
المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

دمشقعدرهنىهمازنالغيدق

يشهالعبد المنانإياس دمشقعراب 

ي ب 
ُ
دمشقالكوريرانيا ديبمحمودأ

دمشقفياضمي سعودعاطفأحمد

دمشقمخلوفخلودأيهمأحمد

دمشقالصوصرزانمازنأحمد

ننزي  هةميرسأحمد دمشقالحسي 

دمشقديابإيمانعبدهللاأحمد

وزفاديأحمد دمشقالريسفي 

دمشقخلفرحابخالدأحمد

دمشقشاليشحياةرفعتأسامة

ينديدةعبد اللطيفأسامة
ن
دمشقحلواب

يداللتوفيقأمجد
دمشقشمسينن

ن نعبد الكريمأمي  باجاكلي  دمشقشر

دمشقبشمافزويامارجأنزور

دمشقسلوطةيرسىأحمد عرفانأنس

دمشقعباسمرفتمحمدأورنينا

نعدنانبتالء الزهراء دمشقالعذبةممي 

يمروةبكريبشار دمشقبندقج 

يبطرس ناجرج  دمشقنعمةمي 

دمشقجاموسهناديأحمدبلقيس

ناحمدجمانة دمشققويدرلجي 
دمشقحسنسمرحسانجنن
يرنامحمد خالدجنن

دمشقسيفن

دمشقالشالحرناباللجودي

ن عرفاتمحمد عامرحامد دمشقاألشقرهيفي 

دمشقبهلولفاتنسهيلحبيب

دمشقالنحاسسكينةسامرحسن نرصهللا
ن دمشقبوسبيتسوزاناحمدحسي 
ن نحسي  دمشقحميديحربةحسي 

دمشقالجراحهالعمرحمزة

دمشقحسنكندهمازنحيدر

نمحمدخالد قدارمجدولي  دمشقبي 

دمشقاألحمدناهدمحمدخالد

يةرغدفراسراما دمشقشعي 

دمشققنطارمننأيمنرامي

دمشقابو الهيجاءدارينباسلرغد

دمشقجعلوكبديعةمروانزيد

دمشقعتمهمريمطارقزيد

يزيد يدانيهالدروب  دمشقالدروب 

ىنضالزين العابدين يبرسر
دمشقزينن

يهالعليزينب
ن
دمشقالبستاب

دمشقالخيميمالذنزارسارية

دمشقالنقريعفراءقيسسليمان

ي المرجهلمياءايمنسنا
دمشقبنن

ىعمارشام دمشقطوزانبرسر

يديمة كياليقدريصالح
دمشقمجنن

دمشقالطويلرناعمرعبادة

دمشقحالقرندةسمي عبادة

دمشقمرصينانسيمعاذعبد الرحمن

نعبد الرحمن جمعة دمشقجمعةمهاحسي 

ن  ي فئة اليافعي  مج  ن بالمارثون الي  (2019)المقبولي 
ن بمدينة دمشق وريفها المقبولي 



دمشقطعمةعالحسنعبد الرحمن

يهنادةيحن عبد الكريم دمشقالبوابيج 

دمشقحاج احمدسيمازامجدعبد الهادي

دمشقحسن آغاهناديمحمد ياشعبدهللا

دمشقكالسنور الهدى قاسمعبدهللاعزالدين

دمشقمحمدإسعافمحمودعلي

دمشقكشتورناعبد الحميدعلي

دمشقاألحمدناهدمحمدعلي

دمشقكركوتليهناديسومرعلياء

دمشقرمضانسلوىعبدالسالمعمر

نعمر ي المرجةسميةأحمد ياسي 
دمشقبنن

دمشقحليمهسهي أحمدعمر

يثريامحمدعمرو
 
دمشقحداق

دمشقنارصفراتفداءفارس

دمشقالغفي عبي حسامفاطمة

دمشقنرصةجيداءهيثمفاطمة

دمشقالجردينعيمةهيثمفراس

دمشقظاظاغاليةعالءفرح

دمشقمجي الدينأحالمسائدفؤاد

يعالمحمد باسلقصي دمشقالعلن 

يهالعليقمر
ن
دمشقالبستاب

ييمامةأحمدكريم دمشقتاج 

دمشقالشيخنداءيوسفكيان

يةرغدفراسالنا دمشقشعي 

نالنا دمشقجمعةمهاحسي 
ن دمشقحسنكندهمازنلجي 
ن يريماعبد القادرلجي  دمشقالطوين 

دمشققادوسفاتنفاديليث

دمشقالعبدهللاروال كيوانعاطفليل
ن دمشقعزهدى حسنأيمنلي 

يدانيةروانماجد
 
دمشقنشواب

دمشققسومةليلمحمد عادلماسة

دمشقالمرصيميساءمحمد خي ماسة

دمشقسليمانمنالحسامماهر

دمشقدادوهانيا ديبخلدونمايا

ينذوالفقارمايا دمشقسليمانشي 

دمشقابو السلنبيلهمندلمحمد

دمشقالخبازرانيا رياغزوانمحمد

يمحمد
ن
دمشقالعقلههزارهاب

دمشقأحمدهبةأحمدمحمد

دمشقخضورريمابراهيممحمد

يقاسممحمد
ن
دمشقالتني ميساء الحلواب

دمشقفتح هللامهازيادمحمد

دمشققدحنونبدورجمالمحمد

دمشقخضورريمابراهيممحمد

دمشقالنجارعبي حساممحمد العباس

دمشقفليونهيفاءمعاذمحمد بسام

دمشقمرصيلورامحمدمحمد بهاء

دمشقالشالحرناباللمحمد جاد

يمحمد عليمحمد رشيد دمشقالقواصريم البوابيج 
ن نأحالمرياضمحمد رياض امي  دمشقأمي 

دمشقمرتصنمنالمحمد سليممحمد رضا

دمشقوهبةروالأحمدمحمد سامي

دمشقمرصيلياليحسام الدينمحمد نور

دمشقعرقسوسيهناديأسامةمحمد وسام



دمشقالخضورفاتنمحمدمحمد وهب ونوس

يعبد الجبارمحمد ياش
ن
دمشقأبو شهابأماب

دمشقالرزهالةمحمد ماهرمحمد يرس

دمشقرفاعيهدىرياضمحمد يمان

دمشقالحامضةسحرعالء الدينمحمود

دمشقظريفةباسمةممدوحمحمود

يرندهايمنمروه
 
دمشقالقصيباب

يغسانمعاذ نرندة ناج  دمشقحسي 

دمشقمحمدميأحمدمعاذ

يهدىنائلمعن
 
دمشقنشواب

ةنرصنرص دمشقالمرصيسمي 

دمشقرضالميسأحمدهادي

ىعليهادي دمشقعليبرسر

دمشقعبودأملعصاموجيه

دمشقرضالميسأحمديارا

دمشقسعودريتامهيبيانا

دمشقحوشسماحاحمديحيى

دمشقالشتيويديمةأحمديزن

دمشققدحنونبدورجماليزن
دمشقابراهيم آغارزان كم المازبشاريمنن

دمشقحاج حسنايمانعلييوسف

دمشقاسماعيللماعدنانيوسف

دمشقالعبد هللاحنانمحمديونس

دمشقرسورعروبةنذيرآالء

ن)براء  ن-دمشقشكوهندعادل(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)بيان  ن-دمشقسميطداللمحمد اسماعيل(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)جاد  ن-دمشقيوسفنجوينمحمد(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)جودي ن-دمشقطباعبنانمحمد ايمن(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)حمزة  ن-دمشقداوودياسماءاحمد جالل(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)رغد  ن-دمشقعمرريمزهي (جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)زيد  يصالح(جمعية التمي 
ن
ن-دمشقعباستهاب جمعية التمي 

ن)عبدالرحمن  ن-دمشقخبازناريمانسمي (جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)عبدالكريم  ن-دمشقالنعيميإناسأحمد(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)عمر  ن-دمشقزعيي لميسمحمد(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)عمر ن-دمشقالرسامأملهيثم(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)محمد  يأيمن(جمعية التمي 
ن
ن-دمشقمنصورتهاب جمعية التمي 

جمعية )محمد أويس 
ن (التمي 

ن-دمشقحبيب الخوليمنالمحمد عصام جمعية التمي 

جمعية )محمد واصف 
ن (التمي 

ن-دمشقدباسإناسعدنان جمعية التمي 

ن)محمد ياش ن-دمشقعبدالحقآالءعمار(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)محمد ياش ن-دمشقالرفاعيفرحعمار(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)نور الهدى  ن-دمشقالحمويلينامحمد نبال(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)وليد  ن-دمشققصابنبالخلدون(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)ياش  ن-دمشقطعمةرنامحمد خي (جمعية التمي  جمعية التمي 

ن  ن)ياسمي  ن-دمشقواليآياتعالء(جمعية التمي  جمعية التمي 

ن)أنس  ن-دمشقخدام الجامعريمعبدالرحمن(جمعية التمي  جمعية التمي 

ودسيد أحمدخلديهعبدالرحمناحمد يي 

ريف دمشقروميةلينامحمد خي أحمد

ود/ ريف دمشق عمرمهاهيثمأحمد يي 

ريف دمشقاللليإيماننضالأحمد

ريف دمشقحمودآمنةفايزديمة

ريف دمشقعدولريمعليعالء

ريف دمشقمعوض حدادمارينجيبفريد

ن باهللكمال ريف دمشقعبد اللطيفوساممعت 



ريف دمشقنوحليالياشمحمد

ودالحاج علياشاءنادرمحمد ريف دمشق يي 

ريف دمشقزيوانةشذاشاديمحمد

ريف دمشقزقزقايفانذيرمالك

ريف دمشقسالمروالاسامةنايفة

ةباسمهادي ريف دمشقسليمانسمي 

ي
ريف دمشقالريحاويماجدهمحمدوصفن

ودباكي سمية خليلياشأيهم يي 

ودحدادنيليعمادمارينا يي 

ةسمي إيالف ودروميةخرصن يي 

ي ودعبد العزيزرنداسليمأب  يي 

ودبرادعيآمنةمحمدأروى يتر

ودقسيسودادمطانيوسجواد يي 

ةسمي جودي ودروميةخرصن يي 

ودقسيسفداءمطانسحنا يي 

ودحدةرباحيانخديجة يي 

ودروميةهالةعبد هللارائد يي 

ارعبدالرحمن ودحمودرندارصن يي 

ودحيدرسليمعمادعبدالرحمن يي 

ودزقزقإيڤانذيرعبدهللا يي 

ودفتح هللاعالفتح هللاكندة يي 

وداللليثناءيحن محمد يي 

وداللليثناءيحن محمد أحمد يي 
ن ودسالمعال الحاج احمدمحمد خي محمد تحسي  يي 

ودهزيماجدةمازنمصعب يي 

ودعربشنرسينميشيلندى يي 

ودنصولريمازيادندى يي 

ودعبد الحقفريالوليدهشام يي 

ودفرهودسالمبدرانمحمد يي 

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

التلعرنوسناهداسماعيلمحمد

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

نوهبةالياس ريف دمشق معرة صيدناياالخوريمريانا شاهي 

نضياءايلي نكيندى شاهي  صيدناياشاهي 

هاالياسآنا يليل عي 
ريف دمشق معرة صيدناياالعنينن

ى ريف دمشق معرة صيدنايالطاشوردة لطاشغانمبرسر
ن ن الكبةايلياجوزفي  صيدناياالكبةمارلي 
ن ياسمافاديروزالي 

ريف دمشق معرة صيدناياالعنينن

صيدناياالخوريمايا العيسأديبشحادة

ريف دمشق معرة صيدناياالكرديهديةزكيشمس
ريف دمشق معرة صيدناياالخطيبصفاءجمالغنن

ريف دمشق معرة صيدناياعسافبسمة حبيبنضالكارال

ريف دمشق معرة صيدناياعسافتريز علمرامزلوريسا

ين قدسيالياسماري يشي 
ريفدمشق معرة صيدناياالعنينن

صيدنايامعمررزان تادرسسامرماريا

صيدناياالمعريروعة المعريوائلماريا

ريف دمشق معرة صيدنايابريقعروزنابغماريسا

معرة صيدنايا- ريف دمشق الشيخدارين الشيخوساممايا

معرة صيدنايا- ريف دمشق عسافرندة الخوريوهبةنتالي

ريف دمشق معرة صيدنايالطاشفادياداوودنتاليا

ريف دمشق معرة صيدنايااالختيارليندا الراعيعادلوسام

مركز صيدنايا

مركز التل

مركز طرطوس



المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

طرطوسمنصورسمر المحفوظبسامارام

دون طرطوسسقابات دردسابراهيماسبي 

طرطوسعبد الكريمسناءعليأحمد

طرطوسثابتتيتيانارائدأحمد

يروز وانيسانطونيوبيي 
ن
طرطوسسيوق

طرطوسكيكولوفهال أخرسحاتمجاك

طرطوسعليايمان خليلايهمجعفر

يشذا خزومفاديحنا طرطوسقاطرج 

طرطوسبدرانميادةكمالدانيال

طرطوسموسميادة عسافعاطفروز ماري

ننافعريتا طرطوسعبد الرحمنميساء حسي 

طرطوسشعبانعزة الجداريلؤيزين

طرطوسخرصنبتول غانمماهرزينة

طرطوسهوشهوسام زمسامرسارة

طرطوسفخي زينةأحمدسيدرا

طرطوسالحايكديما يوسفحسنعلي

طرطوسجنيديرنامحسنعلي

يعال الشيخ احمدسمي علي
طرطوسزمرينن

طرطوسسقيفةميارياضكرم

طرطوسزغيبةريممهندكريم

يسامرليا طرطوسخياطريم جرج 

طرطوسعليسوزانهحساممحمود

طرطوسالمولنجوىمنهلمريم

طرطوسعاقلسوسنحاتمموس

ا طرطوسحساموراميا حدادساميمي 

نا طرطوسعرنوقزين فلومكميلمي 

نهايدي طرطوسسليمانميس عليحسي 

طرطوسنجمرشا شحادةخالدهبة

طرطوسسلمانريمعدنانيونس

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

حمصرحمةرناعمادابراهيم

حمصنجمريم الرفاعيمحمد رائداحمد

حمصبريمانمنار النجارمهنداسامة

حمصطليماتهدىمحمد فهمياسحق

اح حمصكبيسيكنانة مهراتأحمدانرسر

حمصرعدهبةمحمد غساناية

حمصالباباغننطهإبراهيم

حمصاالبرشرغدةحكمإيمان

حمصالسباعيهناديمحمدإيمان

حمصالخرصنشذا محمدإيادأحمد

كةعبي حكمتآية حمصالرسر

حمصصبوحهدى العمرابراهيمآية

حمصجنيدغنوة القجمحمد مهندبشي 

حمصمندومنالموفقبهاء الدين

حمصبكداشبركةفوزيتاج

يعال الفيصلرضاجمان
ن
حمصصاق

حمصسليماندعاءفاديحمزة

حمصتوكلنىهمحمد فهدحنان

حمصرمضونرشا الجرسيعالءدريد

نرامي حمصمخزومسارةعبد المتي 

حمصعبدالمولعبي عاصمربيع

حمصزرززهورمحمد هزاعربيع

حمصحميدانسماح الزينمحمودرزان

مركز حمص



حمصاألبرشنجوىرامزرنيم

حمصالمرصيميسونهيثمزين

حمصالعشفةسندس رزوقأسعدزين الدين

يعال الفيصلرضازينة
ن
حمصصاق

حمصعيون السودهالةفهدسارة

يميطاهرسامي حمصالدروب 

حمصجنيدغنوة القجمحمد مهندسنا

حمصديبنادينفراسسيما

حمصالمنصورفيكرسمي شهد

حمصطليماتوسامخلدونشهد

يمصباحضياء الدين
ن
حمصدراق السباعيشذا معرصاب

قدارختامعمرضياء الدين حمصبي 

حمصعبارةمزن روميةمحمد كمالعبد الرحمن

وكتامرعبد الرحمن
ّ
حمصالكيالرغد مل

حمصمندوفاتنغزوانعبد الرحمن

يعبد العليمعبد الرحمن
ن
حمصالقجأماب

نهناءنمي عبد الرحمن حمصحاج حسي 

حمصالسباعيرشافريدعبد العزيز

حمصالخرصنإناسنورالدينعبدالرحمن

حمصالرصي    عنورامحمد فوازعبدالرحمن

حمصالدقاقنىهوصيفعبدالعزيز

ي
حمصاألتاسينور الرفاعيهشامعبدالغنن

حمصنقشوميسونمحمد عصامعبدهللا

حمصحميدانسماح الزينمحمودعالء

حمصالمصطفنغادة برهومرفعتعلي

يمجدعّمار
ن
نفرح معرصان حمصألفي 

حمصاالخوانلماعبدالحليمعمار

حمصأتماز السباعيدنيا حواشعالنعمر

نعمرو حمصمخزومسارةعبد المتي 

حمصالقجآالءحسامغيث

حمصشاويشزهورحسامفاطمة

حمصالحاج يونسيمان عقادعبد الجوادفرحان

حمصابراهيمرغدموسفؤاد

حمصمقدسيجورجيبتفيليبكارول

حمصخي  هللانور الهدىجمالالنا

حمصالقاسمربابهائللقمان

حمصحربانرسين رعدعبد الكريملميس

حمصشحانفاتنحسنليل
ن حمصحسنمنال يوسفمحمدلي 

حمصاألشقررضاءمهندمحسن

حمصالمرصيريما بروكعبد القادرمحمد

حمصالرصي    عنورامحمد فوازمحمد

حمصحسنلينا شاللوأسامةمحمد

حمصسكافلماماهرمحمد الطيب
ن يمحمد أمي 

ن
يمحمد بسام المعرصاب

 
يسوزان الوفاب

ن
حمصالمعرصاب

ي
ن
حمصصوفانسوزانعبدالنارصمحمد راق

حمصاالخوانمجدمحمد ملهممحمد سامي

حمصاالتاسيرزانمروانمحمد صباح

حمصحمدونلبانةبساممحمد علي

حمصناصيفهال مندومحمد فراسمحمد عمرو

حمصشاسديما السعديبديعمحمد كامل

حمصعلواننجوى علوانصالحمحمد مهاب

حمصالعويشعائشة األحمدنايف العويشمحمد يامن

حمصالخواجةزهرةمحمد ماهرمرح

حمصأيوبنور العنتبليماهر أيوبمالذ



حمصالحجاردانيا الشاميعبد المنعنملهم

يمحمد عمادمنة هللا حمصأبو زيدلينا السبسن 

حمصالحراكيرغدهمحمد ادهممها

حمصشحودميأنسميس

حمصسارهصباحسامميشيل

حمصبرهوممنال عازارفارسميشيل

حمصاالتاسينورهشامنبال

حمصالسيدغزلمحمد طريفنبيه

يعال الفيصلرضانجم الدين
ن
حمصصاق

نندى يشهباءمحمد امي 
ن
حمصالسيوق

حمصخوريميمي غالينهادنقوال

حمصبريمانمنار النجارمهندنور

حمصالسباعيرشافريدهادي

ينهلةمحمد حسانهنا
 
حمصساعاب

حمصالمعازريزانعمر الفاروقوجد

حمصاليوسفديماعبدالمنعموسيم
ن حمصاالتاسينرسينربيعياسمي 

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

حماةالزعيماروىمحمد نجيب الزعيمعبدالرحيم

حماةأحمدصباحمحمدعبدالهادي

حماةالرجبلماعبد الستارفهد
ن حماةمحمدكاترينعبد الرزاقلي 

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

الالذقيةشعبانحنانمحمدأيهم

الالذقيةعلوشدارين صالححسامآدم

الالذقيةديبةريمبشارجعفر
الالذقيةنصورهيفاء إحسانعمارجنن

الالذقيةقزازومنهل حسنعمادحسن

الالذقيةبهلولريممنذردانيال

الالذقيةعيسعبي ياشرامي

الالذقيةأسعدرناحسامرند

الالذقيةسعودميسونغالبعلي

الالذقيةشيخ اسماعيلسالممحمدعمار

الالذقيةصفتليسليمفادي

الالذقيةحاتمسوزانايادفارس

الالذقيةاحمد الشيخ ويسصباياشفريال

الالذقيةاألحمدندىحسنفاطمة الزهراء

الالذقيةبوبونعمةياشكرم

الالذقيةرقيةعبي غسانلونا

الالذقيةحايكنرسينغسانمحمد

الالذقيةعباسمايامرصنمحمد علي

الالذقيةحيدرميسونسلمانهادي

الالذقيةالخي فاذمةثائرهادي

يبهداللبدرهمام الالذقيةشر

الالذقيةحسنريممحمديزن

الالذقيةيوسفوسام حسننادريوسف

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

حلباوسطهعالانساحمد

حلبالنجارنورنارصاحمد هادي

يرامامحمد مجاهدأحمد حيدر
حلبدملجن

حلباسكيفمهابراءأحمد سامي

مركز حماة

مركز الالذقية

مركز حلب



حلبهواريالهامعادلأية

حلبحجازيهديلمحمدتيم هللا
حلبالنارصسعادزهي جنن

حلبقاسمهناديمحمدرغد

حلباغة القلعةزينةاحمدسارة

ة حلبسلطانعاليةعيىسسمت 

ينورامحمد فراسسنا
ن
حلبزيتوب

حلبالحسنفاطمةابراهيمصفاء

حلبسمهر رحمون رهوانلماحمدعبد الكريم

حلبعزيزيجمانةعمرعدنان

حلبحمشوفاطمةابراهيمعلي

حلبالهنديحياةباسلعمر

يكندامحمدعمرو
 
حلبدليواب

يكندامحمدغيث
 
حلبدليواب

حلببنودري  هاممحمد خالدكوثر

ياملعامرالنا
حلببوسر

حلبالديبومروةعمادليان

حلبنيالريم نارصأمثلليالس
ن حلبقطاشسمرعبد الكريملي 

يليندافراسماهر حلبمي 

حلبالشيخ سعيدمنالاحمدمحمد

حلبستوتناهدأحمدمحمد

حلبسقعاننبيلةمحمد توفيقمحمد

اسعبد الرحمنمحمد أديب حلبعدلةني 

حلبغنامعبي محمد أيمنمحمد أسيد

يمحمد أمي  يآيةوهن 
ن
حلبقباب

ي
ن
نشاديمحمد صاق ينيفي 

ن
حلبهيطالب

ن باهللمحمد نديم يرامياالمعي 
ن
حلباألغواب

حلبأسودمروةأحمد طاللمحمد نور

حلبعزيزةفتونسامرمحمد ياش

يدينامحمد هاشممحمد يزن
حلبملف 

اسعبد الرحمنملهم حلبعدلةني 

اسعبدالرحنملهم حلبعدلةني 

حلبأخرسإيمانحازمهادي

ي
ن
ينورراميهاب

حلباإللسر

يايناسظافرهال
ن
حلبكوراب

حلبخطابمنارعبد الهاديهيا

ياملعامرهيا
حلببوسر

حلببرهوديميساءغالبهيثم
ن حلبقطاشسمر جرسيعبدالكريمياسي 

المدينةالكنيةاسم األماسم األباالسم

الحسكةتوفيقبريدهمحسناحمد محسن توفيق

الحسكةخضرعدلةازادافين

الحسكةالعليويميساءأكرمالعنود أكرم العليوي

الحسكةالنجمعماد الدينأحمد

الحسكةالمحمدخولةخالدأحمد خالد المحمد

الحسكةالحنشعاتكةحسينأسامة

الحسكةالحسينناهدهخالدجاد خالد الحسين

الحسكةالسلطانسحراحمدجنى احمد السلطان

نعبد العزيزسيبان الحسكةمحمدنالي 

الحسكةرفيفريدةابراهيمسيفال

الحسكةالضيفخديجةبسامعماد بسام الضيف

الحسكةكركوعتابعبدفؤاد

الحسكةالجرادرشاصالحمحمد

مركز الحسكة



الحسكةالمشرفايمانحجدومحمد

الحسكةالحمودالبتولغسانمحمد غسان الحمود

الحسكةعيسىفادياعمراننوردا

نعبد العزيزهوزان عبدالعزيز محمد الحسكةمحمدنالي 

الحسكةعيسىزهراءعليهيا

الحسكةعيسىفاديةعمرانالفا عمران عيسى

الحسكةالحسوعروبةخضرعبدالرحمن خضر الحسو

الحسكةالحميدسهامسامرمحمد سامر الحميد

الحسكةزكرياكفاعبد الكريمسعد عبدالكريم زكريا

الحسكةزكرياكفاعبد الكريمشهد عبدالكريم زكريا

الحسكةالرفاعيسهادعدنانقحطان
الحسكةخرصنعدلةازادزين ازاد خرصن

الحسكةمصطفنمريممصطفنأحمد مصطفن أبو هنطش


