

�سالح اح�سان عبد الرزاق التجار 

عبد العزيز عارف عبد العزيز ال�ساذلي 

عبد اهلل �سالم را�سد ال�سمري 

عدنان مازن �س�ا�س 

عالء محمد م��سى ال�سميري 

علي عدنان محمد علي 

في�سل زبار ع�اد �سيف الح�سين 

ل�ؤي محمد م��سى ال�سميري 

محمد جهاد خالد ال�سيخ عبد القادر 

محمد ح�سن  محمد عريقات 

محمد ع��س م��سى ع��س 

محمد هليل ثاني خلف 

م�ساري عبد اهلل را�سد الف�ساله 

ن�ر الدين م�سطفى عبد اهلل حماد 

هادي محمد ح�سيب العكاوي
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طالب �لعام �لدر��سي 2003-2002

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد جميل ر�سدي عرفات اب� �سيدو 

احمد خالد �سبحي محمد ال�سقر 

احمد عبد الرزاق عبد الكريم �سيد علي 

احمد عبد اهلل عبد ال�سميع ح�سانين 

امجد محمد فريز �سليمان ال�سقا 

ب�سر ب�سام اديب الرفاعي 

ح�سين علي عبد المجيد ح�سين �سعبان 

ر�سا اياد ج�اد خلف 

�سيد محمد امين �سيد محمد �سادق قزويني حائري 

�سبر �سباح علي محمد �سبر 

عبد اهلل عبد ال�هاب علي محمد اب� حمده 

علي ح�سين عبد غندور 

علي �سعد كامل �سريف الف�سلي 

عمر ا�سامه احمد خيري محمد م�سلح 

عمرو راأفت محم�د ال�سيد محم�د 

غالب �سمير برازي 

كرم محمد احمد ال�سعبي 

ل�ؤي م�سطفى عبد اهلل م�سطفى حرباوي 

محمد ابراهيم محمد امين 

محمد ت�فيق ح�سن �سبلي 

محمد جا�سم محمد عبا�س غالم 

محمد جمال محمد فاع�ر 

محمد �سمير عبد اهلل جمعه الح�اج 

محمد ع�سام ح�سين ح�سن الكحل�ت 

محمد محم�د ر�سيد محم�د دلبح 

محمد نادر محمد ر�سا الع��سي 

مهدي محمد عبد المير �سحيمي 

مهدي  محمد علي محم�د ح�سان 

هيثم ايمن فريد دحب�ر 

ي��سف ابراهيم محمد امين 

ي��سف نزيه عزت محم�د �سالح 

جالل ان�ر عبد العزيز ن�سار 

احمد محمد زاهر احمد عباره 

ب�سام رائد ابراهيم داود ابراهيم 

بالل �سعالن غزول 

ح�سن ابراهيم ذيب ال�سيد 

ح�سن علي محم�د العلي 

خليل فايز ح�سن خري�س 

�سلمان ريا�س �سحده محم�د عرابي الخالدي 

عادل ج�اد محمد احمد اب� ديه 

عامر ح�سام علي �ساهر 

عبا�س عبد اهلل عبد النبي الحاج عبد اهلل 

عبد الرحمن محمد احمد محمد ي��سف 

عبد الرحمن  منجد عبد الروؤوف الن�باني 

عبد اهلل جبر �س�ان ح�سن �سليمان 

عقيل محم�د قا�سم �سيا هب��س 

علي عبد اللطيف علي عرب محالي 

علي م�سطفى ويزاني 

عمر ا�سرف محمد عبد الحميد ال�سيد 

عمر �سمير محمد محمد �سال 

عمرو محمد ه�سام فتحي علي ح�سن 

فهد نادر �سالح م��سى 

محمد رم�سان اب� القا�سم ابراهيم 

محمد �سمير  �سليم محمد اب� عطيه 

محمد عاطف عي�سى م�سطفى عي�سى 

محمد مجدي محمد غزال 

محمد هاني ها�سم احمد الت�تي 

محمد وجيه علي كريكر 

محم�د عبد الكاظم �سلمان �ساحب 

نعيم احمد محمد رحيل 

ن�اف خالد محم�د حماده 

وليد محمد م�سطفى عثمان 

ي��سف حمد محمد زغير العرج 

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

با�سل محمد محمد عبد ال�سالم ابراهيم 

ح�سين علي محمد عبد الر�سا حبيب 

علي ب�سام محمد تميم 

عمر �سالح الدين خليل عبد اهلل �سل�ت 

محمد عبد اهلل عبا�س حيدر محمد 

محم�د احمد عبد الرحيم احمد ا�سعد 

ن�ر الدين �سالح الدين �سامي �سيف اهلل 

هيثم عمر �سليمان عبد الحميد العنيد 

ي��سف ح�سام ن�ساأت احمد �سب�ح 

احمد �سمير خالد روميه 

احمد عازم قا�سم عبد الرحمن 

اكرم هيثم عبد الج�اد محمد عفانه 

فادي فرحان محمد اب� مره 

محمد ح�سن ديب ال�سيد 

محمد داود ي�ن�س 

ي��سف علي اب� زيد دروي�س 

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

احمد ا�سامه احمد خيري محمد م�سلح 

احمد ع�سام فتحي عبد الحميد 

ا�سامه خليل ال�سيخ� 

بهاء الدين زياد عبد المجيد ا�سعد 

الهم�سري 

عدنان عادل زكي محمد المنفل�طي 

محمد بدر عب�د اوريان 

محم�د علي محم�د العلي 

بدر ب�سام اديب الرفاعي 

جميل ايمن فريد دحب�ر 

حم�د عاجل فا�سل غليف�س مقط�ف 

�سليم ب�سام محمد �سفيه مغايري 

�سيد  ح�سين �سيد مرت�سى مهري 

طالل محم�د عبد القادر ريان 

عبد اهلل نا�سر عبد اهلل محم�د الخطيب 

عبد الهادي ها�سم زاهي عبد العزيز 

ح�س�ني 

محمد احمد عيد فرحان ع�ده اهلل 

محم�د محمد كمال محمد ح�سنين 

م�سعل جدوع �سلطان عبيد العنزي 

م�سطفى ر�سا م�سطفى تميم 

ن�اف محمد بالل �سعد ال�سعد 

ي��سف با�سم محمد عبد الفتاح عبد العزيز 

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

احمد �سالح الدين خليل عبد اهلل �سل�ت 

خالد طالل علي كرم ح�سين 

عدي ف�از فايز ال�سقفة

عقيل قا�سم عي�سى قا�سم ح�سين علي 

عمر ريا�س جمال ي��سف عم�سه 

عمرو ماهر ال�سيد اب� زيد 

محمد �سليمان محمد �سليمان عبد الغني 

ي��سف جعفر محم�د محمد نعمه اهلل 

احمد عمر علي عبد اهلل الجهري 
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اياد عمر �سليمان عبدالحميد العنيد

بالل ه�سام دياب 

ب�ير ابراهيم عبا�س ب�ير عبداهلل

محمد ابراهيم عبا�س عبداهلل

محمد عبدالكريم كامل يعق�ب

محمد علي محمد �سالمة

محمد ي��سف محمد نا�سر �سالح ال�ساعى

محم�د ف�ؤاد محم�د �سالح

مهند ن�سال زبيدي

�سالح منذر �سالح احمد من�س�ر

�ل�سف �لأول  �لمتو�سط 

احمد اب�الفتح احمد اب�زيد ال�سجاعي

عثمان جبرين محمد احمد ع�اد

عادل عبداهلل عبا�س حيدر محمد

علي عبداهلل عبا�س حيدر محمد

همام محمد مال عثمان

ابراهيم ح�سين ابراهيم فاع�ر

احمد محمد وهيب يا�سين

احمد ي��سف على ن�س� ال�سريفي

امجد احمد عيد فرحان ع�ده اهلل

ايهم امين الزيبق

بدر وجيه على كريكر

جمال �سعيد جمال �سعيد عمران

زهير نزيه عزت �سالح

�سامى ل�ؤى عيد م�سباح عا�س�ر

�سريف مجدي محم�د �سامي احمد حلمي

طالل ن�سيم محمد حميدي

عبدالرحمن طلب رجا م�سطفى زنيط

عبدالرحمن عبدال�هاب علي محمد ابراهيم

عبدالرحمن محمد محم�د ح�رانى

عبداهلل محمد عبداهلل

عالء الدين زياد عبدالمجيد ا�سعد الهم�سري

علي ح�سين نايف كل�س

عهد اكرم عبدالعزيز فريج ع�ده

كنان �سلمان حميدان

محمد ابراهيم محمد احمد جمعه اب�عيده

محمد احمد عبدالمعب�د فايد

محمد جميل جابر

محم�د عاطف حنفي محم�د

معت�سم جمال مفيد عبدالفتاح بريك

مهند �سمير تح�سين عبدالروؤوف النجدى

م��سى خالد محم�د عثمان ابراهيم

نا�سر ب�سام ي��سف محمد احمد

و�سيم احمد علي محمد

ي��سف م�سطفى نعمه عي�سى

ابراهيم ح�سين ابراهيم عبداهلل

احمد �سمير محم�د عثمان ابراهيم

احمد مبروك ت�فيق احمد

احمد يعق�ب ي��سف علي الع��سي

ح�سن علي زهرا

خالد محمد علي طري�س

زيد قا�سم عي�سى قا�سم ح�سين على

�سع�د غزال الرحيم

عبدالعزيز تامر خزعل ابراهيم

عبدالعزيز محمد �سعيد احمد اب�زعالن

عفيف ه�سام عفيف خلف

علي ح�سان فران

علي رباح غانم

عمر �سليمان كمارا

فهد هادي فهد مح�سن

م�ؤن�س محمد �سباغ

محمد العربي ال�سيد جزر

محمد ب�سام محمد مروح عبدالحميد

محمد فايز �سعيد الرحيم

محمد ف�زي علي الحاج

محمد نا�سر عبدالكريم

محم�د وائل اله�ا

معتز طارق اليا�س ابراهيم النعيمى

نا�سر زاهر نا�سر جمعه الم�سكري

ي��سف �سمير عبداهلل جمعه الح�اج

ي��سف عبداللطيف على عبدالح�سين

ي��سف م�فق ن�سري

احمد �سعيد احمد محمد الب�لينى

ا�سد الدين �سمير عبدالقادر اللحام

جا�سم محمد بالل �سعد ال�سعد

خالد عبدالقادر محم�د �سالم

خليل علي فرحات

خليل محمد ال�سعدي

رافت محمد عبدالعزيز عبدالغفار

�سالم جدوع �سلطان عبيد العنزى

�سالم �سقر �سالم �سقر محمد المرى

عادل نايف �س�ادي جبر العنزي

عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالكريم �سيد علي

عبدالعزيز محم�د احمد رزق اب�عيده

علي عبدالأمير عبداهلل دخيل

علي عذيب را�سد عبداهلل

عماد علي م�سطفى محمد

غ�سان محمد عزمي بيروتي 

ماهر �سالح محمد حميد

محمد �سالح ن�سري �سالح �سيخه

محمد يامن احمد عي�سى المحمد الم��سى

محمد ي��سف محمد الهاللي

مهند ف�زي محمد المحمد

ن�سار خالد محم�د حماده

ي��سف خالد داود �سليمان الحزامي

�ل�سف �لثاني �لمتو�سط 

احمد بالل م�سطفى ع�اد جبريل

احمد مروان عطا حن�ن

احمد ن�سال محمد ح�سن الزبيدي

ح�سام محمد حنيني

�سياء محمد هاجر 

على في�سل ح�سن ح�سين الخ�اجه

عمر غالب ت�فيق م�سطفى ح�سن ا�سعيد

محمد خالد احمد درخباني

احمد بارع احمد ت�فيق محمد

فهد يعق�ب ي��سف على الع��سى

احمد ابراهيم ح�سن داود

عمر عادل ذكى محمد المنفل�طى

فهد ف�ؤاد ع�ده محمد

محمد �سالح محمد حميد

م��سى ها�سم زاهى عبدالعزيز

احمد وائل �سريف عبداهلل حامد

رامى على ح�سن عارف ب�سا�سي

�سمير محمد �سامي فرحات

�سكيب ماهر م�سري

عزيز ان�ر عبدالعزيز فريج ع�ده
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�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

البراء عازم قا�سم عبدالرحمن

�ساهين احمد �سالح ال�سعالن

محمد على غل�م ح�سين ا�سرف

�سامح عادل جالل �سليمان محمد

جراح خليل محم�د خليل الخ�اري

جابر را�سي عبداهلل جراح ال�سمري

ح�سن محمد حانينى

عبداهلل غزوان حافظ الحافظ

محمد ب�سام �سفيه مغايري

مينا نبيل حنا ب�ساى

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

عبداهلل محمد نظير هاجر

فهد خالد داود �سليمان الحزامي

محمد ح�سين ح�سنين حفيظ

محمد في�سل ح�سن ح�سين الخ�اجه

منذر محمد �سكيب جرار

رامي ي��سف محمد نا�سر ال�ساعى

�سامر محمد �سامي فرحات

طارق ي��سف حايك

عبدالعزيز �سعد ابراهيم ا�سماعيل

فادى عادل متيا�س م�سعد

ن�سار ب�سام �سبحي م��سى ن�سار

�سيد عبا�س محمد ر�سا مهرى

عمران مازن الح�سن

محم�د خليل ال�سيخ�

عبدالرحمن محمد بهجت ر�سيد

عبداهلل محمد بهجت ر�سيد

�ل�سف �لأول �لثانوي 

ا�سامه احمد ابراهيم �سليمان

بدر ي��سف ي��سف النجم

�سلمان كمال عبداهلل على ح�سين الميرزا

محمد ح�سن  �سلمان علي 

م�سطفى بالل م�سطفى ع�اد جبريل

يا�سر ثروت ابراهيم الدهمى

ي��سف علي عبدالرحمن ال�عالن

احمد عادل جالل �سليمان

ايهاب محمد �سالح محمد المر�سي جل�ده

عبدالقادر خليل �سيخ�

فادي جبرعبدالرحمن محمد بدار

محمد كامل محمد احمد اب�ادراز

م�سعل را�سي عبداهلل جراح ال�سمري

م��سى �سعد الدين محمد رحيل

خالد مازن الح�سن

�سيد ح�سين �سيد محمد ر�سا مهري

عبدالروؤوف منجد عبدالروؤوف عبدالرحيم ب�سر

عدنان نا�سر القزق

ع�سكر م��سى م�سلم ع�سكر

محمد ريا�س �سالم عليان ال�ادية

محمد �سريف رزق

محمد ها�سم زاهى عبدالعزيز

محمد ن�سال محمد ح�سن الزبيدي 

�ل�سف �لثاني �لثانوي 

غيث محمد اح�سان ح�سنى الجددا

محمد �سعد الدين محمد رحيل

محمد عذيب را�سد عبداهلل �ساكر

زكار احمد الحريرى

احمد كامل محمد احمد اب�ادراز

بي�س�ى نبيل حنا ب�ساى

�سفيق �ساهرالدين خالد الدرينى

عمار غني عبداهلل جابر

كمال محمد كمال محمد ح�سنين

نذير محمد نظير هاجر

�سادي محمد محمد مدني عبدال�سالم

عبدالرحمن خليل محمد ها�سم

محمد بالل م�سطفى ع�اد جبريل

م�سعل اياد عبدالمجيد الثاقب

ن�اف محمد مطرود �سند

هيثم هانى عبدالقادر عبدالعزيز اله�ارى

�ل�سف �لثالث �لثانوي 

ح�سين علي احمد جعفر

محمد خمي�س جمعان ع��س 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 �سالح غل�م عبدالرحمن

�سبحي �سالح �سبحي محمد بدار

�ل�سف �لر�بع �لثانوي 

ان�س »محمد نبيل« محم�د العتر

ان�ر �سامي امين الحاج من�س�ر

حيدر مح�سن يعق�ب الخزعلي

�سهيب �ساهرالدين خالد الدرينى

عمر جابر عبدالرحيم جابر عم�رى 

محمد علي محمد مبارك

طالب �لعام �لدر��سي 2004-2003

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

ابراهيم محمد نعمه عي�سى

احمد ابراهيم محم�د ابراهيم فيا�س

احمد حمد �سعير ثامر

ا�سامه با�سم امين عي�سى

ا�سامه محمد �سامي ابراهيم احمد ابراهيم

بدر عماد ح�سن

ب�سير عمر جميل �سم�سام

خالد ابراهيم حماد ابراهيم م�سعد

خالد عبداهلل احمد عبداهلل ابراهيم الن�ح

خالد محمد ابراهيم �سليمان الحاج ا�سعد

خالد محمد علي عطيه عطا

راغب عبدالحليم محمد ح�سين �سراره

طارق جهاد جميل محمد عاي�س

عادل م�سطفى نعمه عي�سى

عبدالحميد م�سطفى عبدالحميد قا�سم اآغا

عبدالرحمن نا�سر عبداهلل محمد الخطيب

عبدالعزيز فالح عط�سان ثاجب جابر

عبداهلل ح�سين خليل �سيد ابراهيم محمد القالف

عبدال�هاب فهد حميد ج�هر الحالق

علي عبدالحميد �سعير ثامر من�سد

علي عبداهلل محمد عبا�س غالم

عمر محم�د داود ي��سف

فادي عبداهلل عبدالخالق جاد احمد

فهد منذر قا�سم �سليمان �سالح

محمد ا�سامه احمد محمد اي�ب
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محمد ايمن �سعبان ت�فيق

محمد جميل ر�سدي عرفات اب��سيدو

محمد حاتم محمد احمد ي�ن�س

محمد حمد �سعير ثامر

محمد خالد عبدالبديع محمد

مروان �سالح محمد حميد

مهدي عبدال�سالم خير الدين خان

نبيل ب�سام ال�سمدي

وليد مجدي احمد علي م��سى

احمد ابراهيم عبدالهادي حب اهلل

احمد خالد احمد العرج

احمد م�فق �سالح ن�سري

امير فرحان محمد اب�مره

ح�سين عبدالحكيم تي�سير م�سطفى من�س�ر

ح�سين عالء الدين ميرزا علي م��سى ال�سليمي

ريم�ن روماني �س�قي ثابت

�سفيق معتز �سفيق عبدالعزيز

�سمالن احمد م��سى الجباوي

عبداهلل ع�سام كمال ي��سف اب�لبده

عبدالمنعم بارع احمد ال�سيخ احمد

علي وجيه علي كريكر

عمر ب�سام محمد �سالح

عمر خليل حكمت محمد �سيف الدين الح�سيني

عمر لطفي منير كامل عج�ر

ف�از رامي ف�از ال�سعار

محمد احمد م�سطفى �سحاده

محمد عامر مازن احمد قمر

محمد قا�سم محمد خلف

محمد ممدوح محمد علي ح�سن

محمد نا�سر مجيد جعفر

محم�د عبداهلل محم�د عبدالر�سي ن�سر اهلل

م�سعل احمد عبدال�سالم ال�سيد

م�سعل خليل م�سلم احمد بريجيه

م�سطفى زايد طالب محمد الزاهري

م��سى وليد م��سى محمد

نا�سر محمد عبا�س ح�سين ال�سطي

همام �سالح الدين �سامي �سيف اهلل

وليد محمد ماهر م��سى

يا�سين محم�د محمد محمد احمد ال�سرقاوي

ي��سف محمد نزيه �سحادة

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

احمد عبد اهلل احمد عبد اهلل الن�ح 

خالد عبدال�سالم حامد العرج

�ساهر حازم عبا�س ال�ساذلي

�سيد علي احمد �سيد محمد ر�سا قزويني

طارق احمد درخباني

محمد م�سطفى �سهاب

احمد ايمن الحكيم

احمد �سعيد عبدالبديع �سادق

ح�سن على محمد مراد 

محمد ايمن الحكيم

محمد عبدالرحمن عبدالعزيز محمد ي��سف

محمد ورد ا�سامه �ساهين

محمد �سفيان ا�سعد راغب ا�سعد حمدان 

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

ب�سام م�فق �سالح ن�سري

ح�سين علي محمد ابراهيم

�سالح ج�اد ثابت هديب ال�سعد

عبدالهادي عادل محم�د غل�م محمد

كريم �سبحي عبدال�سميع الد�س�قي وهبه

ندا عبداهلل برغ�س ندا الديحاني

وليد محمد ح�سين علي العنزي

احمد زين العبدين ابراهيم الحم�ي

بالل ريا�س �سالم عليان ال�اديه

حمزه حاتم يعق�ب اب� اله�ى 

خالد وليد محمد خير �سباح

عبدالرحمن عبداهلل �سعيد احمد ح�سين

علي محمد كامل �ساوي

محمد خلف مظل�م مردا�س العنزي

محمد �سريف احمد  حاج عبداهلل ح�سين

معاويه جهاد جميل محمد عاي�س

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

بالل نبيل عفيف فهمي عبدالرحمن

�سليمان �سقر �سالم �سقر محمد المري

علي ح�سام علي �ساهر

محمد �سبلي ح�سين �سبلي

ها�سم ي��سف عبدالعزيز ي��سف

احمد ج�اد ثابت هديب ال�سعد

ح�سين علي محمد مراد

خليل ابراهيم حماد ابراهيم م�سعد

عادل مزود م�سطفى العلي

ه�سام محمد ها�سم محمد

همام ابراهيم احمد عبا�س مهنا

ي��سف �سفيان ا�سعد راغب حمدان

�ل�سف �لأول  �لمتو�سط 

زيد ا�سامه م�فق البيتم�ني

مالك عمر كامل محمد ن�سار

م�ساري محمد ح�سين علي العنزي

منت�سر �سعيد بن عبداهلل بن مبارك العامري

�سيد �سهاب الدين �سيد احمد قزويني

علي م�سطفى محمد طالب

ابان�ب روماني �س�قي ثابت

ابراهيم محمد يا�سر العا�سمي

احمد محمد هالل

جراح ب�سام خ�سر من�سر ال�سالمي

ح�سن ع�سام ح�سن �سالح عطيه

خالد زاهر حمزه محمد العمر

خالد منير ح�سين ك�ري

راأفت هاني ديب �سليم �سه�ان

زكريا عدنان رحيل

زيد بدر عبداللطيف عبدالرحمن الياق�ت

زيد خلف مظل�م مردا�س العنزي

�سالح خليل لطفي محمد خليل

�سالح وليد خير اهلل نمر ا�سماعيل

عبداهلل احمد زين محم�د عبدالتـله

عبداهلل محمد عبا�س ح�سين احمد ال�سطي

عبيده فطين فايز ال�سقفة

عزت نادر عزت عبدالعزيز محمد

عالء احمد عبدالرحمن العلي

علي ابراهيم خليل اب�الح�سن القائد

فرا�س با�سم محمد عمران

محمد ح�سان محمد ن�سيف

محمد خيري عبدالكريم م�سطفى اب�علي

محمد �سادق محم�د �سادق اللفي

محمد علي عبداهلل ويزاني

من�س�ر ر�س�ان محمد م�سطفى النت�سه

يزن نزار خليل ابراهيم قا�سميه
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ي��سف ح�سن �سلمان علي

ي��سف ح�سين خليل �سيد القالف

محمد مبارك مبارك �سريده المجدلي

ابراهيم نبيل الب�اب

احمد ابراهيم احمد عبا�س مهنا

احمد ايهاب م�سطفى محمد

احمد يحيى روبيه

ادم ابراهيم محمد �سقر

ايمن كاظم فائق جبر

بالل م�سطفى العبد

ح�سين ي��سف علي ن�س� ال�سريفي

خالد ع�سام محمد زهدي احمد

خالد وليد محمد

رامي منذر عبدالرحمن عثمان عبدالفتاح

�سامر عبدالروؤوف عبدالرحمن اب��سنب

�سادي ب�سام محمد �سالح

عبدالرحمن ي��سف محمد الهاللي

عبدالعزيز عبدالغني عبدالحميد عبدالغني

عبداهلل محمد ا�سماعيل �سالم اب�فريجه

عزمي محمد عزمي ان�ر بيروتي

عالء طارق عبدالرحمن احمد ع�اد

علي جا�سم �سنيدح �سلطان العنزي

علي ح�سين علي �سرف الدين

عمر �سفيان عبداللطيف ح�سن علي

عمرو ه�سام فكري محم�د ابراهيم

فهد هادي فهد مح�سن

م�ؤيد ف�زي محمد المحمد

محمد عدنان محمد عطيه نا�سر

محمد ماهر عادل احمد م�سعل

محمد م�سطفى احمد طه

محمد م�فق ن�سري

محم�د عبدالكريم ح�سنين عبدالرحمن زهد

م�سطفى عبا�س ح�سين ع�ا�سه

نا�سر علي محمد حب الل

�ل�سف �لثاني �لمتو�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 ع�ده

نا�سر زاهر نا�سر جمعه الم�سكري

احمد مجدي احمد علي محمد علي م��سى

مارك� ميالد �سالمه �سلبي

محمد فائق احمد عبده الحايك

احمد عبد الكريم جار اهلل مرزوق ال�سريفي 

خالد عبدالكريم �سعبان عبدالح�سين

عادل عبدالكريم علي خليفه مزعل

مروان محمد ماهر م��سى

عمر زاهر حمزه محمد العمر

محمد �سكري احمد ع��س م�سع�د

محم�د �سهيل عليان

�ل�سف �لثالث �لمتو�سط 

عماد محمد بهجت �سعيد مفلح

�سيد مهدي �سيد عبدالح�سين قزويني

عثمان ابراهيم خليل اب�الح�سن القائد

ماهر نبيل عفيف فهمي عبدالرحمن

عادل ماهر عادل عبدالرحمن احمد م�سعل

غازي احمد م�سطفى احمد عقيل

وليد مام�ن فخري محم�د اب�ع�سبه

ابان�ب ميالد �سالمه �سلبي

احمد عبدالكريم علي خليفه مزعل

محمد نبيل الب�اب 

فار�س ابراهيم حب اهلل

�ل�سف �لر�بع �لمتو�سط 

ح�سن احمد زين العابدين رم�سان

عبدالرحمن منير حنفي محم�د مر�سي

عمر جمال �سدقي نمر القا�سي

م�سطفى احمد م�سطفى احمد عقيل

خالد وليد احمد عبداهلل ال�سندي

�سليم محمد مح�سن

علي محم�د المعد

عي�سى نمر ح�سن عي�سى

ح�سين محمد عبا�س ح�سين ال�سطي

محمد هي�سم فقيه

علي كاظم ج�اد

�ل�سف �لأول �لثانوي 

عبداهلل في�سل فهد عبداهلل الع�سع��سي

عبداهلل محم�د محمد ح�سين ال�سراف

محمد حمزه عبا�س ح�سن علي المط�ع

محمد محم�د ح�سن عبداهلل

بيتر م�ري�س ي�ئيل ع��س

خالد تي�سير ح�سن محمد م�سطفى

رامي عبدالرحمن نمر نجيب الزبيدي

عالء الدين ي��سف عبدالعزيز ي��سف ي��سف

علي عالء الدين ميرزا علي م��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�سعره

احمد عمرو عبدالعزيز �سحاته ابراهيم

ا�سالم حازم عبا�س ال�ساذلي

�سادي احمد فريد عبدالعزيز اب��سادي

مازن محي الدين محم�د ك�جان

محمد الحارث ابراهيم احمد عبا�س مهنا

ي��سف عبداللطيف فرحان الدوخي

احمد منذر عبدالرحمن عثمان عبدالفتاح

ح�سام م�سطفى العبد

�سالح الدين ح�سن ابراهيم عبدالرحمن

عمر وليد ح�سن دروي�س عيد

محمد ابراهيم محمد ح�سن �سقر

عبيد مبارك عبيد فجمان العازمي 

�ل�سف �لثاني �لثانوي 

محم�د ناجي عبدالج�اد �سالم

احمد ابراهيم امين ح�سين

عالء عمر محمد خليل ح�س�نه

محمد علي عبدالرزاق خ��سكار

احمد �سكري احمد م�سع�د

رامي احمد كريم

علي حاتم يعق�ب اب�اله�ى

مجدي نبيل عفيف عبدالرحمن

محمد محم�د محمد ال�سراف

�ل�سف �لثالث �لثانوي 

ع�سام جمال �سدقي نمر القا�سي

بدر هي�سم فقيه
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ح�سن عمر ح�سن عبدالرحيم عبداهلل

�سعد عبدال�سالم ال�سعره

عبدالرحمن علي ح�سين الع�ساكره

عبداهلل محمد ح�سين علي

محمد نايف محمد ع��س اهلل

ريا�س محمد زنا �سني

محمد �سالح م�سطفى مرعي

�ل�سف �لر�بع �لثانوي 

احمد فادي عبد الرحمن �سالح احمد 

عبدالعزيز احمد ابراهيم الحردان

ا�سالم محمد ح�سانين القباني

بالل ح�سين محم�د طيراني

ريم�ن ميالد �سالمه �سلبي

عادل محمد ح�سين علي العنزي

عبدالعزيز فتحي �سالح خليل العزب

طالب �لعام �لدر��سي 2005-2004

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

احمد خالد ح�سين من�س�ر �سليمان الجبعي

احمد عبد اهلل را�سد �سعد �ساكر 

احمد محمد نجيب محمد ا�سماعيل 

المثنى منذر قا�سم �سليمان �سالح 

امجد �سادق ن�ر ها�سم 

ايمن  �سعيد ر�سدان ر�سدان 

ايمن محمد المت�لى محمد المت�لى 

بديع على بديع حم�د 

ح�سين هانى ح�سن علي عبد اهلل تقي 

حمد م�سعل حمد جديع جالل الدو�سري

خالد عماد يعق�ب ح�سن عبد اهلل 

خليل ر�سا خليل كيالنى محمد 

طارق خالد جمال الأ�سمر 

طالل جا�سم �سنيدح �سلطان العنزى 

عبد الرحمن خالد عا�س�ر عثمانى 

عبد ال�سالم اأحمد عبد ال�سالم حامد ال�سيد 

عبد العزيز محمد م��سى عياد الذويب 

عبد اهلل اأ�سرف محمد الخ�لى 

عبد اهلل �سعد كامل �سريف الف�سلي

عبد اهلل �ساهر خالد محمد الدرينى 

عبد اهلل على محمد �سلمان 

عبد الملك محمد م��سى عياد الذويب 

عبد ال�هاب نافذ عامر عبد العزيز اأ�سعد 

عالء طه قطب طه �سكيبان 

علي ح�سن عبد حن�ن عبد الح�سين 

علي عدنان محمد على حامد 

علي محمد على محم�د ح�سان 

عمر �سفيان اأ�سعد راغب اأ�سعد حمدان 

عمر محمد ح�سنى ابراهيم ال�سالحى 

محمد حيدر ها�سم 

محمد كمال عبدال�هاب عبدالهادى �سالح النجار 

محم�د اأ�سعد محمد م��سى 

مهدى عبد اهلل محمد عبا�س غالم 

ن�اف على خيرى فرج الخ�ستى 

وليد  با�سم �سريف محمد بركات 

وليد ر�س�ان اأحمد زين 

ي��سف اأيبك ي��سف عبد الكريم ي��سف 

ي��سف �سالح ن�سرى �سالح �سيخه 

ي��سف طعمه �سنيدح �سلطان 

اأحمد اأ�سرف اأحمد علي ندا

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

احمد ح�سن خليل ماروني 

عبد العزيز ذيب محمد 

فهد محمد جميل ابراهيم ال�سيد 

مح�سن وليد عي�سى 

محمد محم�د على اأحمد اب� داود 

محمد يا�سر ف�زي عبد النبي ابراهيم 

ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ح�سين محمد 

احمد �سادق ن�ر ها�سم 

احمد �سالح اأحمد محارب الظفيري 

احمد محمد عيد عبد الجليل ا�سماعيل 

رائد اليا�س �سديره 

عبد العزيز �سالح اأحمد محارب الظفيري 

عبد اهلل ر�سا م�سطفى تميم 

علي فادى جميل �سرور 

فار�س خالد اأحمد اإخري�سي

محم�د عزت على عفيفى 

مروان يا�سين ي��سف قعب�ره 

م�سطفى نبيل م�سطفى عبد ال�سميع 

محمد ح�سان محمد ح�سن ن�ر الدين 

اأحمد محمد عارف احمد الخياط

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

ان�س محمد عماد عز الدين الق�سمانى 

بدر  طالل عبد العزيز �سلمان 

حازم خالد عبد الحميد محمد 

حمزه محمد جعفر ح�سين الح�سن 

زياد يا�سر ف�زي عبد النبي ابراهيم 

طارق على الحم�ى 

محمد ف�زى عبد الغنى اأب� الن�ر 

ي��سف مح�سن م�سلم عبد اهلل القديحى 

ح�سام �سامى عبد الفتاح ح�سنين ناجي 

عبد العزيز ح�سن غل�م ر�سا ا�سماعيل تقى 

عبد اهلل اأحمد محمد فرحان ع�دة اهلل  

عبد اهلل اأيمن ت�فيق اأحمد ال�س�قي 

عمر عبد العزيز اأحمد من�س�ر 

عي�سى طعمه �سنيدح �سلطان 

في�سل اأحمد عطيه محمد ع��س 

ماهر معروف هاجر 

محمد ليث محمد �سبري 

نايل محمد ي��سف الجعفري 

ي��سف اأيمن ت�فيق اأحمد الد�س�قى 

ي��سف عرفات على �سرف الدين 

ي��سف محمد ي��سف نجم 

خالد م�فق عبدالروؤوف عبدالقادر

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

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 اأحمد اخري�سي

محمد اأ�سرف اأحمد علي ندا 

ابراهيم  الح�سن ابراهيم محمد عرفه 

احمد جمال اأحمد زطام 

ان�ر يا�سين ي��سف قعب�ره 

ح�سين ي��سف اأ�سعد �سيت 

حمد جا�سم �سنيدح �سلطان العنزى 
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خ�سر با�سم محمد ا�سكندر 

خ�سر محمد خ�سر دياب ن�سار 

�سيف الدين مدحت طه عبد الرحمن 

عبد الرحمن اأيمن ت�فيق اأحمد ال�س�قى 

عي�سى ع�سام عفيف خلف

فادى ع�نى محم�د ابرهيم لطفى 

ف�از �سعيد ر�سدان ر�سدان 

محمد �سالح خمي�س عبد الرزاق خمي�س 

غانم الخ�ستى 

اأدهم عمرو عبد العزيز �سحاته 

ح�سن ف�ؤاد محم�د �سالح 

ذو الفقار ابراهيم ح�سين عني�سه 

ربيع علي عرند�س 

عامر  �سعيد ال�سبلى 

عبد اهلل ع�سام ح�سن اأ�سعد 

محمد ح�سن  ابراهيم �سم�ر 

محمد دباح اأحمد عل��س 

محمد راكان ال�سلخدي 

محمد غيث محمد �سبرى 

محمد محم�د محمد فقيه 

محم�د احمد كحيل

وديع عدنان محمد على حامد 

وليد خالد جمال ال�سمر 

وليد محمد جمال محمد �سعدو 

�ل�سف �لخام�ض �لبتد�ئي

زياد �سمير فازع فايز اب�دروي�س

عبد ال�سالم حامد عبد ال�سالم حامد ال�سيد 

محمد اأحمد ابراهيم �سمادى 

مينا نادى حكيم يني 

احمد ج�اد ثابت هديب ال�سعد 

محمد محف�ظ حافظ محمد محم�د 

ابراهيم �سعد ابراهيم ح�سن نجيب

احمد اأ�سرف اأحمد محمد 

احمد عبد العزيز اأحمد من�س�ر 

احمد عبد الكريم بي�س�ن 

احمد ف�زى عبد الغنى اأب� الن�ر 

احمد محمد مح�سن 

احمد منير حنفى محم�د مر�سى 

احمد ه�سام عفيف خلف 

ا�سامه محمد عماد عز الدين الق�سمانى 

المنذر النعمان محمد منذر ال�سعار 

بدر  ظافر جمال �سليم كتانه 

ح�سن ح�سان اأحمد فران 

ح�سن �سمير محمد اأ�سعد عبد الخالق

ح�سين خالد ح�سين من�س�ر �سليمان 

خالد  اأحمد عطيه محمد ع��س 

خالد ف�زان عبد اهلل محمد �ساهين 

ربيع عدنان محمد على حامد 

رجا نزار خليل ابراهيم قا�سميه 

ر�سدى محمد �سبحى طالل ي�ن�س 

�سالم ماهر �سالم فهمى عطا اهلل 

طالل محمد جميل ابراهيم ال�سيد 

عادل على خليل قطي�س

عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل ويزانى 

علي ح�سن غل�م ر�سا ا�سماعيل تقى 

علي ع�سام عفيف خلف 

فادى با�سم �سحاده داود ا�سماعيل 

ف�سل محم�د ف�سل محم�د مط�ب�سي

فهد اأحمد عبد �سالم �سبير 

محمد بكر غ�سان مجد ال�سعيد 

محمد جمال عبد النبى العلى 

محمد جمال محمد ح�سين ن�ر الدين 

محمد رائد محمد ابراهيم اأحمد 

محمد �سايل فتحى محم�د جبر 

محمد عبد الحكيم ابراهيم العايدى 

محم�د زكريا على برى 

نادر نبيل م�سطفى محمد 

نا�سر نبيل خيرى ح�سن جزماوى 

نزيه با�سم الم�سرى 

ابراهيم خليل ابراهيم خليل 

احمد ح�سين اأحمد حرز 

احمد ي��سف احمد �سباب 

اركان محمد على ع�ن 

ان�س محم�د م�سطفى م��سللى 

ان�س مراد محمد نافذ اأب� خ�سر 

اني�س ذيب اأحمد فقيه 

با�سل جمال اأحمد زطام 

برهان عبد الكريم عبد المح�سن الرفاعى 

حلمي رفيق حلمي ادهمي 

رامى ت�فيق زياده 

رباح زياد رباح عل��س 

�سامح محمد ابراهيم ف�ؤاد العفيف 

طالل عبد الرزاق ابراهيم خلف

عبد الكريم �سامي اأمين الحاج من�س�ر 

عبد اهلل ي��سف اأحمد رزق اأب� عيده 

علي ح�سن ابراهيم �سم�ر 

علي ح�سين على عط�ى 

علي عدنان على ع�ا�سه 

علي فتحى على ال�سنجيدى 

علي محم�د على اأحمد اأب� داود 

عماد محمد راأفت م�سطفى الأزعط 

محمد الزناتى عبد العليم م�سطفى 

محمد طعمه �سنيدح �سلطان 

محمد عادل محمد ابراهيم 

محمد عارف عطا محمد

محمد عبد الر�سا ح�سن دهناوي

محمد عبد القادر محمد ذكره 

محمد مجدى دياب محمد العم�سي 

محمد هالل اأحمد اب� رمح 

محمد وهيب عبده ال�سعار 

م�سطفى ر�سا تميم 

من�س�ر عبد الكريم عبد المح�سن الرفاعى 

وليد عبد الحميد ابراهيم ح�سين محمد 

�ل�سف �ل�ساد�ض

ح�سام خالد عبد الحميد محمد احمد 

عامر يا�سين بدر 

محمد م�سع�د م�سطفى قطم�س

احمد ال�سيد عثمان محمد احمد 

احمد خالد اأحمد اخري�سي 

احمد يا�سر اأب� المجد الطاهر 

�سعد عادل مير الكردى

�سيد تقى جا�سم تقى ح�سين

�سايل محمد ي��سف الجعفري

عمر اأحمد �سعبان ال�سالحي 

فرا�س محم�د محمد فقيه 

معاويه م�سطفى محمد فراج 

مهدى عادل مهدى 

�سيد ح�سين �سيد حيدر جم�سيري
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كيرل�س ميالد اأن�ر حنا اهلل 

محمد مبارك مبارك �سريده المجدلى 

و�سيم اأ�سامه �ساهين 

�سعد ثروت محم�د اأب� الحاج

حمد عدنان عبد اهلل ي��سف ال�سداد 

ي��سف يعق�ب عبد اهلل ح�سين القطان

خليل ح�سين �س�لي 

زياد خالد رن� 

�سهاب اأحمد �سعيد �سعاده 

محمد طالل عبد العزيز �سلمان 

محمد ن�سال م��سى البرم 

ي��سف عبد الحميد ابراهيم ح�سين محمد د�ستي 

�ل�سف �ل�سابع

احمد �سيد ح�سين محمد كاظم رهبرب�ر

محمد مهدي �سالح هادي 

ن�ر الدين مدحت طه عبد الرحمن 

خالد فهد عبد الحميد �سالح 

عبد اهلل مراد محمد نافذ اأب� خ�سر 

محمد جمال محمد ع�سف�ر

احمد مجدى عبد الحميد رم�سان 

احمد محمد جبالى محمد 

�ل�سف �لثامن 

محمد طارق �سامر حل�بى 

محمد فهد عبد الحميد �سالح 

احمد منير ح�سن عبد المنعم �سليم 

�سليمان جمال �سليمان 

محمد فادى جميل �سرور 

محم�د محمد على زيباره 

�سادى ابراهيم �سليمان محمد طامي�س 

محمد ال�سيد عثمان محمد احمد 

مهند محيي الدين محم�د ك�جان 

و�سيم علي عرند�س 

ن�اف حمد �سعيب ثامر 

�ل�سف �لتا�سع 

ح�سين ابراهيم خليل ع�ا�سه

عبدالرحمن ي��سف عبد الحي ي��سف اب� �ساوي�س

محم�د محي الدين محم�د ك�جان 

ابراهيم خليل عبد اللطيف نمر الخر�سان 

خالد وليد محم�د داود ح�سن 

مبارك حمد �سعير ثامر 

احمد محمد  زعيتر 

جعفر عبد الكريم بي�س�ن 

عبا�س  جا�سم عبا�س عبد اهلل 

علي غ�سان فقيه 

محمد اأحمد اأمين �سليمان 

محمد ر�سا ح�سين رهبرب�ر

محمد يا�سر محمد على طرباى 

مروان اأ�سعد محمد اأ�سعد عبد الفتاح 

معت�سم محم�د محمد محم�د رن� 

مهيار على اأب� زيد دروي�س 

�ل�سف �لعا�سر

م�سر يا�سر �سل�م العياده

عبد اهلل �سعيد عبد الكريم 

طالل خالد علي ح�سين الخمي�س 

عارف �سعيد وا�سف عارف ال�سعيد

وليد نايف خليل دروي�س احمد

احمد �سهير ريا

خالد اأ�سعد محمد اأ�سعد عبد الفتاح 

محمد ج�دت محمد ح�سين نجيب ح�سين 

محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل المزينى 

محمد كمال �سالح ال�سالح 

محمد ل�ؤي عادل محمد على اب� الجبين 

معتز كمال �سالح ال�سالح 

احمد عمرو عبد العزيز �سحاته 

طارق اأحمد �سرور 

محمد �سهيل محمد ج�نى 

�ل�سف �لحادي ع�سر  

محمد علي محمد زعيتر 

م�سعب يا�سر �سل�م العياده

ابراهيم �سعيد خ�سر محمد محم�د 

احمد محمد عماد عز الدين الق�سماني

احمد نايف خليل دحب�ر 

محمد اأحمد �سامي محمد 

محمد وجيه اأحمد �سعد 

�ل�سف �لثاني ع�سر 

بدر محمد احمد فرحان 

ح�سام فتحي محمد ابراهيم محمد حماد 

ح�سين على ح�سين ب�سل

�سالح كمال ال�سالح

م�سعب م�سطفى محمد فراج 

طالب �لعام �لدر��سي 2006-2005

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

ابراهيم جميل جمال التميمي

احمد ظافر جمال �سليم كتانه

احمد مجدي ح�سن طه محمد

ا�سامه ماهر اأمين محمد اإبراهيم

ان�س غ�سان محم�د البركات

جا�سم عبدالإله محمد رفيع ح�سين معرفي

جعفر عالء الدين ميرزا علي ال�سليمي 

جميل محمد جميل اإبراهيم ال�سيد

ح�سن اأحمد يا�سر محمد ح�سن العالف

ح�سين عبدالكريم م��سى بي�س�ن

ح�سين نبيل محمد م�ؤذن

خالد محمد نجيب محمد اإ�سماعيل

ر�سا محمد منير بالن

�سليمان محمد �سليمان داود ال�سك�سك

�سيد محمد مهدي �سيد محمد �سادق �سيد محمد ح�سين 

طالل محم�د احمد رزق اأب�عيده

طه زين العبدين اإبراهيم الحم�ي

عبا�س �سباح علي محمد �سبر

عبد الرحمن با�سم �سريف محمد بركات

عبد الرحمن جبر �س�ان ح�سن �سليمان

عبد الرحمن عزت علي عفيفي علي

عبد الرحيم �سالح ي��سف علي محمد اأحمد

عبد اهلل اأحمد عبدال�سالم حامد ال�سيد

عبد اهلل جعفر محم�د اأب� نعمه 

عبد اهلل محمد ف�زي محمد م�سطفى

علي المرت�سى ح�سن محمد علي ويزاني

علي ح�سين نعمه 

علي خليل عبدال�ساه تميمي زاده

علي ي��سف القزق 

عمر يا�سين ي��سف قعب�ره
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فار�س محمد رجب اأحمد عالم

محمد اأيبك ي��سف عبدالكريم ي��سف

محمد ح�سين علي عباني

محمد �سريف �سابر وهبه ر�س�ان

محمد �سالح جابر خلف

محمد ن�سيم محمد عبداللطيف حميدي 

م�سطفى معروف هاجر

هادي عبداهلل محم�د عبدالر�سى ن�سر اهلل

ي��سف اأ�سرف اأحمد محمد القدو�سي

ي��سف رفعت فت�ح عبدالحليم

ي��سف محمد مت�لي محمد حم�ده

ي��سف وليد بهجت محمد علي

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

نا�سر ايمن محم�د ي��سف داود 

ا�سامه عدنان �سليمان محمد اب� ح�سمه 

�سيد اأحمد محمد مهدي �سيد را�سي حكيم زاده

عبد الرحمن ابراهيم ح�سن محمد اأحمد 

عبد الرحمن �سمير محم�د عثمان ابراهيم 

عالء نا�سر عياد الهريمي

محمد را�سي محمد مهدي �سيد را�سي حكيم زاده

محمد هادي ج�اد محمد عبد القادر بدوي 

ح�سن رائد غالب الحيدري 

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

ع�سام ريا�س اإبراهيم عبد اهلل 

عي�سى علي مح�سن اأرزوني 

محمد علي ع�سام الأ�سعد 

ي��سف زيد في�سل ح�سين علي ب� �سفر 

�سالح اكرم محمد الترك 

مي�سره اأن�ر محمد محمد 

احمد خالد ح�سن محمد ح�سن 

احمد �سمير الخطيب 

ح�سين عادل محمد الزين 

خالد �سمير محم�د عثمان ابراهيم 

عز الدين فيرا�س عبد الرزاق التجار 

فهد نا�سر علي �سعيد نا�سر 

يا�سر غ�سان البركات 

ي��سف حم�د حمد عبد اللطيف بن عي�سى 

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

امجد احمد �سعيد مريع اآل ع�سكر 

عبد العزيز خالد منقار 

عمر ابراهيم محمد ابراهيم كل��س 

محمد عبد العزيز اأحمد ح�سن ح�سين علي 

معت�سم ها�سم عبد الغني حماد الفرا 

اياد جعفر محم�د اب� نعمه 

عبد اهلل محمد عبد الكريم محمد من�س�ر 

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 �سالح  احمد محمد �سالح 

احمد عبد الكريم �سعبان عبد الح�سين 

احمد عماد نادر داود عنايه 

ا�سيل عنان احمد عبد الرحيم قا�سم 

ان�س كمال خ�سر م�سلماني 

ان�س نعيم عبد القادر ا�سماعيل عبد القادر 

اياد خالد ح�سن محمد ح�سن 

با�سم محمد رجب اأحمد عالم 

بدر �س�كت محمد ح�سين

براء اأن�س محمد الطبجي 

بالل �سعالن غزول

بهجت وليد بهجت محمد علي 

جا�سم طارق علي حجي �سعد الحالبيج 

ج�اد يا�سر جميل داود ج�ابره 

ح�سن خمي�س خالد ح�سين القي�ساوي 

حمد حم�د حمد عبد اللطيف بن عي�سى

خالد �سعيد ت�فيق خليل اأب� هنط�س 

طالل محمد �سرور 

عبد ال�سالم ب�سير �سريف حمدي

عبد اهلل غالب ت�فيق م�سع�د 

عبد اهلل مروان محمد اإبراهيم اأي�ب 

عبد اهلل هاني اأ�سعد عبد اهلل 

عالء الدين احمد هالل العلي 

عالء ح�سان علي كمال ال�سرابي 

عمار محم�د اأحمد عب�د اأب� علم 

عمر ه�سام اأحمد م�سطفى ج�ده 

عمرو اأ�سرف اأحمد محمد 

فرا�س فار�س يحيى �سرحال

فهد محم�د م��سى م�سلم �سالمه 

محمد ح�سام ي��سف محرو�س 

محمد مجد محمد عارف اأحمد الخياط 

محم�د �سليمان محم�د الح�ا�س 

م�سعب ع�سام محمد اأحمد الأ�سقر 

معاذ محمد ان�س محمد قيا�سه 

هيثم محمد �سيد محمد �ساهين 

يحيى ح�سين علي الحاج علي الزين 

�ل�سف �لخام�ض �لبتد�ئي

ايمن هاني عبد القادر عبد العزيز اله�اري 

بدر الح�سين جعفر ح�سين برجي 

خالد نايف خليل دروي�س اأحمد

زيد محمد عليان ع�دات 

عبد الرحمن خالد منقار 

عبد اللطيف اأكرم عبد اللطيف �سالم اأب� �سفيه 

محمد عبد الر�سا عبد الرزاق اأب� معا�س

محمد نزيه �سعيد عري�س

ن�ر ريا�س ابراهيم عبداهلل

ي��سف �سمير محم�د عثمان ابراهيم

محمد وائل محمد �سراج علي الديب 

احمد محمد ح�سين بدران 

ح�سين بدر �سعيد �سليمان محمد

ح�سين عبد الكريم محم�د ال�سباغ

ر�سا �س�كات �سلمان 

�سليمان �سعيد �سليمان محمد ال�سمرى

عبد اهلل نا�سر محمد عبد الكريم

محمد �سمير محمد اأ�سعد عبد الخالق

محمد في�سل محم�د خليل �سعدون

ي��سف عامر ج�دت خلف

ي��سف محمد ي��سف ابراهيم �سالح

احمد ح�سام ي��سف محرو�س

ا�سامه �سفاء �سياء الدين ح�سين العلمى

اأ�سامة نا�سر عياد الهريمي

با�سل ج�دت الترجمان

ح�سن على محمد حب اهلل

�سع�د عزيز ال�كاع

عبد اهلل عادل محمد ابراهيم

على محمد منير بالن
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محمد اأحمد ابراهيم عبدالحميد ال�سيد ح�سن 

محمد محمد ابراهيم ابراهيم مجد

مروان عدنان محمد عطيه نا�سر

هيثم اأحمد ح�سن عط�ى

ا�سامة ناجى محمد محمدعبد العزيز

ايبك نزارخليل ابراهيم قا�سمية

بدر محمد �سكرى ع�سكر �س�اف

بالل اأحمد على ح�سين حم�ده

جاد اأ�سامه محم�د �سالح

ح�سن محمد علي �سرف الدين 

ح�سني وليد حمدان 

ح�سين علي ي��سف نجم 

ح�سين م�سطفى ح�سين الع�م

خالد ح�سام الناظر

خالد ذيب عبد المنعم محم�د عيد

عب الأمير نبيل عبد الأمير الخطيب 

عبدالرحمن عمر كامل محمد ن�سار

عبدالعزيز عي�سى عبد العزيز عي�سى الفرحان

عبد اهلل محمد ال�سيد عبد الاله

عبد الهادى هيثم عبد الهادى ق�سق�س

عالء اإياد محمد جميل من�س�ر

علي خالد علي اأحمد

عمر محمد محم�د ال�سعيد بدران

فرا�س عبداهلل ح�سن عبداهلل قرق�ر

ف�سل اهلل ح�سين على الحاج على الزين

محمد ابراهيم ا�سماعيل عبداهلل اأحمد

محمد احمد ابراهيم ع�ا�سه

محمد ا�سماعيل اأحمد ا�سماعيل

محمد خالد محمد المعروف

محمد خير منير محمد خير الن�س�اتى

محمد عدنان محمد اأيمن هري�سي

محمد ع�سام على حم�د

محمد فايز رفيق محمد فايز المحج�ب

محمد مالك محمد اأن�س قيا�سه

محمد محمد هيثم محمد رياح �سيانه

محمد محم�د عبد الرحمن اأحمد ا�سماعيل

محمد محم�د عطيه عبد الدغل�س

محمد معتز ريا�س �سادق عبد الهادى

محم�د محمد علي عبد اللطيف هالل

م�سارى �سليمان محمد الحمد ال�سعيدان

م�سطفى محم�د عبد الحفيظ �سالم عط�ه 

م�سطفى مهند م�سطفى زنداقى

مهند النعمان محمد منذر ال�سعار

وليد خالد ال�سدقه

وليد خالد ح�سن محمد ح�سن

وليد محمد �سيد محمد �ساهين

يزن محمد خليل عمر الفرا

�ل�سف �ل�ساد�ض

اأحمد ع�سام فتحي عبدالحميد

ا�سعد منير الرفاعي 

عبد العزيز �سليم عبد اهلل محمد ال�سليم 

عماد جعفر محم�د اأب� نعمه 

ي��سف ح�سان عمر ح�سني عمر

ان�س فار�س فايز ال�سقفه

عبد اهلل ح�سان احمد الزيبق

عبداهلل نبيل مالك عبدالنبي م��سى العط�ان

محمد مهدي غالب محمد بعلبكي

علي �سالح زين 

م�سطفى ي��سف دعب�ل

ي��سف اأ�سامه خالد �ست اأب�ها 

ي��سف علي هارون

ا�سامه حيدر ابراهيم ع�ن 

ح�سين ح�سن اأ�سعد حنين� 

علي خمي�س نا�سر جبر 

عمر �سليمان كمارا 

�ل�سف �ل�سابع

ح�سن محمد  ح�سن كركي 

فار�س م�سطفى اأحمد �سعيد الهندي 

ي��سف هاني عبد اللطيف حلمي ي��سف 

ت�فيق �سفيق ت�فيق ابراهيم 

عبد اهلل عبد البا�سط ح�سن زايد نجعه 

علي طارق علي حجي �سعد الحالبيج 

محمد اأن�س الطبجي 

محمد طارق علي حجي �سعد الحالبيج 

م�سطفى عبد اهلل ح�سين علي ال�سائغ 

ابراهيم ريا�س ابراهيم عبد اهلل 

ابراهيم �سعيد عبد الكريم 

خالد مفيد خالد مفيد المفيد 

خليل ي��سف القزق 

ايمن جمعه خ�سير الركابي

بدر نا�سر علي �سعيد نا�سر 

حمد عبد اهلل ي��سف عل�

محمد خالد اأحمد محمد ابراهيم 

ي��سف عدنان عبد اهلل جا�سم علي

�ل�سف �لثامن 

ب�سار �ساكر كاظم ال �سهيب 

عبد اهلل �سليم عبد اهلل محمد ال�سليم 

احمد ب�سير �سريف حمدي

احمد عنان اأحمد عبد الرحيم قا�سم 

احمد محمد اأ�سرف ال�سيد اأحمد محمد 

ح�سن عادل محمد الزين 

علي اأحمد الرفاعي 

�سلطان وعد التميمي 

عمرو اأحمد محمد محم�د ناجي

محمد نعيم عبد القادر ا�سماعيل عبد القادر 

خالد عماد الدين محمد جميل من�س�ر 

�ل�سف �لتا�سع 

قتيبة م�سطفى الح�سن 

ليث محم�د �سلمان الغريب

عبد اهلل جمعه خ�سير الركابي

هيثم ابراهيم محم�د 

يامن محمد خليل عمر الفرا 

علي رائد غالب الحيدري 

اأحمد �سالح الدين محم�د اأحمد 

اإيهاب عبد الحكيم عبد الغف�ر غيث 

ح�سين علي  ج�اد ح�سن طاهر 

ميثم علي كركي 

�ل�سف �لعا�سر

احمد ح�سان احمد الزبيق

�سامي اأ�سامه خالد العلمي 

ماأم�ن ابراهيم اأب� زعالن 

محمد ح�سن محم�د الخطيب

ج�رج ميالد اأن�ر حنا اهلل 

عمرو عبد الحميد دبي�س

محمد حمدي عبد الحميد محمد ا�سماعيل 
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ن�ار �ساكر كاظم ال �سهيب 

محمد �سبري احمد عفيفي مبارك

ح�سن عبد البا�سط ح�سن زايد نجعه 

علي م�سطفى علي بهبهاني 

محمد اأ�سامه خالد �ست اأب�ها 

�ل�سف �لحادي ع�سر  

محمد ها�سم عبد الغني حماد الفرا 

ن�ر الدين را�سم احمد عبد اهلل �سناعه  

زيد محم�د حامد ال�سي�ساني

م�سطفى هاني ف�از 

طارق اأحمد اأب� الخير �سرور 

عادل فخري ابراهيم �سكري الن�سا�سيبي

علي ح�سين فايز غريب 

محمد �س�كت محمد ح�سين 

هيثم مجدي دياب محمد العم�سي 

�ل�سف �لثاني ع�سر 

جعفر محمد علي بحر العل�م 

طارق ا�سامه محمد ابراهيم م�سطفى 

محمد وليد محمد عبدالحميد ر�س�ان بركات 

احمد فايز محمد �سليم الفاخ�ري 

محمد ا�سماعيل  ح�سين بكر

طالب �لعام �لدر��سي 2007-2006

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

ابراهيم ا�سرف محمد احمد عبد العال

ابراهيم ح�سين عبد المير العلي 

ابراهيم قا�سم محمد خلف 

احمد ال�سيد ابراهيم ال�سيد الحائري

احمد ب�سام محم�د الح�ا�س

احمد ح�سين احمد احمدي 

احمد �سامر خالد كتانه 

احمد م�سطفى عبد اهلل ويزاني

احمد يا�سر ابراهيم ح�سين اب� زرقه

م�سطفى خليل �سيرين باب 

بدر �سمير فازع فايز اب� دروي�س

بدر نادر �سالح م��سى

ب�سار ابراهيم حماد اإبراهيم م�سعد 

ح�سن عبدالأمير عبا�س عبدال�هاب عبداهلل بحروه

ح�سين محمد ي��سف عبد الحميد الدعا�س 

حيدر ح�سين مهدي علي ح�سين 

خالد احمد على اهلل

خالد محمد علي محمد طراد

�سيد علي �سيد اب� الف�سل �سيد ج�اد ال علي 

�سيد محمد مهدي �سيد مرت�سى 

عبدالرحمن ا�سرف محمد كامل عبدالرحيم 

عبد الرحمن ع�سام اب� داكار 

عبد اهلل علي بديع حم�د

عثمان خالد عبد اهلل حم�د الر�سيد

عثمان عبد اهلل خليف حم�د 

علي ج�اد محمد خليفه بهمن 

علي حيدر ها�سم 

علي خالد ي��سف ح�سن 

علي �سفيان ا�سعد راغب ا�سعد حمدان

علي عدنان علي طراد

عمر عبد اهلل خليف حم�د 

فادي عبدالفتاح عبدالرحمن محمد الدعا�س

في�سل طارق في�سل ح�سين علي ب� �سفر

محمد ابراهيم علي محمد ابراهيم

محمد با�سم محمد عمران

محمد حيدر احمدي 

محمد زهير محمد عيا�س 

محمد عبدالح�سين �سهرياري مرزند غالم علي 

محمد علي خليل ابراهيم

محمد يحيى ح�سن محمد

ه�سام احمد عبد العزيز ي��سف 

يزن ح�سام ي��سف محرو�س

ي��سف محمد عبد الج�اد بدر

ي�ن�س يا�سين قعب�ره

علي محمد اآل ثابت 

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

الحمزه ل�ؤي ج�اد ح�سن 

بدر اياد محم�د ابراهيم ا�سماعيل فيا�س

ب�سام وفيق �سفيق �سح�ري 

عبد الرحمن مح�سن محمد محمد علي 

عبد الرحمن محمد عزمي ان�ر بيروتي 

علي �سالح فار�س الزيرج

علي عرفات علي �سرف الدين 

محمد علي احمد جباره

محمد معروف احمد معروف ارناوءوط

يزن عبد الرحمن ح�سام الدين ترجمان

ثابت محمد اآل ثابت 

محمد يا�سر محمد محم�د

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

احمد خالد مبارك علي المبارك 

احمد محمد علي محمد طراد

زياد محمد هاني احمد عبد الرحمن 

عبد اهلل بدر عبد اهلل �سالم محمد ال�سطي 

علي �سعد مطلق �سعد ال�سبيعي 

محمد ح�سين عبا�س ا�سماعيل

محم�د احمد على اهلل

مهدي ح�سن محمد ابراهيم 

عبد الرحمن ح�سام علي �ساهر 

عبد الرحمن غ�سام احمد قا�سم 

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

علي حيدر �ستار زارعي 

وليد اياد  محم�د ابراهيم ا�سماعيل فيا�س 

ابراهيم ي�ن�س زطام 

احمد عبد الرازق ح�سن علي ي��سف 

احمد وجيه محم�د محمد 

ح�سام اديب هارون ال�سالح 

�سليمان فرزت �سلمان فقيه 

عبد الغف�ر محمد ماهر عبد الغف�ر 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 ي��سف ابراهيم �سالح 

ا�سامه عبا�س احمد محمد الحلبي

ا�سامه محمد اب� الخير �سرور

ج�رج ميالد �سعد فرج 

ح�سام احمد علي ع�ا�سه

خالد عبد اهلل بدران

خالد ي��سف خالد ي��سف عبدالرحمن الق�سف
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رامي وليد جميل �سرور

ر�سيد اكرم بزب�ز

�سامح �سعد الدين �سامح �سيفي ارناوؤوط 

�سليمان عادل احمد �سليمان �سالح ال�س�يح

عبد الرحمن عثمان محمد داود جام��س 

عبد الرحمن محمد عبا�س امين محمد علي

عبد اهلل نا�سر محمد علي �سنتيائي

علي ب�سام علي ع�ا�سه 

علي خالد عبد اهلل حم�د ر�سيد الر�سيد

علي كامل �سم�س الدين

علي محمد خير احمد روميه 

عمر راغد احمد ح�سين حماد 

عمر عبدالعال عبدالقادر عبدالكريم ع��س

عمر محمد احمد �سليم خياط

فار�س نبيل محمد ت�فيق الدبا�س

فرا�س عبدالفتاح عبدالرحمن محمد الدعا�س

في�سل ظاهر ع��س ظاهر

محمد عفيف ح�سين مكحل 

محمد عماد الدين حمدي زعين

محمد عمر �سليمان عبد الحميد العنيد

محمد محمد تمام محمد ال�سقا 

محمد ي��سف محمد �سعيد عبد الحليم 

م�سطفى ع�سام اب� داكار

مهدي ح�سن دروي�س ح�سن غل�م

مهدي علي عبيد

ها�سم غ�سان محمد �سعيد م�سطفى �سهاب

هاني ح�سام الناظر

يحيى ايمن خليل عرابي الخن

ي��سف بدر �سعيد �سليمان محمد

ي��سف علي ي��سف دياب 

محمد عي�سى اليا�س م��سى اب� �سيبعه 

�ل�سف �لخام�ض �لبتد�ئي

عبدال�هاب كمال را�سد عبدالكريم را�سد ادري�س 

علي ريا�س ابراهيم اب� خم�سين

عمر عبداللطيف عبدالعزيز محم�د ال�سايب

محمد ع�ده عي�سى ع�ده عبد الجبار

مهند ع�ده عي�سى ع�ده عبد الجبار

احمد امجد عبد الجليل ابراهيم 

خالد محمد عطيه الهندي 

خلدون احمد �ساكر 

علي ح�سن علي قا�سم 

عمر ممتاز �سالح اأ�سعد جالد 

محمد احمد على اهلل

ها�سم �سليمان محمد جميل الحارثي 

احمد ابراهيم المكاوي را�سد 

احمد محمد هاني احمد عبدالرحمن ال�سيخ 

احمد ي��سف احمد ابراهيم جغبير 

طارق زهير محمد عيا�س 

علي ح�سين علي جغبير

محمد احمد  عبد العزيز ال�سربيني 

محمد ا�سامه فتحي عبد ربه النجار 

مكاري��س نادي حكيم يني 

هادي م�سك�ر ديب الهادي 

هادي  علي ح�سن �سالمه

احمد ح�سين  �سرف الدين 

احمد راغد احمد ح�سين حماد

احمد معروف احمد ارناوؤوط 

احمد يعق�ب احمد ح�سن عبا�س

اياد �سامي عبد الهادي عبد مرتجى 

ايمن با�سم م��سى الحاج �سالمه 

با�سل احمد عاي�س فا�سل

ح�سين احمد عبد الح�سن �سيري

ح�سين داود محمد ي�ن�س

ح�سين محمد علي قان�س�ه

خالد م�سطفى احمد �سعيد الهندي

رامي عمر عبد اللطيف ال�سدقه

�سليمان محمد �سليمان الددا

�سادق محمد ي��سف ابراهيم �سالح 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�سايب

عبد اهلل ن�ري عبد اهلل محمد ال�سمري

عالء نذير حمدي �سم�س الدين

علي ح�سين عبد الر�سا عبيد

علي عبا�س احمد محمد الحلبي

علي عبد العاطي عبد الفتاح �سحاته حم�ده

عمر ع�سام اب� داكار

فهد خالد عز الدين محمد امين 

محمد ا�سامه محمد ح�سين

محمد ايمن اح�سان ال�ستاذ 

محمد ايهاب علي زعرور

محمد خالد عبد الحليم �سكرون 

محمد زياد محمد حم�د 

محمد �سالح محمد جا�سر �سالح �سالح 

محمد عبد الرزاق �سالحي 

محمد ه�سام �سامي ابراهيم

محم�د عارف احمد مد هلل

محم�د ف�ؤاد محم�د الخطيب

نزار م��سى البركات 

هالل علي خليل جراده

ي��سف جا�سم عبا�س عبد اهلل

احمد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الح�سن 

احمد خالد احمد عبد �سيام 

احمد �سعيد احمد مرعي 

احمد �سليمان محمد �سليمان جالد 

احمد فهد احمد �سبيب 

احمد محمد زاهر احمد عباره 

بدر م�ساري بدر حم�د الرو�سان 

ح�سام ر�سدي العربي جبر حرز 

ح�سين �سلمان حب اهلل 

ح�سين ف�ؤاد محم�د �سعد 

حيدر عقيل محمد دعب�ل 

خليل علي خليل ابراهيم

�سلمان �سقر �سالم �سقر محمد المري 

�سادي مح�سن محمد محمد علي 

طالل محمد �سالح تميم عبا�س 

عبد الفتاح عزام عبد الفتاح الخطيب 

عبد اهلل ح�سين خليل عطيه 

علي ح�سن خان علي ج�ل احمد 

علي محمد عبد الزهره التميمي 

قا�سم محمد �سميح غمل��س 

كريم ح�سن خليل 

محمد احمد » محمد جمعه » الحنيطي 

محمد ب�سام محمد ال�سهباني 

محمد قا�سم زهرا

محمد كمال محمد كدالم 

مرعي محمد جباره 

وليد عبد الرحيم احمد �سالح 
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يا�سين م�سطفى محمد طالب 

�ل�سف �ل�ساد�ض

خالد عدنان فهمي الراوي 

احمد عدنان عبد العزيز ال�سطي 

محمد امجد عبد الجليل ابراهيم 

احمد ح�سن محم�د الربيع 

احمد عبد الأمين جا�سب ب�غبي�س 

جميل ايمن فريد دحب�ر 

ج�اد ح�سن ج�اد المح�سن

رائد عدنان الناغي 

ر�سا محمد الأمين 

زكريا عبد اهلل ن�ر الدين م�سطفى 

�ساري ي��سف م�سحي الخالدي 

عبد اهلل ع�سام ح�سن ا�سعد 

علي ا�سامه  في�سل ح�سين ب� �سفر 

فهد نبيل مالك عبد النبي م��سى العط�ان

محمد خليل ابراهيم خليل

محمد علي ح�سين 

محمد علي محمد حجيج 

محمد ي��سف محمد ح�سام الب�اب

م�سطفى عبد القادر فايز عبد الرازق 

منذر ماهر م�سطفى محمد ال�سفاريني 

م��سى �ساهر غنيم 

�ل�سف �ل�سابع

علي اكرم فرحات 

ل�ؤي عمار فا�سل حربا 

احمد ع�سام محمد زكريا حال�ب 

اواب عبد المطلب علي ال�سباهي 

جراح عبد النا�سر ا�سعد �سحيمي 

ح�سام  عبدالروؤوف حلبي محمد 

ح�سين ح�سن دروي�س ح�سن غل�م

عبد ال�سالم عبد اهلل ن�ر الدين م�سطفى 

محمد ا�سماعيل ج�ده عبد الرحمن

مناف ها�سم محم�د النف�ري 

نا�سر ن�سال ن�سر �سرحان

احمد نبيل محمد البني

ح�سين علي حمزه ال�سراف 

ح�سين علي طعان حم�د 

�سعد �سامر خالد كتانه 

عبد العزيز خليفة عي�سى ال�سطي 

ي��سف محمد ح�سن كركي 

ابان�ب نا�سر مي�سيل ي�نان 

احمد عدنان فهمي الراوي 

منت�سر باهلل ابراهيم محمد محم�د

محمد نايف الحريري

 

�ل�سف �لثامن 

علي ح�سين علي الديحاني 

احمد با�سم مرعي ح�سن مرعي 

جا�سم احمد جا�سم حماده 

محمد محم�د زهدي منيب عبد الخالق 

ن�سر �سيف بن �سعيد بن علي المع�لي 

وليد عثمان ي��سف عثمان ابراهيم 

حيدر �سالح فار�س 

خالد �سامر خالد �سليم كتانه 

ل�ؤي يا�سر محمد محم�د

�ل�سف �لتا�سع 

ابراهيم �سيف بن �سعيد بن علي المع�لي 

عبد اهلل وليد عبد الباري الخطيب

احمد عي�سى اليا�س اب� �سيبعة 

ي��سف يعق�ب ي��سف عثمان ابراهيم 

ح�سام ها�سم محم�د النف�ري 

رامي محم�د �سالمه الدرعاوي 

�سياء ح�سن بحب�ح عطير 

ح�سين علي عبد الح�سين علي 

خالد عايد الزعال 

عامر ح�سين حايك 

�ل�سف �لعا�سر

م�سطفى عبد المطلب علي ال�سباهي 

هادي احمد فريد عبد العزيز اب� �سادي

بالل عبد اهلل ن�ر الدين م�سطفى 

فهد كامل عبد الحفيظ عبد الكريم م�سعد

ي��سف هيثم محمد علي حيدر

علي ح�سن اأحمد عا�س�ر 

عمرو ح�سن محم�د عبدالرزاق

علي نجاح ع�ا�سه 

محمد خليفه عي�سى عبد اهلل ال�سطي 

�ل�سف �لحادي ع�سر  

احمد تي�سير ح�سين �س�ان 

عبد الرحمن محمد عقيل خليفه عقيل

عي�سى محمد علي محمد عي�سى 

محمد ح�سام محمد عا�س�ر ب�سي�ني 

محم�د محمد ي��سف عبد الحميد الدعا�س

احمد مدحت محمد راأفت 

حيدر ل�ؤي ج�اد ح�سن المح�سن 

احمد محمد نبيه نامق الدري�س

�ساهين احمد �سالح ال�سعالن 

�ل�سف �لثاني ع�سر 

رائد ع�سام محمد زكريا حال�ب 

محمد ف�ؤاد ابراهيم ع�ا�سه 

احمد عبد اهلل ا�سماعيل زايد الرا�سد 

محمد ها�سم حم�دي 

بدر ح�سن ج�اد المح�سن 

عالء الدين ي��سف عبدالعزيز ي��سف ي��سف 

محمد �سالح فار�س الزيرج

طالب �لعام �لدر��سي 2008-2007

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي 

ابراهيم ح�سام ابراهيم احمد العتيلي

ابراهيم عبد الخ�سر محمد الب�غبي�س

ابراهيم معروف اأحمد معروف اأرناوؤوط

احمد ابراهيم محمد احمد اب� عيدة

احمد جمال م��سى محمد الحاج �سالمه

احمد عماد ر�سالن عينيه

ا�سماعيل عبد الرحمن المال زغير

امجد ح�سان محمد ح�سن ال�سلمان

ج�ن ميالد م�سعد فرج

ح�سين ع�سام ح�سين ح�سن الكحل�ت

خالد زهير محمد عيا�س

رامي عبد الحليم محمد ح�سين �سراره

زياد طارق �سالح محم�د خلف

�سالح ح�سن �سلمان علي

�سالح الدين ج�اد احمد اب� دية
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عبا�س ع�سام عفيف خلف

عبد الرحمن الهيثم عبد الحميد قل��س

عبد الرحمن اأيمن �سعبان ت�فيق ن�سر

عبد الرحمن ماجد احمد م�سطفى اب� علي

عبد اللطيف بدر عبد اللطيف عبد الرحمن 

ابراهيم الياق�ت

عبداهلل احمد م��سى الجباوي

عبداهلل جا�سم محمد عبد الر�سا

عبداهلل جمال غالب محمد الجدبة

عبداهلل ماهر ف�ؤاد نا�سر

عبداهلل منير محمد م�سطفى اأحمد

عبداهلل ي��سف �سبري ي��سف ها�سم الغربللي

علي احمد علي زعرور

علي ح�سين علي عبد اهلل

علي حيدر محمد اأحمدي

علي خلف مظل�م مدرا�س

عمر �سعيب محمد �سعيب ابراهيم

فار�س ف�از عبد اهلل الأحمد

فهد رامي ف�از ال�سعار

في�سل رامي ف�از ال�سعار

كنان �سمير ك�كا�سن

لطفي عبد ال�ستار لطفي الخ�لي

محمد علي بديع حم�د

محمد عمر عبد النا�سر محمد �سعيد ناجي

محمد مهدي علي ح�سن �سالمه

مهدي ح�سن عبد حن�ن عبد الح�سين

ي��سف ح�سن محم�د الربيع

ي��سف خالد ح�سين من�س�ر الجبعي

ي��سف �سالح جابر خلف

ي��سف عبد الكريم �سعبان عبدالح�سين

ي�ن�س ح�سين ال�سراج

�ل�سف �لثاني �لبتد�ئي 

اإبراهيم محمد اإبراهيم ال�س�ا

ح�سين م�سطفى �سهاب

عبد اهلل جمال م��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 اب� �سايب

محمد هادي محيب�س �سيخاني

حيدر  محمد مجيد ال�طن 

احمد رائد محمد �سيف الدين الدمري 

�ل�سف �لثالث �لبتد�ئي 

ابراهيم عبد اهلل ن�ر الدين م�سطفى

احمد ماجد احمد اب� علي

با�سل محمد علي البر�س

عبد الرووؤف م�فق عبد الرووؤف عبد القادر

عمر محمد عبد المجيد علي الدين

كريم �سياء الدين عبد الغفار من�س�ر

نا�سر الدين عبد حديد

احمد عدنان �سليمان محمد �س��س

ح�سن لفي �سقبان 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 اب� جيب

محمد ح�سن علي عبد اهلل

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي 

عبد الله �سامي محمد الحمد

مح�سن عبا�س محمد جزيني

ي��سف عبداهلل محمد �سعيد عبداهلل م�سع�د

احمد عماد الدين حمدي زعين

احمد فتحي دروي�س م�سطفى عبد النبي

بدر الدين ح�سن بن محمد �سروان

بدر ه�سام محمد ابراهيم العنزي

بالل منير خ�سر المذيب

ح�سن مجدي المغربي اب� المجد ج�ج�

ح�سين عبد الخالق عبد اهلل الع�ساير

خالد �سليمان خالد احمد محمد البال�ل

خالد عبد اللطيف محمد عبد اهلل �سالمين

زيد رائد محم�د �سليمان الح�ا�س

عبدالرحمن ايمن احمد �سخا�سيرو

عبدالرحمن بدر �سعيد �سليمان محمد

عبدالرحمن منير محمد م�سطفى احمد

عبداللطيف هاني عبد اللطيف حلمي ي��سف

عبد اهلل ا�سامة رجا ثامر الهاجري

عبد اهلل ب�سار ت�فيق محمد ح�سين

عبد اهلل محمد يا�سر ابراهيم العا�سمي

علي ع�سام عبد المجيد خلف

علي غ�سان محمد ح�سن تميم

فار�س �سائد اأ�سعد رهجة

ف�از ي��سف �سبرى ي��سف الغربللى

محمد احمد م�سطفى خمي�س

محمد ح�سين علي جغبير

محمد را�سد محمد عبد اهلل �سالح الخطاف

محمد ع�سام محمد احمد ال�سقر

محمد فا�سل محمد فالح مطلق

م�سطفى ت�فيق م�سطفى محمد الحاج اب� علي

معد امجد عبد الجليل ابراهيم

مهدي محم�د عبد اللطيف �سباح

م��سى ب�سام محمد نعيم

وليد مراد محمد اب� �سايب

�ل�سف �لخام�ض �لبتد�ئي

محمد عالء محم�د الداود

ن�ساأت احمد نجم

خالد محمد �سيف الدين الدمري 

مجد جهاد م�سطفى �سعد الدين

ريان محمد نعيم اإ�سماعيل

ر�س�ان محمد نعيم اإ�سماعيل

احمد طالب محمد احمد دب�س

عاطف محمد عاطف ابراهيم

عبد الحميد ان�ر عبد الحميد احمد

عبد اهلل محمد اآدم م��سى

محمد عدنان �سليمان محمد �س��س

محمد علي عبد الر�س�ل فدائي ح�سيني

يعق�ب ي��سف �سبري ي��سف ها�سم الغربللي

ابراهيم ح�سن ي��سف ح�سن حماده

احمد بالل احمد دولة

احمد �سامي عبد ال�سالم خ�سر

احمد �سلمان احمد دغمان

احمد عزمى محمد نمر عبد الج�اد

احمد ل�ؤي عيد م�سباح عا�س�ر

احمد م��سى محمد �سبيب

احمد ه�سام احمد محمد المل�اني

الفي�سل ي��سف م�سحي ن�سار الخالدي

ان�س ح�سن احمد ح�سن
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بالل ماهر عبد اللطيف فرحات

ثائر �سليم المعاني

ح�سن عامر ح�سن الزين

ح�سين عيد مح�سن غين�ن الف�سلى

ح�سين محمد �ساهر ح�سين غانم ح�سين

خالد �سعيد جمال �سعيد عمران

خالد وليد محمد ح�سين �سالم

دانيال فردين ي��سف جان ن�ساز

رامي وهيب عبده ال�سعار

�سالح محمد �سالح نعيم عبا�س

�سالح محمد مبارك �سالح الدين الزبن

طالل محم�د ح�سن عبدالرحمن ح�سن عبداهلل

عبد الرحمن فاروق محمد جمال

على هيثم عبد المير �سم�س الدين

عمر وليد على حميد العزاوى

فادي وجدي زهير مجد

كريم �سادق محم�د �سادق الألفى

مجد محمد ب�سام محمد خير الق�تلي

مح�سن عبدالعزيز مح�سن عبدالعزيز مر�سدي

محمد اأحمد عبدالعليم عبدالمق�س�د �سليمان

محمد اأحمد على اأحمد الت�نى

محمد احمد علي محمد

محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

محمد علي ح�سن علي الخطيب

محمد م�سطفى ح�سين الع�م

محمد نبيل محمد عبد النبي

محمد ه�سام محمد اي�ب

م�سطفى اإيهاب م�سطفى محمد

مهدي عبدالأمير اأحمد فران

نا�سر محمد نعمان بطاح مح�سن

هانى �سائد ا�سعد رهجه

�ل�سف �ل�ساد�ض

ابراهيم محمد ج�اد المح�سن

رجا ا�سامه رجا ثامر الهاجري

ح�سين علي محمد ام�ن

قا�سم محمد علي البر�س

ن�اف �سالم عيد �سالم علي

ح�سين وجيه حب اهلل

دروي�س فتحي دروي�س م�سطفى عبد النبي

عبد اهلل محمد ف�ؤاد عبد ال�سالم حرارة

عبد ال�هاب جابر احمد جابر الفيلكاوي

في�سل محي�سن خمي�س غدير ال�سليلي

محمد عايد ذياب عبد المعطى الخف�س

احمد وليد عبد الرحمن ح�سن اب� عبيد

ح�سين علي ح�سين عبد اهلل حبيب

محمد عماد اإبراهيم طقاطقه

�ل�سف �ل�سابع

محمد ر�سا فدائي عبدالر�س�ل فدائي ح�سيني

محمد عبد اهلل ح�سين محمد الكندري

ه�سام محم�د ح�سين بدوي

ح�سن احمد بدران

�سليم محمد �سامر حنين

�سهاب احمد نجم

عالء ح�سام ف�ؤاد اب�جيب

احمد ح�سين محم�د دولة

احمد وجدي زهير مجد

بيتر عبده عبد المالك عبده

�سعيد عبد اهلل عبد الكريم

عبدالعزيز فهد ر�سيد

عبد اهلل قا�سم محمد الب�غبي�س

ن�سيم ن�سار القادري

�ل�سف �لثامن 

احمد جعفر ال�سادق علي عبد اهلل

في�سل محمد عمر عدنان ه�يل�

كمال احمد كمال ال�سانع

امجد مجدي المغربي اب� المجد

عبد الرحمن محمد �سامر حنين

علي محم�د عبداهلل الرا�سد

مجدي ب�سام ها�سم الرياحي

محمد ح�سين محم�د دولة

ان�س من�س�ر القادري

نزار هيثم عثمان حمدان

�ل�سف �لتا�سع 

ن�ر الدين ايمن �سعد اب� الن�سر

احمد يا�سر اأب� المجد الطاهر

ح�سين محمد حرز

علي ح�سين احمد الحلبي

محمد وجيه حب اهلل

مبارك عبد اهلل مبارك بدران

وليد خالد محمد �سالمه ع�ده اهلل

ان�س زهير الططري

علي محمد المهدي ح�سين محمد

محم�د عب�د كمال عبد اهلل

نا�سر عبد اهلل عبد الكريم

ح�سين مناف حمد 

�ل�سف �لعا�سر

فادي احمد فريد عبد العزيز اب� �سادي

احمد خالد عبد الرحمن احمد الدوي�سان 

�سليمان عدنان �سليمان محمد �س��س

عبدالعزيز يعق�ب عثمان ابراهيم الأن�ساري

نا�سر ب�سام ها�سم الرياحي

ابان�ب مجدي جرج�س ابراهيم ي��سف

محمد عدنان ماجد هزاع الهزاع 

حاتم ح�سن محمد جمال الدين الترزي

محمد ماجد فاع�ر

محمد جاب اهلل محمد جاب اهلل

طارق احمد ح�سين خلف مال اهلل

�ل�سف �لحادي ع�سر  

ح�سن �سليمان علي جمعه

ح�سام الدين ايمن �سعد محمد اب� الن�سر

ن�اف ي��سف �سبري ي��سف الغربللي

عادل محم�د ح�سين بدوي

عثمان محمد �سلطان احمد الأن�ساري

�ل�سف �لثاني ع�سر 

اأحمد مالك الرومي

محمد جمال خليل جهماني

محمد نزيه عماد الدين ال�سعدي

وائل محمد ظافر القطمه

رواد منير ا�سحق م��سى بركات

كريم محم�د �سبحي محم�د الهامي

محمد مح�سن محمد ح�سن �سلمان

عمر اأحمد كمال ال�سانع
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طالب �لعام �لدر��سي 2009-2008

�ل�سف �لأول   

احمد ا�سامه ح�سين عبد اهلل

احمد م�سطفى محمد على رحال

احمد مناف حمد

ادهم ا�سرف ر�سدي من�س�ر

الح�سن محمد ج�اد المح�سن

بدر عمر محمد احمد اب� عيده

بدر محمد خ�سر زهزه

ج�اد محمد �س�يد

ح�سام محمد جبالي محمد

ح�سن ايهاب علي زعرور

ح�سين عبد اهلل محمد عبا�س غالم

خالد م�فق �سالح ن�سري

زين ح�سن علي عبد اهلل

�سعيد محمد �سعيد ال�سيد محمد على

�سالح الدين جهاد جميل محمد عاي�س

طارق زياد ن�ري ال�سيخلي

عبد المير محمد عبد المير �سحيمي

عبد الحكيم ب�سام ال�سهابي

عبد الر�سا فرج عبد اهلل فرج الخ�سيري

عبد العزيز خليل ابراهيم خليل

عبدالعزيز طالل �سلمان

عبداهلل عزت علي عفيفي علي

عبداهلل محمد عبدالمن�سف محمد عبدالعال

عدنان م�سطفى محمد على رحال

علي زين العبدين ابراهيم الحم�ي

علي محمد ي��سف ي�ن�س

عمر ح�سام علي �ساهر

عمر عزت علي عفيفي علي

فادي عبده عبد المالك عبده

م�ؤيد ع�ده عي�سى ع�ده عبد الجبار

مالك ب�سام محم�د الح�ا�س

محمد ان�ر عبد العزيز فريج ن�سار

محمد ح�سن عبد الر�س�ل فدائي ح�سيني

محمد عبدال�سالم اإبراهيم

محمد عبد اهلل ابراهيم البحرانى

محمد علي محمد مراد

محمد مجدي ح�سن طه محمد

م�سطفى با�سم م�سطفى الم�سري

م�سطفى ر�سا عبد العظيم احمد

نعيم م�سطفى محمد علي رحال

هادي ح�سين علي الم�سري

ها�سم خليل احمد �سالم بحر

ي��سف محمد احمد ابراهيم الع�سري

ي��سف يحيى فراج عبيد

�ل�سف �لثاني   

�سيف محمد احمد ابراهيم الع�سري

عبد اهلل بركات عبا�س احمد

عبد اهلل محمد زاهر احمد عباره

علي �سمير �سالح عيد عنبر

عمرو محم�د محم�د ال�سعيد بدران

محمد باقر محمد طاهر محمد �سبيري

ي��سف وليد محمد ح�سين �سالم

حمزه مروان عطا حن�ن

�ل�سف �لثالث   

ي��سف عبد ال�سالم حامد العرج

احمد محمد كمال محمد عبد ال�سالم

ان�ر محمد زاهر احمد عباره

ح�سن بالل ذيب ب�ساره

طالل احمد م��سى الجباوي

عبد الرحمن جالل احمد ح�سن

علي محمد ن�سر �سرحان

عمرو ا�سرف �س�قي �سع�دي

محمد احمد محمد ب�سيله

محمد عادل وليد محمد ح�سين �سالم

محمد فرا�س عبد المهيمن محمد جميل كرد

محمد وليد احمد محمد ال�سيد

م�ساري عمر محمد احمد اب� عيده

ميثم ابراهيم ح�سين عني�سه

�ل�سف �لر�بع   

اإبراهيم ا�سعد ي��سف جام��س

ب�سام محمد عبدالرحمن اأحمد اإ�سماعيل

عامر محمد محم�د ال�سعيد بدران

عبداهلل خليل را�سي ممد محم�د

عمر محمد عزمي اأن�ر بيروتي

اإبراهيم محمد عبد الكريم عيا�س

ان�س محمد عيد الكجك

ثائر ماجد محمد عي�سى ع�ي�سه

جراح �سامي محمد رزق اب� عيده

�سياء ان�ر عبد الحميد احمد

عبد الرزاق محمد عبد الرزاق الر�سيدات

عبد اهلل محمد با�سل محمد نبيه �س�رى

عبد اهلل وليد عبد الرحمن ح�سن اب� عبيد

عمر ب�سار امين محمد م�سامح

ق�سي عادل عبد اهلل عبد الحفيظ غزال

كنان محمد محمد امين مال عثمان

محمد احمد محمد روملي

محمد وليد فرا�س محمد وليد وي�س

محم�د محمد �سامر الناعمه

ابراهيم ا�سامه احمد محمد اي�ب

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 �سبيري

خالد محف�ظ م��سى الجباوي

�سليمان احمد علي ح�سين عبدالرحمن الع�سع��سي

�سالح عبد الكريم �سالح مبروك الهاجري

عمر عالء نمر الحمدان

محمد هاني محمد قي�سي

معاذ محم�د احمد عب�د اب� علم

بالل ح�سان ماروني

�ل�سف �لخام�ض   

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�سطفى

احمد عبد الرحمن احمد العينيه

احمد منير ح�سين ك�ري

جاد محمد غنايم

ح�سين م�سطفى محمد ام�ن

حمدان نبيل حمدان محمد الباز اب� �سيدو

حمزه ح�سين علي عط�ي
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خالد �سليمان محمد الحمد ال�سعيدان

�سالح نبيل م�سطفى احمد محمد

عادل عبا�س عبد الح�سين الب��سبيح

عبا�س نمر علي ذيب

عبد الرحمن طارق عبد الرحمن احمد ع�اد

عبد الرحمن محمد م��سى عبد اهلل

عبد اهلل عبد العزيز العبد ي��سف التله

علي فايز مح�سن زيدان

علي لطفي عبد اللطيف �سباح

عمر احمد محمد ع��س �سالح

عمر محمد كمال محمد عبد ال�سالم

محمد اغيد مظفر مراد

محمد ب�سار امين م�سامح

محمد ت�فيق محم�د زياده

محمد تي�سير محمد على ن�سراهلل

محمد خالد خ�سر دياب ن�سار

محمد زياد عبد ال�سالم ح�سن عبد ال�سالم

محمد محمد طاهر محمد �سبيري

محمد مروان عطا حن�ن

�سيد محمد م�سطفى �سيد احمد �سيد �ساحب م�سئله ك�

محمد م�سطفى هيثم م�سطفى �سعيد

محمد نبيل عبد العزيز خلف

محم�د زكريا محم�د راغب �سليم

محم�د معتز ريا�س �سادق عبد الهادي

ها�سم �سع�د علي محمد اب� ارمي�س

وليد عبد القادر محمد العرج

ي��سف ا�سرف ي��سف عبد الجبار اب� دياك

محمد عبد اهلل عبد الرحمن غبن

�ل�سف �ل�ساد�ض   

اإبراهيم جمال اإبراهيم عبدالرازق عبدالعزيز

اأحمد معتز فريد محمد

جالل عماد اإبراهيم طقاطقه

ح�سين غ�سان ح�سين اأحمد جحا

روماني فتحي لبيب مقار غبريال

علي طالب ح�سين عكر

علي عبا�س عبدالح�سين الب��سبيح

علي عبدالر�سا ح�سن دهناوي فيا�سي

علي محمد نمر ارزوني

عي�سى علي بحر �سعد

فتحي عبدالنبي فتحي عبدالنبي طايع

مالك عماد اإبراهيم طقاطقه

محمد رجعان �سعد رجعان المع��سرجي

محمد ر�س�ان محمد جابر ناجي

�سيف الدين �سمير محمد الحمد

عبد الرحمن طه �سابر محمد

رفيق فادي رفيق عبد الباقي 

احمد �سامي �سنان ال�سدي

رامي ريا�س الجلم

زيد احمد محمد ب�سيله

ع�سام ا�سرف �س�قي عبده �سع�دي

عالء ح�سين علي الم�سري

محمد اح�سان محم�د ال�سيخ عبد اهلل

محمد علي محمد علي حرب

محمد نا�سر محمد ر�سيد خلف

محمد هيثم العمر

محم�د جهاد �سالح عبا�س

مينا دانيال ناثان عبده

هيثم بالل محمد تي�سير عبد الفتاح

�ل�سف �ل�سابع   

بدر اأحمد حرف��س

ح�سن ر�س�ان عبداهلل العج�ز

ح�سين ر�س�ان عبداهلل العج�ز

م�ساري �سليمان فهد �سليمان المرزوق

مقداد اندري م��سى حم�د

ها�سم عبد اهلل م�سطفى عبد اهلل م�سطفى

احمد عالء نمر الحمدان

ا�سامه عبد القادر محمد العرج

ايمن دحام مفرج

عبا�س عبد الخالق عبد اهلل الع�ساير

كمال محمد كمال محمد عبد ال�سالم

مارك� عزمي ي�نان �سادق حنا

محمد �سع�د علي محمد اب� ارمي�س

خالد احمد ابراهيم احمد غانم

عبد اهلل نهالن محمد ا�سماعيل

عي�سى احمد مال اهلل ابراهيم مال اهلل

م�سطفى هيثم احمد محمد

مينا عماد بطر�س تادر�س

يزن هاني محمد القي�سي

�سليمان ابراهيم �سليمان طامي�س

�ل�سف �لثامن   

احمد جمال ب�سير من�س�ر

ح�سين علي محمد علي المهنا

رائد مازن �سليم محمد قط�

محمد مروان محمد جابر ناجي

�سياء اأحمد خيرالدين عبدالحليم

علي عبدالخالق عبداهلل الع�ساير

ح�سين محمد �س�يد

محمد زكي عبد الجبار احمد ا�سبيب

محمد علي ح�سن ال�سيد

ا�سكندر ت�فيق ار�سيد

�سامر زهير عبد العزيز الرياحي

محمد ن�سال ن�سر �سرحان

ا�سامه �سمير �سعيد ي��سف طه

ا�سعد منير الرفاعي

ح�سين ح�سن ح�سين حاج علي

محمد جمال محمد كحيل

�ل�سف �لتا�سع   

�سليمان ايمن ا�سد �سليمان اب� جي�س

محمد منذر محمد خالد قباني

محمد علي خلف

احمد محمد زاهر فهد

ان�س عبد الحكيم ابراهيم اب� �سنب

با�سل احمد خليل ع�ا�سه

راغب نهالن محمد ا�سماعيل

علي ح�سن علي دروي�س

علي غانم محمد ف�عاني

عمار محمد يا�سر م�سرف

محمد عامر ع��س عبد ال�سيد محمدين

محم�د اح�سان محم�د ال�سيخ عبد اهلل

يزن زهير عبد العزيز الرياحي

عمر ف�ؤاد �سليمان اب� ح�سمه

�ل�سف �لعا�سر   

عمرو جمال محمد عبد المجيد الحداد

محمد ح�سام الدين محمد محم�د عثمان

محمد محمد ال�سعيد مدين
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بدوامها  الأخرى  المدار�س  عن  تتميز  كانت  �سابقًا(  )الجعفرية  ال�طنية  المدر�سة  اأن  الى  هنا  ال�سارة  من  بد  ول 

الكامل ط�ال العام ولذلك كان الكثير من الطلبة الذين �سبق ذكرهم ياأت�ن للدرا�سة في الفترة ال�سيفية، وبخا�سة اأبناء 

ولال�ستفادة من  ناحية،  الترب�ية، من  الم�ؤ�س�سة  بها هذه  تتمتع  تزال  ول  كانت  التي  العالية  لل�سمعة  وذلك  ال�سباح،  اآل 

الحك�مية  المدار�س  فيها  تك�ن  التي  الفترة  هذه  في  العلمي  تح�سيلهم  م�ست�ى  وتح�سين  تدعيم  في  مدر�سيها  خبرات 

مغلقة من ناحية اأخرى.

ول تزال المدر�سة بعطائها المت�ا�سل تمثل رافدًا علميًا غزيرًا، ي�سهم في تزويد المجتمع الك�يتي بالطاقات الب�سرية 

القادرة على تحقيق ما ي�سب� اإليه هذا المجتمع من عزة ورفعة ، واأخذ مكانته المرم�قة بين الأمم . وذلك بف�سل جه�د 

هيئتها الإدارية وت�جيهات اأ�سحابها الكرام اآل معرفي الذين يبذل�ن ق�سارى ال�سعي لإبقاء هذا ال�سرح الترب�ي �سامخًا 

على مدى الأجيال ، وليظل �سمعة م�سيئة وم�سعاًل من م�ساعل العلم والمعرفة في دولة الك�يت على مر الع�س�ر. 

محمد عماد محمد فرحات

�سامي �سمير �سعيد ي��سف طه

عمر عبداهلل م�سطفى عبداهلل م�سطفى

�سعد عادل �سعيد عبد الكريم

غانم �سع�د علي محمد اب� ارمي�س

وليد جهاد �سالح عبا�س

حم�د نا�سر عبد المجيد ادري�س

رامي ر�ساد محمد نمر الحاج نا�سر

عمرو عبده عبد المجيد محمد عبد المجيد

فادي ي�سري ريا�س حنا عبده

يزن محمد اأمين �سليمان

�ل�سف �لحادي ع�سر   

مح�سن فهد عاي�س هادي العازمي

خالد زياد عبد الرحمن �ستا

طارق عبد الحكيم ابراهيم اب� �سنب

م�سطفى عبداهلل م�سطفى عبداهلل م�سطفى

�ل�سف �لثاني ع�سر   

هاني خ�سر �سالح العزام

و�سام م��سى اب� زعالن

محمد علي خالد علي �سربجي

احمد ابراهيم علي حاجي رم�سان

احمد را�سم احمد ابراهيم عبد اهلل

احمد عدنان الدراو�سه

بدر طالل في�سل طالل

ح�سين علي �سبيتي

خليل ج�اد خليل �سليم عاليه

رامي محمد علي �سليمان محمد علي ال�سائح

عبد الرزاق محمد يا�سر م�سرف

علي ر�س�ان عبد الح�سن محمد حب اهلل

فهد محمد عبد اهلل القرني

ق�سي محمد ب�سير غنام

كريم محمد ح�سين محمد ابراهيم

محمد �سامر نظمي ح�سن

محمد �سمير �سبحي �سليم ح�سن

محمد عبد القادر محمد العرج

م�سطفى ابراهيم احمد الك�مي

منير ا�سامه منير كامل عج�ر

عبداهلل رم�سان محمد خلف العنزي


