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ابتسام وهيبة بنت عبد الرحمن
ارساء الجوابره بنت سهيل
بروين خشو بنت خالد
بشار اروش بن فؤاد
ن
حسي عارف
بكري
ثائر العلوي بن عالء الدين
ن
جون كيو يعقوب
ي
جويل كلور سعيد
ن
ن
حسي
حسن دمحم
ي
ن
اف يوسف بن عبد المسيح
ري
ريم جرجس بنت حنا
زكريا الموىس بن احمد
سونا طوبيجيان
ن
شهي عثمان بن سليمان
صالحة البشاش
عبد الحكيم مراد بن عبد الجليل
عبد الكريم فالحه بن ساهر
عبد الهادي عنان رضوان
عبدالرحمن فارس بن دمحم
عفاف شموط بنت عبدو
فؤاد اروش بن رزوق
كارين ماردروس بن هراند
دمحم ن
امي الخليفة بن بحري
دمحم رامز زينو
ام فره بن فايز
دمحم ر ي
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دمحم مطاوع ر
الشيف بن احمد
علن
مروان ي
ن
مصطف دعفيس بن دمحم
نوار بروقدسو بن غسان
ن
هان ابو حجر
ي
هالل مراد بن سفر
يوسف عرش بن عبد الرحمن
ميالد السكري بن عبد العزيز
ام زريق بن حسام
ر ي
طارق مليحان بن سليمان
وائل الشعراوي بن احمد راتب
نجالء عزيزي بنت ابراهيم
عل
نجوى عثمان بنت دمحم ي
ميادة بوزي بنت دمحم
العل ميدان
محمود ي
مريم بشي بنت برصوم
عمر اسطة بن دمحم
محمود الدرويش الحطيب
سليمان حجو داود
عماد الحمد عبد الرحيم
وسيم جفلة احمد
فايز دمحم عيىس
باسل شيخ احمد
حنين مشرف رضوان
دمحم ياسر عجوز بن عبدهللا
توما نيسان بن ادم
دمحم السليمان بن عز الدين
غازي ابو السل بن عبد الكريم
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