


































































































األستاذة آالء بالل المصري
 األستاذة آالء عبد الهادي ريان

األستاذة آمنة مصطفى قهوجي
 األستاذ  أحمد األحمد

األستاذ  أحمد أحمد محمد الشنهابي
 األستاذ  أحمد حيدر أبو الخير

األستاذ  أحمد خالد أحمد
األستاذ  أحمد علي يوسف الخليفي

األستاذ  أحمد محمد السيد
األستاذ  أحمد محمد فؤاد محمد

األستاذ  أحمد موسى اليوسف
األستاذة أروى خالد النعيمي

الدكتور  أسامة الحموي
األستاذة أسامة الرفاعي

األستاذ  أسامة حمدان مرزوق الرقب
األستاذة أسماء محمد محمد المهدى

األستاذة أماني عمر علي
األستاذة أماني محمد علي  عتيلي

األستاذة أمل حنينو أم اسعد
األستاذة أميرة محمد صالح

 األستاذة أمينة منصور الصالحي
األستاذ  أنس جمعة حشيشو

األستاذة أنفال حمود آغا
األستاذ  أيمن دياب خميس

األستاذة إسراء مدور
األستاذة إيمان باسم شلبي

األستاذة إيمان سفيان خليل
األستاذة إيناس الحافظ

األستاذ  باسل خراط
األستاذ  باسل هيلم

الدكتور  بسام الطراس
 المهندس بسام فايد

الدكتور  بكر مرعي الشربجي
األستاذة بنان حسن ترشحاني

األستاذة تسنيم محمد إسماعيل إسماعيل
األستاذة تسنيم مدور

 الدكتور  جاسم سلطان
 المهندس حاتم حنفي

األستاذ  حسام أحمد قلقاس
األستاذ  حسام محمود جميل
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األستاذ  حسان بن عبد الرزاق الجاجة
األستاذ  حسان سعود نقرش

األستاذة حسيبة توران
 األستاذ  حسين حبيب
 األستاذ  خالد األحمد

الدكتور  خالد مصطفى بكرو
 األستاذة خلود الذهب

األستاذ  خليل عسر صالح العقاربة
األستاذة دجى ماجد جميل علي

األستاذة دالل أبو طوق
 األستاذ  رائد أحمد فرحان الشياب

 األستاذ  رامي الشيخ
األستاذ  رأفت الجلم

 األستاذة ربى تيسير الزعتري
األستاذة رحاب يوسف زقوت

األستاذ  رضا عبد الجبار الحديثي
 األستاذة رفيدة خير اهلل

األستاذة رنا خضر صالح
 األستاذة رنا سمير نسيمي

األستاذة رند محمد مالك تلجو
األستاذة زاهرة محمد فهد الدبس

األستاذة سائدة عطاونة
 األستاذ  سامح قنديل

األستاذ  سامر الحاج
 األستاذ  سامر الخياط

األستاذ  سعد عبداهلل النحالوي
األستاذة سمر ياسر عسكري

 األستاذة سناء علي دقدوقة
األستاذة سهام ابراهيم مسلم

األستاذ  شادي ابراهيم البنا
األستاذ  شكري ادريس

األستاذة شهد محمد اسماعيل
الدكتور  شوكت طه طالفحة

الدكتورة شيماء آلتن
 الدكتور  صالح اإلبراهيم

 األستاذ  صالح اليافعي
األستاذة عائشة الدبس

األستاذة عائشة حاج علي
األستاذ  عامر الصالح

األستاذ  عبود بن محمّد الحسين
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األستاذ  عباس صالح شمس الدين
األستاذ  عبد السالم الشقيري
الدكتور عبد السالم صبار زبير

األستاذ  عبد الناصر قاسم تعتاع
األستاذ  عبدالسالم محمد الشقيري

 األستاذ  عبدالكافي عرابي النجار
المهندس  عبداللطيف المنيفي

األستاذ  عبداهلل العيسى
 األستاذ  عبداهلل محمد أبوقاسمية

األستاذ  عبدالمجيد مسلم مصلح الليمون
األستاذ  عزام خانجي

األستاذة عال حلمي ناصر
الدكتور علي الطائي

األستاذ  عماد الدين رفعت الرقب
الدكتور عمار غيبة

 الدكتور  عمر فاروق
 األستاذ  عمر كف الغزال

 األستاذة غصون ياسين حسون
األستاذ  فؤاد فتحي أحمد علوان

األستاذة فاتن سعد بشير حتاحت
 الدكتورة فاتنة الشوربجي

األستاذة فاطمة محمود الجرد
 األستاذ  فتحي محمد عبدالرحيم عبدالحليم

 الدكتور  فراس السيد الشياب
األستاذ  فكري عائض الدويري

األستاذ  كفاح شاويش
الدكتور ماجد رضوان الشوبكي

 الدكتور مازن شيخاني
 األستاذ  مأمون األشقر

األستاذ  مأمون محمد قفيشة
 األستاذ  محمد الشيخ

 األستاذ  محمد الهاشمي
 األستاذ  محمد إبراهيم إبراهيم

المهندس محمد بشير
 األستاذ  محمد حافظ توفيق
األستاذ  محمد حافظ كشكو

األستاذ  محمد حسين نعمه
األستاذ  محمد راتب الدبس

األستاذ  محمد رزق منذر اليازجي
الدكتور  محمد سعيفان

األستاذ  محمد عبدالرحمن علي الحمدان
 األستاذ  محمد غياث عبار

األستاذ  محمد محمد هادي مرستاني
األستاذ  محمد منير ابو جاسم

األستاذ  محمد نجيب المدور
األستاذة مريانة عبدالرحيم عللوة

األستاذة مريم سمير فروانة
األستاذة مريم موسى محمد

الدكتور مصطفى أبو سعد
األستاذ  معاذ الحالق

 الدكتور  معتز الخطيب
 الدكتور مناف بعاج

األستاذة منال عبدالحفيظ الحداد
األستاذة منال عبدالرحمن جبران

 األستاذ  منقذ الروسان
األستاذة منى زيدان خلف
األستاذة منيرة غازي البابا

األستاذة مها عبدالغفور الشماط
 األستاذ  مهند أحمد بويضاني
األستاذة ميثاق مهدي شاكر
 األستاذة نجالء رجب الكواري

األستاذة ندى بشار العجالني
األستاذة نهلة اآلغا

األستاذ  نوح عبداهلل
األستاذة نور أنور الدلو

األستاذة نورة علي اردوغان
األستاذة هبة اهلل خالد عبدالقادر

األستاذة هدى محمود فرحان الهسي
 األستاذة هديل وهبي

األستاذ  هزار مهايني
األستاذ  وائل مدور

 األستاذ وارف محمد راتب النابلسي
األستاذ  وصفي عزيز وهيب الشهاب

األستاذة والء داود خلف
الدكتور ياسر العيتي

 األستاذ  يونس أكرم سليم الجعبري
األستاذ  يونس عبد الحميد ابو جراد




