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 الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التربية       

943/             القــرار رقم  /  
  ربية: ــر التـــوزي

 الفقرة هــ  منه  76م وتعديالته والسيما المادة 2004لعام 50بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 
 م. 1975/ لعام 38وعلى أحكام القانون رقم /
 م وتعليماته التنفيذية .2014/  12/  31/ تاريخ 36وعلى أحكام القانون رقم /

 م وتعليماته التنفيذية .2017/ 5/  28/ تاريخ 22وعلى المرسوم التشريعي رقم /
 م2018/  11/  26تاريخ  360وعلى المرسوم رقم 

 خلي لوزارة التربية .م المتضمن النظام الدا1988/  3/  27تاريخ   433/  1269وعلى القرار رقم 
 م2019/   3/    13تاريخ   1/  3683وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 المتضمن اعتماد مشروع اإلعالن . 30/4/2019تاريخ  538/6وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 ةم المتضمن اإلعالن عن المسابق30/4/2019تاريخ  1126/943وعلى القرار رقم 
 المقبولين العاديين لالشتراك في المسابقة وتعديالته . أسماءالمتضمن  م24/12/2019تاريخ  3394/943وعلى القرار رقم 

 م 2020/ 2/ 3تاريخ  1/م1020وعلى محضر نتائج االمتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين رقم 
 يقرر ما يأتـــــــي : 

بوظيفة معلم من الفئة الثانية لحملة الشهادة  لتعيينهميعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها : 1مادة

ناجحين باالمتحان التحريري وفق تسلسل درجات   الحسكةفي مديرية التربية بمحافظة   أو ما يعادلهاالثانوية العامة 

 نجاحهم  ووفق الجدول اآلتي :  

عالمة االمتحان  التربوي المجمع  اسم األم  اسم االب   االسم والنسبة  رقم القبول م
 التحريري 

 72 الجوادية  بهيه فؤاد  سناء ابراهيم 242 1
 71 الجوادية  نوره محمد حسن النزال  238 2
 70 الجوادية  وجيهة أحمد معالفيحاء  231 3
 70 الجوادية  امينه عبد احمد احمد  232 4
 68 الجوادية  جليله  نواف أريج الزاب  237 5
 67 الجوادية  مسيره عويد امينه المشعان 235 6
 66 الجوادية  فاطمه علي  اميره فندي 234 7
 65 الجوادية  قطيه حميد ايمان الكنعو 236 8
 65 الجوادية  حلوه  ابراهيم الخليفعلي  331 9
 64 الجوادية  وضحه  علي  احمد الحمزه 233 10
 63 الجوادية  شمسه جمعه فوزه عويد 249 11
 62 الجوادية  فتحيه داهود فاطمه الجاسم  248 12
 61 الجوادية  ليلى رمضان شيرين حمو 245 13
 60 الجوادية  نوال  فضل للا  امل نصار  229 14
 60 الجوادية  حليمه صالح  كريمة الشيخ 250 15
 58 الجوادية  زهره صالح  محمد عباس 253 16
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 55 الجوادية  حميده عبد صالح العلي  246 17
 55 الجوادية  شمام رشيد مصطفى علي  255 18
 54 الجوادية  خديجه راشد مريم الراشد 254 19
 54 الجوادية  حليمه محمد امين هيفاء احمد 256 20
 53 الجوادية  امينه علي  حسين عبيد 239 21
 53 الجوادية  فاطمه محمد ماجد ابراهيم 251 22
 53 الجوادية  وضحه  عيدان  محمد صبيح 252 23
 52 الجوادية  حلوه  شيخ موس رنكين شيخ موس 240 24
 52 الجوادية  فاطمه محمد زياد المحمد 241 25
 51 الجوادية  تركيه خليل وانه شيخ موس  257 26
 50 الجوادية  ليلى علي  محيا رولى سليمان  230 27
 50 الجوادية  حسينه حسين شيخه الرسم  244 28
 50 الجوادية  وسيلة محمد أمين عامر يوسف 247 29
 67 الدرباسية هدله  محمد معصوم أمين العربو 710 1
 67 الدرباسية سلمى عبد القادر  جوان الرسو  713 2
 67 الدرباسية عرونه  محمدصديق رسميه حمو 717 3
 67 الدرباسية شكريه حسن نازادرالحسين 740 4
 66 الدرباسية شيخه ابراهيم دالل سعدون  716 5
 66 الدرباسية شاهه داود  رمضان المطر  718 6
 64 الدرباسية زرقه  عبد الرزاق  رويده المجيد 719 7
 62 الدرباسية عيده علي  جازيه موسى 712 8
 62 الدرباسية كمينه علي  حميد عماره 714 9
 62 الدرباسية عيده احمد زكريا شهاب 720 10
 62 الدرباسية خلفه  شموس سليمان الصالل  724 11
 60 الدرباسية زريفه صالح  مريم الهالل 736 12
 60 الدرباسية منجه فرهاد نسرين مراد 741 13
 59 الدرباسية بدريه محمد علي  سليمان السلو  723 14
 59 الدرباسية ترفه خضر  عامر الحامد  729 15
 59 الدرباسية زكيه بشار ماهر السينو 735 16
 59 الدرباسية قمره عبد الحميد  وفاء االحمد 746 17
 58 الدرباسية حليمه حسن فواز علي  734 18
 57 الدرباسية فطيم عسكر خولة السليمان 615 19
 57 الدرباسية رمزه محمد آمنه يوسف 711 20
 56 الدرباسية هدى حميد ايفلين قاسم  709 21
 54 الدرباسية عيش علي  احمد الحبو 706 22
 54 الدرباسية عدلة  عبد الرحمن  عبد الحميد الولو 730 23
 54 الدرباسية ربيعه حامد وزنه اوسي  745 24
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 54 الدرباسية زكيه محمد يوسف حدو 747 25
 52 الدرباسية جليله  بدران ابتسام بكر 705 26
 51 الدرباسية جميلة محمد عبدالباقي  عبير حاجي 731 27
 50 الدرباسية امينه شحادة خضر بوزي  715 28
 50 الدرباسية زكيه بشار سميره السينو 726 29
 50 الدرباسية وضحه  محمد منال العلي 737 30
 50 الدرباسية نجاح محمد شريف نيروز عبدو 742 31
 76 الشدادي  ضحيه عطيه ايمان الفارس 398 1
 76 الشدادي  فرحه حسين جازيه الخليف 403 2
 75 الشدادي  ورده سليمان حسين ظاهر 407 3
 74 الشدادي  سعاد سليمان امل حماده 397 4
 74 الشدادي  مليحه حسين تماظر الصالح  402 5
 72 الشدادي  زهيه ساري  احميدي شويخ 395 6
 72 الشدادي  ضحيه محمد حمده عجاج 408 7
 72 الشدادي  شوكة مروان  سميره العيسى 425 8
 72 الشدادي  خلفه  احمد لطيفه السنجار 460 9
 72 الشدادي  خديجه محمود مريم العلي 467 10
 70 الشدادي  شاهة محمد بشرى عقلة  401 11
 70 الشدادي  فضه  كامل شفيقة معال 431 12
 69 الشدادي  فضة  جالل منال النايف 468 13
 68 الشدادي  جدعه  خلف جواهر النمر 405 14
 68 الشدادي  حميده محمد سعيد ريم محمد سعيد 418 15
 68 الشدادي  دله  علك  سليمان العبدللا 423 16
 68 الشدادي  برقه هاشم سميره صرير 426 17
 68 الشدادي  كامله محمد صالح الكردوش  433 18
 68 الشدادي  منيره عبدو لينا قطوط 461 19
 68 الشدادي  فهيمة سلمان سكيناغانم 477 20
 67 الشدادي  جوزه ردحان  سالم العيسى  420 21
 67 الشدادي  حسنه حسين سهام الحسين  427 22
 67 الشدادي  رفعه محمد سوريه الكردي 429 23
 67 الشدادي  ساره عايد ضحى الجالل  435 24
 67 الشدادي  طخمه جدعان  مريم الحمود 466 25
 66 الشدادي  صالحه جرو  حسين ابراهيم الحوار  392 26
 66 الشدادي  عدله  كرمان رحوم حمدي 416 27
 66 الشدادي  ساره اسماعيل نجاح الحميد 470 28
 66 الشدادي  جميلة العزيز جاسم وعد العواد  476 29
 65 الشدادي  صبحه محمد الخضر الكطعه احمد  393 30
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 65 الشدادي  هالله  عكله  علي الحميدي 445 31
 65 الشدادي  كلوفه خليف فاضل حمد  453 32
 64 الشدادي  خاتون  خليل سوريه الحسين  428 33
 64 الشدادي  ضحيه الفي علي الخضر  446 34
 64 الشدادي  اليذه شهاب فاطمه بالل 454 35
 64 الشدادي  دره محمود حويشنائله  469 36
 63 الشدادي  صبحه محمد علي  االسماعيل 444 37
 63 الشدادي  كامله فرحان فدوى الفرحالن  455 38
 63 الشدادي  منى ابراهيم لينا السليم 864 39
 62 الشدادي  يازي خزيم عايد عياش الطراف 451 40
 61 الشدادي  فضه  عمر أحمد التايه  399 41
 61 الشدادي  سهام عياده براءه العلي 400 42
 61 الشدادي  ثلجه حميد صبحه السرحان  434 43
 61 الشدادي  نايلة حميدي ظاهر الطراف  437 44
 61 الشدادي  ترفه محمود عبير العلي  442 45
 61 الشدادي  عمشه محمد عوده احمد  450 46
 61 الشدادي  فضه  مال حمد محمود المدروج 465 47
 60 الشدادي  فضه  خليف عبدالحميد اسماعيل  441 48
 59 الشدادي  نوره محمد حميدة الحسين 409 49
 59 الشدادي  خضرة عبود عبد الرحمن  رحاب محمد 415 50
 59 الشدادي  نوير ابراهيم سالم وداعه  421 51
 59 الشدادي  رضيه مروان  سمر الضللي  424 52
 59 الشدادي  حصة  خضر  عائشه زكريا 439 53
 59 الشدادي  يسرى  جاد الكريم  مالك شرف الدين ابو فخر  462 54
 59 الشدادي  خديجه حميدي محمود العبدللا 464 55
 58 الشدادي  حمده عكلة  غاد ه الخضر  452 56
 58 الشدادي  صبحه توفيق وصال الحسين 475 57
 56 الشدادي  فضه  عبدالرحمن  نرمين حمادي 472 58
 55 الشدادي  سعده الحميد عبد  خلود سعود 412 59
 55 الشدادي  هنديه عراك نجوى الديج  471 60
 54 الشدادي  خلفه  احمد جواد المحيمد 404 61
 54 الشدادي  جميله عدنان  فاتن البشير 661 62
 53 الشدادي  خلفه  احمد عايش الصالح المحمد 438 63
 52 الشدادي  وفاء صالح  خزامى العبيد 411 64
 52 الشدادي  خلفه  اسود العبدالعالرجب  414 65
 51 الشدادي  عائشه محمد حوريه العلي  410 66
 50 الشدادي  ذكيه جمعه محمد سعاد غانم 422 67
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 50 الشدادي  سلمى جحجاح نزار سونيا حسين 430 68
 50 الشدادي  جوهرة خلف شيخة الحمادة  432 69
 50 الشدادي  وضحه  خليل عمار الخليف  447 70
 50 الشدادي  جوهره خلف عمشه الحماده  448 71
 50 الشدادي  فضه  سليمان عواد الكريش 449 72
 66 العريشة حسنه خلوف عبد السالم علي  774 1
 66 العريشة حسنه محمود عبدالرحمن عبدللا  775 2
 65 العريشة سعداء فرحان غزاله عبدالرحمن  782 3
 64 العريشة نوفه عبود عطاللا الحمادة 779 4
 62 العريشة طفله عبود عزيز المتيني 778 5
 61 العريشة عائشه جاسم فيصل منيتي 673 6
 61 العريشة عيدة حسين علي العلي  780 7
 61 العريشة خديجة ويس مريم الجادر  789 8
 60 العريشة جوهره علي  حسين الفياض 748 9
 60 العريشة كحله علي  طارق عبد العال  773 10
 58 العريشة فاطمه حمود محمد الرجا 788 11
 58 العريشة خضره رغيان ملكه الديري  790 12
 58 العريشة جميله حسين هيام المحمد 792 13
 57 العريشة خوده يوسف اديبه الرزق  752 14
 56 العريشة جزوة  محيسن فاطمة الديري  664 15
 56 العريشة حوا  سعيد نجاح غانم 751 16
 55 العريشة رابعه زعيطي فاطمه داود  784 17
 54 العريشة رفعه حمزه روضه السلطان  621 18
 54 العريشة هنديه ابراهيم عبود السعيد 777 19
 54 العريشة صبحه احمد فيصل الصالح  787 20
 52 العريشة زركه فرحان اميره الخليف 756 21
 52 العريشة حميده خلف رتيبة العواد  766 22
 52 العريشة دره سطم سلمان حماده 768 23
 50 العريشة حسبه محمد سعيد مرعي 750 24
 50 العريشة خطر مصطفى الهام العلي  754 25
 50 العريشة عمشه خلف امال الصويلح  755 26
 50 العريشة غزاله  علي  اميره العجاج 757 27
 50 العريشة فاطمه خضر  سعد سلطان  767 28
 50 العريشة حلوه  طه عبدللا سهى  771 29
 79 القامشلي صالحه  نوري  حسينه العلي 8 1
 78 القامشلي نوفة سليمان احمد حميد 2 2
 78 القامشلي خوله  اسماعيل زينب ابراهيم 18 3
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 78 القامشلي راغده سليمان سناء الغانم 21 4
 78 القامشلي فاطمة علي  سوسن السعدون  22 5
 77 القامشلي سلطانه عثمان اميره خليل 3 6
 77 القامشلي اسماء يوسف امينه محمد 4 7
 77 القامشلي عدله  احمد حسين الحميد 6 8
 77 القامشلي ترفه حاجو رسميه المحشوش 13 9
 77 القامشلي مهديه رمضان زينب مراد 19 10
 76 القامشلي الهام جاسم احالم محمود 1 11
 76 القامشلي دره محمد خالد اليتيم 11 12
 76 القامشلي نوره محمد رويده الجاسم  16 13
 76 القامشلي مريم عباس عبد الغني العلي  27 14
 75 القامشلي جروه  سليمان جالل الدين عثمان  5 15
 75 القامشلي هديه محمود روناي سليمان 15 16
 75 القامشلي سامية الزقين سلوى محمد  20 17
 75 القامشلي مريم نوري  الحسينشجاع  25 18
 75 القامشلي امونه عبيد فاطمه العذاب  30 19
 75 القامشلي فاطمه حسن مريم البرهو 43 20
 75 القامشلي عنود سطام نوره العزو 48 21
 74 القامشلي نوره خلف حسين علي  7 22
 74 القامشلي مكرمة عبدالكريم صباح ابراهيم 26 23
 74 القامشلي فاطمه احمد الحلبوقاهره  34 24
 74 القامشلي فرحه عمر ليلى محمد 37 25
 73 القامشلي رفعه صالح  ربيع الناصر 12 26
 73 القامشلي بهية حواس  شاهه االحمد 24 27
 72 القامشلي شفيقه محمد سعيد حمديه رشو 10 28
 71 القامشلي شرزه عايد كافيه عبدللا 35 29
 71 القامشلي خديجه حمو الناصر وفاء  50 30
 70 القامشلي فريده احمد ماريا المحمود 38 31
 69 القامشلي فضه  محمد عبدللا محمد الدرويش 28 32
 69 القامشلي رفعه حسن محمد الرفيض 40 33
 68 القامشلي هنوف سليمان منتهى العلو 45 34
 66 القامشلي جوهره عبد العزيز سوسن العلي  23 35
 65 القامشلي مجيده حسن ريم خضور  17 36
 65 القامشلي خدوج محمود فاطمه الفرج 31 37
 65 القامشلي ورده عبود حسن ليال الحسن  36 38
 64 القامشلي جوزه االحمد صالح  فرحه الثالج 32 39
 61 القامشلي حسينه ابراهيم فريصه حج احمد  33 40
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 60 القامشلي فاطمه عبد السالم  منهل حساوي  46 41
 59 القامشلي ليلى يونس عيسى حمده برهوم 9 42
 58 القامشلي منتهى حموده احمد نسرين علي  47 43
 58 القامشلي صبحه سالم ايمن الغانم 597 44
 56 القامشلي عمشه علي  ملكه سالم  44 45
 56 القامشلي هدى ماجد ياسمين عساف 51 46
 54 القامشلي سالمه خليف محمد الناصر 41 47
 52 القامشلي وحيده بهجت عالء عيسى 29 48
 50 القامشلي كمره صالح  محمد الدرويش 39 49
 69 القحطانية فهيمه حسين الهام الحسن  258 1
 67 القحطانية غربيه حماد طالل الحميد 273 2
 65 القحطانية ليلي محمود نهله الحناوي  287 3
 64 القحطانية عنود عباس حسين الحسن  263 4
 63 القحطانية امينه حسين طارق النزال 272 5
 62 القحطانية كسره احمد سناء السنجار 271 6
 61 القحطانية خنسه ابراهيم فنسه عمر  278 7
 61 القحطانية رفعه رمو محمود الحميد 283 8
 60 القحطانية شعاعه حميد زيد الحميد 270 9
 59 القحطانية حنيفه احمد عباس احمد 274 10
 58 القحطانية مطيره لطفي عبدالغبراوي  275 11
 58 القحطانية حلوه  ثالج نوفه الخليفه  288 12
 57 القحطانية ستو ملكي آحو شمعون  260 13
 57 القحطانية عقبه عباس محمد العلي 281 14
 55 القحطانية حمدية احمد روزه الكعود 269 15
 54 القحطانية حلوة  عبود عنود الزاب 276 16
 53 القحطانية فنسه نايف معمر المحمد 284 17
 52 القحطانية وضحة  محمد حميد الحميد 265 18
 52 القحطانية مريم عبد كمال مخلف 279 19
 52 القحطانية شمس خليف محمد بطو 282 20
 50 القحطانية شمسه محمد ايوب الطه  259 21
 50 القحطانية خديجه اسماعيل جازيه علوش  261 22
 50 القحطانية شاهه شرجي جمعه العلي  262 23
 50 القحطانية خلفة  عكاش حمد العبدللا  264 24
 50 القحطانية حدوة محمود خالد الحوير  266 25
 50 القحطانية فاطمه سليمان رضوان العبدللا  268 26
 50 القحطانية مشعه بلو محمد الحوير 280 27
 50 القحطانية لطيفه علي  منور سليمان 285 28
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 50 القحطانية خنسه خالد  منور محمد 286 29
 50 القحطانية نافيه حمد وضحه العالوي  289 30
 67 المالكية عائشه حسن عادل احمد 208 1
 64 المالكية فيروز عبدالرحمن  اسامة محمد 197 2
 64 المالكية قنوه محمد امل الناصر  198 3
 64 المالكية شريفه عبدي هيلين عمر 226 4
 64 المالكية كوكب علي  رايات خليل 227 5
 63 المالكية عطيه عبدللا  سهام عرفو 207 6
 62 المالكية رده خلف سميره احمد 206 7
 62 المالكية نافيه عبد الكريم عيسى عبدللا  211 8
 62 المالكية رفيده احمد فرحان العزيز 214 9
 62 المالكية شريفه محمد صالح  لقمان عثمان 216 10
 62 المالكية فاطمه كمال مريم الشاوي  219 11
 61 المالكية فاطمه محمود نسرين محمود 222 12
 61 المالكية حليمه عبد الرحمن  نواف عمر  224 13
 59 المالكية فصله  جميل هاني سليمان 225 14
 58 المالكية فطومه مصطفى عبد الفتاح الصالح  209 15
 58 المالكية نوريه محمد غاده المحمد  212 16
 58 المالكية فاطمة محمد لمعه ابراهيم 217 17
 57 المالكية امينه محمد خالت ابراهيم 203 18
 56 المالكية عوش حسين محمد علي  218 19
 54 المالكية عمشه احمد كلستان عمر 215 20
 50 المالكية فاطمه عثمان انس علي  200 21
 50 المالكية نوفه محمد رشيد احمد 205 22
 50 المالكية قمري  سليمان علي كرو  210 23
 50 المالكية مريم مهيدي معمر السويد السالم  220 24
 72 الهول وجيها احمد سلوى محمد  632 1
 70 الهول عطره عبدللا  عبدالرزاق جرو 645 2
 70 الهول سوريه علي  عبله الفارس 646 3
 69 الهول هنوف خلف سوريه الصالح  636 4
 69 الهول فاطمه محمود شيخه الكعود 639 5
 68 الهول نوره حسين عبير الحنتو 647 6
 66 الهول جورجيت فرام رينا كرش 623 7
 66 الهول نوره علي  سهيله كروت 635 8
 66 الهول صبحة عناد شامه الحميدان  637 9
 66 الهول عيشه احمد فاطمه العلي  667 10
 65 الهول عيشه صبحي غزاله ابراهيم 659 11
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 64 الهول صبريه محمد هناء الحسن العلي  695 12
 63 الهول نعيمه سليم حمده شيحان 608 13
 63 الهول مريم محمدسليم سهام الخليل  634 14
 63 الهول سوريا محمدسعيد عبد المنعم الجازي  644 15
 63 الهول جميله عواد  ناديا ابراهيم 691 16
 62 الهول جازيه احمد دالل الحفيان  616 17
 61 الهول جورية الحسين محمد رويده دهام الجربا  622 18
 61 الهول فرحه احمد سكيبه الشيخ علي  630 19
 61 الهول نفيسه ناجي عنود درويش 652 20
 61 الهول مطره رمضان عيسى الحمادي 655 21
 61 الهول عيده الكردي حسين فوازه العيهري  672 22
 61 الهول هدله  احمد ميديا العلي 690 23
 60 الهول روضه  أحمد خضر خلف  614 24
 59 الهول خنسه عبد الرحمن  جمانا الشيخ علي  601 25
 59 الهول ديريه جميل سحر عمر 628 26
 59 الهول ترفه طاهر عدلة موسى 649 27
 59 الهول زهرة رديني فاطمه الطه  666 28
 59 الهول زينه عبد الرحمن  محمد سليمان 682 29
 59 الهول نوريه مخلف ندى الزركان  692 30
 59 الهول محاسن طالل هديل عبد الرزاق  694 31
 58 الهول رده حمدان  ابتهال العيسى 587 32
 58 الهول اميره صالح اودسا شالش 595 33
 58 الهول حرشه محمد الحماده صالح   640 34
 58 الهول ليلى حماد علي الحسن  651 35
 58 الهول عليا يونس غسان الحجي  660 36
 58 الهول عفته خضر  فاضل داود  663 37
 58 الهول زهيه عاثر فجر الشيخ علي  668 38
 57 الهول سعده فرحان جازيه بدران 600 39
 57 الهول صبحه جميل حسينه الشحاذه 605 40
 57 الهول قمر اسماعيل عالء عبيد 650 41
 57 الهول غزالي  ابراهيم رايا النجاري  863 42
 56 الهول بهيه محمدعيسى رازيه ايو 617 43
 56 الهول غاليه  نعسان عبد الرحمن المبارك 642 44
 56 الهول نجمه شيخ علي  عيسى الذيبو 656 45
 56 الهول مريم شفيق هناء الطعان 696 46
 55 الهول عمشه مهيدي حكيمه المحمد 606 47
 55 الهول مريم احمد خديجه الشمدين  613 48
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 55 الهول عدوله  سليمان زينب ابراهيم 626 49
 55 الهول ضحيه اسماعيل محمد الخضير 680 50
 55 الهول شاهه محمد وسيمه محمد 701 51
 54 الهول هظيمة هلوش ابتسام ساير 586 52
 54 الهول عمشه عبد المحسن  تقه العلي  598 53
 54 الهول وطفه سلمان فاطمه الحميد  665 54
 54 الهول فدوه  وكاع فردوس عواد  670 55
 54 الهول سوريه ويس هيله عبد للا  700 56
 53 الهول جوريه عيد ثامر حسين 599 57
 53 الهول ساره عيسى رغده االحمد 619 58
 53 الهول خالصه  فرحان رجبهناء  697 59
 53 الهول فوزية محمد دنيا السلطان  862 60
 52 الهول ثريا محمد خالد االحمد  610 61
 52 الهول شكريه امين غزالة داوود  658 62
 52 الهول فاطمه عبد منال المحمد 685 63
 52 الهول صبحه شهاب هيام الحسين 698 64
 52 الهول وصفيه احمد هيفاء عثمان 699 65
 51 الهول سوريه محمد سراج زكريا حاج اسعد 624 66
 51 الهول فاطمه سليمان عبير جاسم 648 67
 51 الهول جوهره عبد الرحمن  قيصر الزوبع  674 68
 51 الهول فاطمه عطاللا  مياده الهيلون  688 69
 50 الهول ترفه محمد ابتسام الوكاع 584 70
 50 الهول مطره محمد خليفابتسام  585 71
 50 الهول سعده محمد احمد عباس 588 72
 50 الهول ساره عبدللا  احمود الصالح  589 73
 50 الهول نوريه شفيق اسيا العلي  590 74
 50 الهول هديه بدران اماني حمي 592 75
 50 الهول ترفه خلف امينه المحمد 594 76
 50 الهول عليا أحمد جوهره احمد السودان  603 77
 50 الهول نوف موسى حسين سليمان 604 78
 50 الهول نوريه حماده حنان االحمد 609 79
 50 الهول عمشه احمد خالدالهران  612 80
 50 الهول عطيه خلوف رشا الحسن النجار  618 81
 50 الهول فريال داوود  زهره العكل 625 82
 50 الهول حليمه صبري  فدوه حسين  669 83
 50 الهول صباح ابراهيم كوثر عيسى 677 84
 50 الهول عيدة رضوان  محمد زياد سليمان 681 85
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 50 الهول شمسه محمد مريم الدرويش 683 86
 50 الهول زهره احمد منى  السليمان 686 87
 50 الهول مره عصام  مهند النزال 687 88
 50 الهول ساره يوسف وطفه جارو 702 89
 75 اليعربية نعيمه علي  اسماء الجديع 350 1
 74 اليعربية هدلة  علي  موسى الشالش 384 2
 73 اليعربية مطيره كفاش موزه المعروف 383 3
 73 اليعربية عفره محمد نزهان الخدعان  387 4
 72 اليعربية شنديه حجاب فائز بصري  378 5
 72 اليعربية خالصه  محمد مزاحم المحمد 381 6
 72 اليعربية وطفة موسى نجاح العبيد 386 7
 72 اليعربية وحيده عبد هناء المحو 389 8
 71 اليعربية قمره احمد فرحان السطام  379 9
 71 اليعربية عنود عايد مالك المحو 380 10
 71 اليعربية عاليه  محمد هناء الكرو 388 11
 69 اليعربية مريم هطيل يوسف الطيار 391 12
 68 اليعربية منيفه نواف مشعل الحران  382 13
 68 اليعربية عفره رشيد مولود محمد 385 14
 65 اليعربية رجاء عدنان  عامر الخلف  860 15
 63 اليعربية هالله  قباش سمر العلي  367 16
 62 اليعربية صبحيه شرقي سميره المحيميد 368 17
 60 اليعربية منيفه عليوي  سليمان الطريبيل 366 18
 57 اليعربية مريم جرجيس جواهر خضر  359 19
 57 اليعربية غزاله  مخلف زاهد المحمد 364 20
 57 اليعربية ساجده عباس هنادي الجفال 390 21
 56 اليعربية عمشه بردي عائشه الريحان  371 22
 55 اليعربية ملكه عراك سوسن السليمان  369 23
 55 اليعربية خالصه  ابراهيم عبير الدندل  373 24
 54 اليعربية عمشة حمود جميلة السطام  357 25
 53 اليعربية حليمة احمد علي الصغير 374 26
 51 اليعربية منى خليل بتول الساجر 353 27
 51 اليعربية هالله  احمد غسان الدبو 377 28
 50 اليعربية زكيه محمد امل ثليجي 352 29
 50 اليعربية طنش ميهان تعبه زايد 355 30
 50 اليعربية ليلى جمعه حسين الحاصود  361 31
 50 اليعربية ملكة حميد حمود االحمد 362 32
 50 اليعربية حميده ابراهيم ظاهر ابراهيم الحسينو 370 33
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 50 اليعربية عايشه شلو عواد العلي  376 34
 50 اليعروبية شكره نزال حماد العليوي  607 1
 71 أبو راسين فضة  تركي عزالدين الخيرو 851 1
 71 أبو راسين تاضي جميل مريم العاكوب 854 2
 71 أبو راسين فاطمه أحمد هند شيخ ابراهيم 856 3
 68 أبو راسين بسه خالد  نظامه خشمان 855 4
 68 أبو راسين فاطمه خضر  روزا المحمد  858 5
 67 أبو راسين ثريه تركي جميلة العطية 838 6
 67 أبو راسين نوره صالح  عفره الحسين 852 7
 66 أبو راسين مريم ايمام احمد خوله الخضر  839 8
 66 أبو راسين يازي  حسين وفاءصايل 857 9
 65 أبو راسين فضله  حماد بشار الحسن  836 10
 65 أبو راسين مريم محمد عبدللا جرجب 849 11
 64 راسينأبو  ادنوف درويش حسن تيماء درويش 837 12
 63 أبو راسين نوره احمد اعتدال محمد 834 13
 63 أبو راسين هدو سليمان راجحه الجرجب  840 14
 63 أبو راسين جميله محمود عبيد للا برغوث 850 15
 62 أبو راسين وطفه سليمان اسماعيل عبود  833 16
 62 أبو راسين زهره حسين صدام الحسين  847 17
 61 أبو راسين عوش الحميد محمد البرغوثزهره  841 18
 61 أبو راسين ترفه علي  سليمان المصطيف 844 19
 60 أبو راسين ترفه برغوث عزو  سناء عبدللا 845 20
 60 أبو راسين هاجر احمد عبد الحميد السليمو 848 21
 60 أبو راسين مريم سليمان محمد نجم 853 22
 59 أبو راسين فاطمة احمد سلمان محمود 843 23
 58 أبو راسين مريم محمد امينه طلفاح 80 24
 58 أبو راسين هدله  ابراهيم بدران الحومد  835 25
 58 أبو راسين مريم محمد سارة طلفاح 842 26
 55 أبو راسين بهيه علي  احمد جزاع 832 27
 55 أبو راسين ريمه سليمان صالح العكله  846 28
 79 تل براك حواء حماده سليمانناديه  576 1
 79 تل براك امينه عبدللا  نجوى خليف 577 2
 79 تل براك جدعه  خضر  نوره المحمد 579 3
 78 تل براك وضحه  مزهر ملكة العلي  573 4
 78 تل براك سعده احمد ميسر الخيطان 575 5
 77 تل براك هنيه عباس نشميه العلي 578 6
 77 تل براك جميله عبدللا  نوفه النامس 580 7
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 77 تل براك سلطانه عايد وجيهه االحمد 582 8
 76 تل براك صالحه  مطلق مهند حسن 574 9
 76 تل براك خديجه احمد هاجر الحميدي 581 10
 75 تل براك فرجه صالح  وضحه الغريب 583 11
 73 تل براك يازي  محمد امينه خليف 534 12
 70 تل براك رفعه عليوي  احمد  حسن  532 13
 70 تل براك سلطانه بشير عنود خلف  563 14
 68 تل براك قمره محمود سناء المعروف 633 15
 67 تل براك فضه  حمود ابراهيم المجيدل 531 16
 67 تل براك فوزيه محمد امل العبيدو 533 17
 67 تل براك ضويه حمادي ايمان الذياب 535 18
 67 تل براك خديجه عبد الحسن خالد  540 19
 66 تل براك جدعه  عباس خلود علي  543 20
 66 تل براك ساره حمد فاطمه العلي  568 21
 65 تل براك عائشة خلف زيدان الجاسم  547 22
 65 تل براك وهبيه محمود شيرين علي  553 23
 64 تل براك عيده حمدان  خضر الحسين  542 24
 64 تل براك نادره جاسم ريم الخلف  546 25
 64 تل براك عمشه حمد فايز اليونس 569 26
 63 تل براك معيوفه هروش حامد البكر 537 27
 62 تل براك هالله  خميس حال الجلود  539 28
 62 تل براك منيفه محمد سمر سموري  550 29
 62 تل براك جميله علي  عمشه االحمد 562 30
 62 تل براك صبحه حسناوي  مرشد الجدوع  571 31
 61 تل براك نوره خلف زينب المرعي 548 32
 61 تل براك جميلة علي  عثمان االحمد 561 33
 61 تل براك وسميه احمد فاطمه الحسين  567 34
 60 تل براك مريم عكلة  خديجة العبدللا  541 35
 59 تل براك فوزيه جمعه سميرة العبدللا 551 36
 59 تل براك زهره عائد طه عواد المصلح  556 37
 59 تل براك نوفه صالح  عبد الرزاق غربي الخليف 559 38
 57 تل براك فاطمه احمد عبد الرحمن احمد  558 39
 57 تل براك خلفه  سالم مريم عطيه 572 40
 55 تل براك فاطمة سعود سكنه الحسين 549 41
 54 تل براك مريم احمد عباس حسو 557 42
 53 تل براك كلثومة بري  هلوشكطنه  570 43
 50 تل براك حبسه عطالل  صبحه العيسى  554 44
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 50 تل براك سلطانه محمد صبحه المحمد  555 45
 50 تل براك نوره احمد عبدالرزاق عبدو 560 46
 72 تل تمر يونيا اويشالم اوديشو يوخنا 796 1
 71 تل تمر ليلى محمود اميره جدعان 795 2
 70 تل تمر رضا عزير أشقر نجوى  794 3
 63 تل تمر تركيه احمد محمد البيبي 823 4
 60 تل تمر ساره المال علي  علي  محمد مال خضر 825 5
 60 تل تمر وطفه المجول  ابراهيم وضحة المحمد 830 6
 59 تل تمر تمره اسود سليمان االحمد 809 7
 59 تل تمر حسينه سليمان هيام الحسن  829 8
 58 تل تمر فوزيه العبدللا عباس فاطمة المحمد  820 9
 56 تل تمر عدله  سعيد ندى المحمد 828 10
 55 تل تمر سودا عبد اللطيف جوهره النجم 799 11
 55 تل تمر نوره أسعد حلو المحمد 800 12
 55 تل تمر شيخه طه عبد العزيز المحمد  816 13
 54 تل تمر شمسه سليمان عامر الخضر  813 14
 54 تل تمر فضيله  نايف مياده الطلي 826 15
 54 تل تمر نوره احمد ناجي البيبي 827 16
 53 تل تمر نجاحه عبيد طه المجول  812 17
 53 تل تمر هدله  احمد عائشه العرعور  815 18
 52 تل تمر نوره محمد زهره شيخ علي 807 19
 52 تل تمر حسن محمد زينب االحمد 808 20
 52 تل تمر سعده عبد الحميد  عائشه االحمد 814 21
 52 تل تمر خضره نواف عفاف يوسف 818 22
 51 تل تمر خضره هروش ريما الكليب 806 23
 50 تل تمر فهيمة علي  قيس مسعود 793 24
 50 تل تمر زهره ياسين خضر عزو 802 25
 50 تل تمر عمشه علي  خلده العمير 803 26
 50 تل تمر شمسه جاسم المحمد رمضان  804 27
 50 تل تمر معيوفه جاسم سهام دخيل 810 28
 50 تل تمر عايشه خلف طه الدرويش 811 29
 50 تل تمر زكيه احمد غازي حسن 819 30
 50 تل تمر فضيله  حسين ماجد داوود  822 31
 50 تل تمر مريم محمد محمد سعيد المحمد 824 32
 73 تل حميس عمشه احمد هنوف العبوش 49 1
 69 تل حميس رفعه علي  خالد العمري  308 2
 69 تل حميس وضحه  خضر  عايشة الحسين  323 3
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 68 تل حميس جندية حمود خالد البازو  307 4
 68 تل حميس خديجه طعمه راكان شيخ علي  309 5
 68 تل حميس سلطانه ساير عائشه والحشاش  324 6
 68 تل حميس غاليه  محمد مصلح الفليح  345 7
 67 تل حميس عيده صالح  سلمان  هالل  316 8
 66 تل حميس عنجاصه  احمد سالم الحسكو  313 9
 66 تل حميس فاطمه حسين سميه الهويد 318 10
 66 تل حميس حصه  حمود عبدللا الشويرد  327 11
 65 تل حميس امينه مهدي ربى الدبيات 310 12
 65 تل حميس سحله  حماد صالح الخليف 320 13
 65 تل حميس فهده تركي ظاهر السند  322 14
 64 تل حميس عائشه محمد صدام العلي  321 15
 63 تل حميس جليليه حامد زبيده العبدللا 312 16
 62 تل حميس يازي  احمد سماعيل العبد 317 17
 62 تل حميس طفله علي  عبد للا السحل  326 18
 61 تل حميس حده سليمان سالم المحمد  314 19
 61 تل حميس وضحه  علي  محمود الخليف 344 20
 59 تل حميس عمشه حماد ريمه مطر 311 21
 58 تل حميس نوره اصبيخ حمزه الدبو 305 22
 58 تل حميس عمشه يوسف ساميه العبدللا 315 23
 57 تل حميس هدله  عباس هناء االحمد 348 24
 56 تل حميس وضحه  علي  جمعه المحمد 303 25
 56 تل حميس كتانه جمعة حمزه العلي 306 26
 56 تل حميس حصه  ابراهيم عز الدين الخلف  330 27
 55 تل حميس مريم عايد ثاير المطر 301 28
 55 تل حميس خضوره ابراهيم شيخي الناصر  319 29
 55 تل حميس صالحه  سلمو مطيره طحيطح 346 30
 51 تل حميس زهرة الجعفو حبيب الحنش فخر الدين  291 31
 50 تل حميس ريانه العزيز جدعان  اكرم الصفوك  290 32
 50 تل حميس يازي  علي  ابراهيم خلف 293 33
 50 تل حميس غالية  مجيد احمد السيد  294 34
 50 تل حميس عمشه احمد تمام العبوش 299 35
 50 تل حميس مطيعه صالح  ثامر العبدللا 300 36
 50 تل حميس سعاد محمد جاسم الحمد  302 37
 50 تل حميس زهره حمدو حسن العذلوك  304 38
 50 تل حميس شيخه سعران عبد الصباح  325 39
 50 تل حميس رده محمد فيصل الهالل  334 40
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 50 تل حميس امينه احمد مجباس مجباس 336 41
 50 تل حميس شطه محمد محسن الغربان 337 42
 50 تل حميس وضحة  حواس  محمد الخليف 339 43
 50 تل حميس ليلى عبيد محمد السلمو 340 44
 50 تل حميس سويده حمود وسميه الشلغم الغويران 349 45
 72 رأس العين رضا عزير أميمة أشقر 84 1
 70 رأس العين ليلى مطيع مجد محمد 159 2
 69 رأس العين مريم حسين صالح الحسين  127 3
 69 رأس العين مرزوقة  جمعة عبدالقادر عبدللا  134 4
 67 رأس العين ناديا غازي  جميلة جديد 93 5
 67 رأس العين خلفة  رمضان صالح شخموس  128 6
 67 رأس العين حمامة ناظر محي الدين محفوض  168 7
 66 رأس العين رغده أحمد ماجدة محمد 158 8
 65 العينرأس  فرحه علي  عبدالعزيز عزيز 133 9
 64 رأس العين امينه محمد عبير الحسن  135 10
 63 رأس العين ريمه حسين خليل عبدو  108 11
 63 رأس العين تمينه حميدان محمد عواطف حميدوش  146 12
 62 رأس العين يازي  حسين ابراهيم صايل 71 13
 62 رأس العين عدله حماده ابراهيم احمد مطر 75 14
 62 رأس العين شعله حسو الهجري اعتدال  76 15
 62 رأس العين مريم بديع امينه العزو 79 16
 62 رأس العين مثيله غسان  رانيا خليل 111 17
 62 رأس العين ورده السالم  محمد سالم 163 18
 62 رأس العين اميره محمد نزيهه مال عبد الغفور 176 19
 61 رأس العين خزنه خليل ابتسام االحمد 66 20
 61 رأس العين نوره يوسف احمد الناصر  73 21
 61 رأس العين عسله  مطيع ثناء شيبان 88 22
 61 رأس العين صبحه احمد رحيله شلش 113 23
 61 رأس العين فطمه خلف محمود الجراد 165 24
 61 رأس العين دله  ابراهيم نورى عبدللا 182 25
 60 العينرأس  فطومة محمود سماهر الخلف  121 26
 60 رأس العين هدله  علي  عبد الوهاب ابراهيم 131 27
 60 رأس العين ترفه خضر  محمود الحامد 166 28
 60 رأس العين امنه حسين معتز حميدي 170 29
 59 رأس العين نوفه خلف احمد حسين 74 30
 59 رأس العين عسله  مطيع الهام شيبان 77 31
 59 رأس العين صبحيه فيصل شامه دياب 125 32
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 58 رأس العين عمشة علي  خالد ورجين  103 33
 58 رأس العين تفاحه خضر  دحام الرديني 109 34
 58 رأس العين عمشه محمود رويدة سيد عيسى 116 35
 58 رأس العين منار كمال شيندار فرحان 126 36
 58 رأس العين فضه محمد  عبود علي ابراهيم 195 37
 57 رأس العين تمام فواز  ختام فواز بلوط  104 38
 57 رأس العين وضحه  محمد خديجه طاهر  106 39
 56 رأس العين خديجه ديب محمد ابتسام عثمان 67 40
 56 رأس العين فاطمه محمد ابراهيم حسو 70 41
 56 رأس العين ثلجه حمدون  ابراهيم عيسى 72 42
 56 العينرأس  عمشه علي  حامد الجاسم  96 43
 56 رأس العين حورية محمد دعاء الحسين  110 44
 56 رأس العين اميره محمد رقيه مال عبد الغفور 115 45
 56 رأس العين عائشه عبد ريم العبود 117 46
 56 رأس العين حمده جاسم سناء خليل 123 47
 56 رأس العين نهله الموعي  علي  فاديا الموعي  150 48
 56 رأس العين فطومة خلف سايرلبيبة  157 49
 55 رأس العين ترفه احمد ابراهيم الكردي 68 50
 55 رأس العين حصه  شيخموس جيهان معي 94 51
 55 رأس العين يازي  خضر  رضوان الحميث 114 52
 55 رأس العين هدى كاسر نها ديبه 178 53
 55 رأس العين عزيزه عزيز هدله العزو  183 54
 55 رأس العين نبيهه احمد عثمانوفاء  193 55
 54 رأس العين عدوله  عبد الرزاق  امل عزيز  78 56
 54 رأس العين تمينه محمد عاطف حميدوش 129 57
 54 رأس العين حمده حسين عيسى جبيلو 147 58
 54 رأس العين عائشه محمد فاطمة الخضر  152 59
 54 رأس العين قره علي  فهيمه عباس 155 60
 54 رأس العين فاطم حسون  هال الحسون  184 61
 53 رأس العين نوفي رجب خديجة جذبه  105 62
 53 رأس العين قره األحمد علي  هناء علي عباس 186 63
 52 رأس العين خزنه نصر الدين  رباح الحمود 112 64
 52 رأس العين كميثه دهام  علي  زهره دهام 118 65
 52 العينرأس  مريم محمد سته مصطفى 119 66
 52 رأس العين سميره ضيف عبير ضيف 136 67
 52 رأس العين يازي  خليل فاضل العبد للا  151 68
 52 رأس العين شاهة حسين فردوس المحمد  154 69
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 52 رأس العين ردن  عبد للا  نصرى الحمد  177 70
 52 رأس العين صبحية طه نهله زطو 180 71
 51 رأس العين فطيم طه ابراهيم المحمد 69 72
 51 رأس العين ساره علي  حسين داوود  97 73
 51 رأس العين مهيه عجاج عواد العاصي  145 74
 51 رأس العين صبحيه اسماعيل فاطمه المحمد  153 75
 51 رأس العين وجيهة عبد الكريم نجاة حسن 173 76
 50 رأس العين عائشه عمر انتصار المردود  81 77
 50 رأس العين ابتسام حسين العباسثامر  86 78
 50 رأس العين يازي خزيم احمد جاسم علكش  91 79
 50 رأس العين عوش حسين جمعة حسين 92 80
 50 رأس العين فاطمة محمد سعيد حال ميراالي 99 81
 50 رأس العين فطومه احمد حمره المجو 102 82
 50 رأس العين مريم حمود خلف الدواي  107 83
 50 رأس العين بهية فائز سميرة مفلح 122 84
 50 رأس العين شريفه اسماعيل عبد الجبار العبود 130 85
 50 رأس العين فاطمه يوسف عذاب حسين العلو 137 86
 50 رأس العين تفاحه علي  عزيز النزال  138 87
 50 رأس العين شاه نايف علي العطية 140 88
 50 رأس العين زهر شواخ عمر الخاروف  142 89
 50 رأس العين ضحيه محمد عمر العمر 143 90
 50 رأس العين هدله  سلمان عهد الخزيم  144 91
 50 رأس العين نهله الموعي  علي  غادة الموعي  148 92

 شعبان فادا ابراهيم 149 93
سميعه 
 عباس

 50 رأس العين

 50 رأس العين سعاد عواد  محمد العبادي 161 94
 50 رأس العين ترفه مطرود نجاح علي 174 95
 50 رأس العين هدله  حمد نهلة هطليس 179 96
 50 رأس العين عدله  عبد هناء العبدللا 185 97
 50 رأس العين يازي  خلف هنادي صفر 187 98
 50 رأس العين زرقه  حسين هند حسين 188 99
 50 رأس العين دله  محمود وفاء المحمد 191 100
 72 عامودا نوره حسين رفيق علي  56 1
 69 عامودا شمسه اسماعيل احمد مال امين 53 2
 66 عامودا نورا بشير عماد امونه 62 3
 65 عامودا زرقه  عبد الكريم احمد خنجر 52 4
 65 عامودا جميله محمد سعيد شيخة محمد 638 5
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 64 عامودا زهره حمدي ريما علي 57 6
 64 عامودا رفعة خليل عبد الرحمن موسى  60 7
 63 عامودا عمشه محمد امينه عزي  55 8
 62 عامودا ترفه يونس عبدالرزاق الهسو 61 9
 62 عامودا حسيبه صبري  محمد خللو 63 10
 54 عامودا ترفه عجيمي طالل مخلف 59 11
 51 عامودا مهديه سينو ادريس المحمد 54 12
 50 عامودا سلطانه حسين شيخه خضر  58 13
 71 مركدة فايزه عواد  فاطمه الملحم  511 1
 70 مركدة صبحة عودة عبد حسن  504 2
 70 مركدة صبحه محيسن علي الموسى 508 3
 70 مركدة خالصه  علي  كوثر السليبه 513 4
 70 مركدة وضحه  زايد محمد الخلف  516 5
 69 مركدة حسونه وليد سهير البرجس 500 6
 69 مركدة وضحه  شهاب ناديه عوده  525 7
 68 مركدة عنود تركي عبد اللطيف الحسن  503 8
 68 مركدة عمشه سلمان محمد الحاج عبيد 515 9
 68 مركدة رفعة خليل محمد ثامر 518 10
 68 مركدة عذبه  احمد محمد عكيظ 519 11
 67 مركدة وضحه  خضر  معتز الصليبي 521 12
 66 مركدة خلفه  تركي سعده خضير 497 13
 66 مركدة شوشه هواش  عفاف الصليبي 506 14
 65 مركدة جوهره حاجم رويده الصليبي  494 15
 65 مركدة ريمه اسمير فلك العمر  512 16
 65 مركدة شاهة عبدالحميد وفاء حمادي 529 17
 64 مركدة فضه حسن  ابراهيم حسان أبو أسعد  488 18
 64 مركدة بدريه شرابي ريمه الطالع 495 19
 63 مركدة وضحه  مطو سالم الوكاع 496 20
 63 مركدة كامله صالح  يازي المحمد 530 21
 62 مركدة خاتون  اسود عالوي عكيظ 507 22
 61 مركدة فرحه الحمد  عبود عواد المحجوب 510 23
 61 مركدة عيده فياض محمود حميد 520 24
 61 مركدة وضحه  خضر  موزه الصليبي 523 25
 58 مركدة حسنه هجان الحسين اسماعيل  480 26
 58 مركدة كامله صالح  ماهر المحمد 514 27
 56 مركدة فهمية محمود امل شبلي 482 28
 56 مركدة ساره حسين باسل جبر 483 29



20 
 

 55 مركدة وضحه  خضر  اعتزاز الصليبي  481 30
 55 مركدة جازيه ناصر تركيه الدقماق 486 31
 54 مركدة ليلى صعب احالم الحاتم  478 32
 54 مركدة خالصه  علي  جمعه السليبه 487 33
 54 مركدة عيده عواد  حميدي الضاهر 489 34
 54 مركدة شكريه شيخموس نسرين امين 526 35
 50 مركدة نومه عواد  سليمان الحسن  498 36
 50 مركدة حمديه حسن صالح الصالح  501 37
 50 مركدة رجيه سلمان محمد العبالل 517 38
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