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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 . 2019/ 4/ 30تاريخ  6/ 538وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 المسابقةم المتضمن اإلعالن عن 2019/ 4/ 30تاريخ  943/ 1126وعلى القرار رقم 
 المقبولين العاديين لالشتراك في المسابقة وتعديالته .أسماء المتضمن  م2019/ 12/ 24تاريخ  943/ 3392وعلى 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 نجاحهم   الرقةفي مديرية التربية بمحافظة   أو ما يعادلهاالثانوية العامة 

 ووفق الجدول اآلتي :  

 م
رقم 
 المجمع التربوي  اسم األم  اسم االب   االسم والنسبة  القبول

عالمة االمتحان 
 التحريري 

 72 الثورة نجديه محمد كهرمان الخليل 918 1
 70 الثورة فهميه عبد القادر  منى الحماده 922 2
 68 الثورة نايفة فجر رشا االبراهيم 909 3
 68 الثورة شاهه سالم عفاف السالم  915 4
 67 الثورة نائلة احمد ياسمين الحسن 927 5
 64 الثورة مريم فايز بيان السعد 906 6
 64 الثورة خزنه خالد  زريفه االحمد 911 7
 64 الثورة مزين معين غاده سليم  917 8
 63 الثورة خديجه محمد دالل الشعار  908 9
 62 الثورة صباح محمود صبا الجبل  912 10
 61 الثورة نظيره خضر  السليمانهناء  924 11
 59 الثورة امينه محمود كوكب الجاسم 919 12
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 57 الثورة محاسن علي  ريم حسون  910 13
 57 الثورة خديجه أحمد محمد يوسف 921 14
 56 الثورة ندوه زيد ليندا السليمان  920 15
 55 الثورة مطيعه عيسى عتاب زكريا 913 16
 53 الثورة منيعه ماجد وفاء علي  926 17
 51 الثورة بخيته سالم أمل كحيل 905 18
 51 الثورة زهيده محمود وحيد خلوف 925 19
 76 الجرنية نعامه درغام عمار ركنه 709 1
 75 الجرنية بربهان درويش ميادا السلوم  716 2
 73 الجرنية تفاحه احمد رقيه العباس 698 3
 72 الجرنية صالحه  احمد رغده السخني  696 4
 72 الجرنية صفيه سليمان رقيه الخلف  697 5
 72 الجرنية نجاح محمد سوالنج بسشير 704 6
 72 الجرنية ستيرا فيصل صباح عبد الهادي  706 7
 72 الجرنية عيده جنيد محمد الجنيد 713 8
 72 الجرنية وضحه  احمد محمد خير عثمان 714 9
 72 الجرنية خوله  حمصي هبه هللا المطر  720 10
 71 الجرنية عمشه خلف سميه جعفر 703 11
 71 الجرنية حميده حسين طارق عبيد 707 12
 70 الجرنية ثريا عبد حنان حجي احمد  691 13
 69 الجرنية نايفه جهاد هايل مجر 719 14
 69 الجرنية عائشه محمد ياسمين العثمان 721 15
 68 الجرنية يازي  عواد  زهره الظاهر 701 16
 68 الجرنية أمينه محمد علي العلي  708 17
 68 الجرنية سميره احمد لما معال 712 18
 67 الجرنية فصل  عواد  ابتسام العبد هللا  685 19
 67 الجرنية نوف اسماعيل حميده الخلف  690 20
 65 الجرنية فاطم محمد خوله المحمد 693 21
 64 الجرنية عجيدة احمد اسماعيل الخضر  686 22
 64 الجرنية مريم ابراهيم حجي المحمد العبيد 689 23
 63 الجرنية نوال  علي  ربى مهنا 694 24
 63 الجرنية حبشه احمد شمسه المحمد 705 25
 60 الجرنية زكيه عيسى ابتسام السطيف 684 26
 60 الجرنية مريم علي  مها غضبان 715 27
 58 الجرنية سعاد شفيق فاديا هيفا 710 28
 58 الجرنية حميده محمد نرجس بركنده 717 29
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 54 الجرنية جهينه محمود روال حبيب 699 30
 53 الجرنية بديعه عبد الحميد  سماهر علي  702 31
 50 الجرنية عبيده خرفان  بلقيس حميده 687 32
 78 السبخة  مريم احمد فاطمه السالمه  214 1
 76 السبخة  هنوف علي  وردة المحمد 318 2
 76 السبخة  شاهه احمد يازي االحمد 324 3
 76 السبخة  رية اسماعيل ياسمين العبد 325 4
 75 السبخة  فوزية عبدهللا  سعاد الفرج 143 5
 75 السبخة  دنيا سالم هند سطم 314 6
 74 السبخة  زهره احمد خاتون االحمد 78 7
 74 السبخة  وفيقه جميل سوسن صقر  155 8
 74 السبخة  حسنه محمد عفاف احمادي 197 9
 74 السبخة  زريفه احمد وزنه السطم  319 10
 74 السبخة  وضحة  عبد الوهاب وفاء الحسن  322 11
 73 السبخة  فطيم علي  عبد المجيد سطم  180 12
 73 السبخة  خلفه  صالح  عثمان الكالح 193 13
 72 السبخة  سهى ابراهيم اسراء  الخلف  10 14
 72 السبخة  سهام صبحي اسراء العلي  11 15
 72 السبخة  يازي  عبد بشرى العبدهللا 43 16
 72 السبخة  عدله  حمد خالد العبد الشيخ  79 17
 72 السبخة  فاطمه خليل سالف الحسن  147 18
 72 السبخة  شمسه عبد الرحمن  عائشه الهزاع 176 19
 72 السبخة  خاتون  عيسى عبد الموسى  182 20
 72 السبخة  خود اسماعيل عبير الشيخ احمد  188 21
 72 السبخة  خلفه  موسى عبير العلي  189 22
 72 السبخة  نظاميه خضر  عريد الدخيل  194 23
 72 السبخة  ريمه جدوع هيا المنيهل 316 24
 71 السبخة  صباح شاكر خديجه حميدي 84 25
 71 السبخة  صبحه محمد خليل الزناد  86 26
 71 السبخة  خزنه جاسم محيمدخليل  87 27
 71 السبخة  يسيره احمد راقيه بدور 102 28
 71 السبخة  فاطمه اسماعيل رغده محمد الشريف 109 29
 71 السبخة  امونه محمد زينب خلف 138 30
 71 السبخة  عمشه خالد  ساميه الطياوي  140 31
 71 السبخة  ميليا عبدهللا  سليمان الشيخ  150 32
 71 السبخة  سكوت خلف هللا السيدعبد  178 33



4 
 

 71 السبخة  فرحه علي  عبد هللا العبد 179 34
 71 السبخة  يازي  عبد عبير الجاسم الموسى 186 35
 71 السبخة  ثائرة محمدجالل عبير محمد زين 192 36
 71 السبخة  مريم حسين عساف حماده 196 37
 71 السبخة  عدله  دواش  محمد العلي العمر  250 38
 71 السبخة  مريم جاسم وفاء المحمد 323 39
 71 السبخة  غازيه  علي  ياسين بديوي  327 40
 70 السبخة  صبحه حميدي بسمه مصطفى 42 41
 70 السبخة  خاتون  علي  تركيه علي الرشداوي  46 42
 70 السبخة  زهره ابراهيم جازيه الشبلي  54 43
 70 السبخة  فاطم عمر خولة  الجاسم الداود  90 44
 70 السبخة  امونه محمد خوله هوشان  96 45
 70 السبخة  زلو ابوزر  محمد امين زينب ابو زر 136 46
 70 السبخة  صالحه  علي  سعده الشيخ 145 47
 70 السبخة  مطره احمد شمسه التمر 163 48
 70 السبخة  صالحه  أحمد شمسه السخني 165 49
 70 السبخة  فطيم محمود ظبيه الحمود العكله  171 50
 70 السبخة  ملك فياض عائشه الدرويش 174 51
 70 السبخة  كيضيه تركي عبد المحسن السيد  181 52
 70 السبخة  خلفه  عساف  علي عساف  201 53
 70 السبخة  ثنية علي  مرام محفوض 259 54
 69 السبخة  خديجه علي  احمد اصالن  5 55
 69 السبخة  يازي  احمد اسماعيل رحال  12 56
 69 السبخة  مريم صبحي الحسين امونه  19 57
 69 السبخة  رحمه علي  ايمان الشباط 29 58
 69 السبخة  سعده جاسم بسمه الخلف  41 59
 69 السبخة  زهره حسين رقيه الصامان  112 60
 69 السبخة  خود احمد رمضان الحمد  115 61
 69 السبخة  ورده محمد رهام األحمد 118 62
 69 السبخة  يسرى  احمد ريم الطراد  123 63
 69 السبخة  زلخه  احمد زغيره العجيل 128 64
 69 السبخة  صيته محمد شمسه المهران 167 65
 69 السبخة  فوزيه صالح  ماجده الجاسم  246 66
 68 السبخة  فاطمه محمد ابتسام شيخ علي  2 67
 68 السبخة  زهره حمود امنه العلي  18 68
 68 السبخة  منيره ابراهيم انتصار علي  26 69
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 68 السبخة  هندوزه محمد ايمان شوحه  31 70
 68 السبخة  خضره حسن بشير الفرج 44 71
 68 السبخة  حبشه حسين ثريا الطلك 48 72
 68 السبخة  عمشه ممدوح جازيه االبراهيم 53 73
 68 السبخة  فطيم حسن جمعه الموسى 57 74
 68 السبخة  خنسا عبد خود الخلف  88 75
 68 السبخة  بهية حمادة خولة الشحاذة  91 76
 68 السبخة  جميله محمد رميم خير بك 116 77
 68 السبخة  خزنه عليوي  زهره المعجل 134 78
 68 السبخة  ترفه عبدالجليل  زينب الشامدين 137 79
 68 السبخة  بديعه محمد عال يونس 198 80
 68 السبخة  زهره حسين علي العلي العمر 200 81
 68 السبخة  خزنه عيسى نسرين العلي 295 82
 68 السبخة  سعده حسين نهله االحمد 299 83
 67 السبخة  ماريه حبيب اميرة العيد 20 84
 67 السبخة  نوفه محمد بتول الجمعة 38 85
 67 السبخة  امينه خليل ثوره العبد هللا الخزعلي  51 86
 67 السبخة  سلوى  حسين حال العلي  70 87
 67 السبخة  فطيم محمود الكديم خالد  80 88
 67 السبخة  عدله  رشيد خالصه الشيخ خطاب  81 89
 67 السبخة  دله  عليوي  دره علي  99 90
 67 السبخة  رسميه محسن رشا العليوي الدوغان  107 91
 67 السبخة  صبحه ابراهيم رقيه االحمد 110 92
 67 السبخة  رحيله عبدهللا  رقيه الطه  113 93
 67 السبخة  لجينه محمد العلي السليمانريم  124 94
 67 السبخة  فوزه ثاني ريم العمر السليمان  125 95
 67 السبخة  نوره حسين ريمه العبد 126 96
 67 السبخة  فاطم محمد زكيه العجيل 129 97
 67 السبخة  خاتون  علي  زهره موسى 135 98
 67 السبخة  سعاده محمود سناء الرمضان  153 99
 67 السبخة  اتحاد عبد العزيز شروق الحسين  159 100
 67 السبخة  خديجه احمد شفاء ديب 162 101
 67 السبخة  نزله خلف شمسه المحمد 166 102
 67 السبخة  مريم حسين صالح الشيخ  170 103
 67 السبخة  يسرى  تيسير عائشه الظاهر  175 104
 67 السبخة  امينه محمد عبير زينو 190 105
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 67 السبخة  وضحة  جاسم العلي الحمدان علي  199 106
 67 السبخة  زهره نايف كوثر الشحاذه 236 107
 67 السبخة  ضحية عبدهللا  لطوف هويدي 237 108
 67 السبخة  ندوه عب الهادي محمد فرحان الحمد  257 109
 67 السبخة  زياده عبد مريم البري  260 110
 67 السبخة  ريمه جدوع نجاح المنيهل 293 111
 66 السبخة  يازي  محمد ابراهيم الوردي 4 112
 66 السبخة  ضحيه درويش ازدهار الشيخ 8 113
 66 السبخة  عزيزه محمود الهام اسعد  14 114
 66 السبخة  حليمه هارون  امينة الجاسم  23 115
 66 السبخة  رابعه احمد امينه االبراهيم 24 116
 66 السبخة  جهاديه مصطفى بتول الحسين الغضبان  39 117
 66 السبخة  سهام عجه  بدور المزعل  40 118
 66 السبخة  مريم جاسم تيسير العكله 47 119
 66 السبخة  سارة علي  جازية الحمد  52 120
 66 السبخة  كحله خلف جاسم الملحم  55 121

122 60 
جيداء محمدمحمود المحمد 

 الدرويش 
 66 السبخة  فاطمه محمدبشير

 66 السبخة  آمنه احمد العكله حصة  69 123
 66 السبخة  فوزيه خلف حليمه الخلف  71 124
 66 السبخة  سوريه موسى حليمه عبدهللا  72 125
 66 السبخة  عمشه مصطفى روعه الشباط 120 126
 66 السبخة  فطيم عزيز زايد الجاسم  127 127
 66 السبخة  رحيله عبدهللا  سميه الطه  152 128
 66 السبخة  فريال غازي  المحمد االبراهيمشذى  158 129
 66 السبخة  حبشه حبوش صالح التمو 169 130
 66 السبخة  اميمة ابراهيم كوثر االحمد 235 131
 66 السبخة  نوره محمود لما حجي خضر  238 132
 66 السبخة  اراكسي جمال هاميست الخليل 305 133
 65 السبخة  رابعة شواخ ابتسام الحمادي 1 134
 65 السبخة  فاطم محمد احمد العبد 6 135
 65 السبخة  وحيده رياض ازدهار العباس 9 136
 65 السبخة  زريفه احمد اسيه الجاسم الموسى  13 137
 65 السبخة  شمس بليخ امل السعود  16 138
 65 السبخة  حربه عبداللطيف اميمة الذياب 22 139
 65 السبخة  بدره عبد تركي ابراهيم 45 140
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 65 السبخة  حليمه علي  ثريا الفرج 49 141
 65 السبخة  صبحه عبد جميله المحمد العلي  58 142
 65 السبخة  مريم اسعد حسين االسود 65 143
 65 السبخة  صبحة علي  حسين العلي الخلف  68 144
 65 السبخة  فاطم محمد خولة عضيب 92 145
 65 السبخة  شمسه علي  رنده مسلم 117 146
 65 السبخة  ضحيه احمد زهره الخضر 133 147
 65 السبخة  عمشه حسن شعاع العلي 161 148
 65 السبخة  جدعه  محمود عبد محيمد 183 149
 65 السبخة  حكيمه خليل فاتن خابوري  211 150
 65 السبخة  فوزيه حسين فاتن محفوض 212 151
 65 السبخة  مريم عيد فرج العيد 225 152
 65 السبخة  كامله عبدالرزاق  النهار فوزية  231 153
 65 السبخة  شمسه احمد قيس العلي 232 154
 65 السبخة  صباح محمد نجوى العواد االبراهيم 294 155
 64 السبخة  زينه اربيع امل صويدر  17 156
 64 السبخة  يسرى  وليد ايات العبوش 28 157
 64 السبخة  صبحه عبد ايمان المحمد العلي  30 158
 64 السبخة  جوزة صالح  أمل الحسين  34 159
 64 السبخة  حوريه اسماعيل جليله العمر 56 160
 64 السبخة  شمسه صالح  حوريه الحجي  74 161
 64 السبخة  سته جمعه حياه نزال 77 162
 64 السبخة  فطيم جاسم ختام شبلي 82 163
 64 السبخة  فاطم ابراهيم خوله الجندلي  93 164
 64 السبخة  جميله محمد خير بكداليا  98 165
 64 السبخة  خلفه  عبد راجحه الشحاذه  101 166
 64 السبخة  جميله محمد رغداء خير بك 108 167
 64 السبخة  خود خلف رقيه الحمود 111 168
 64 السبخة  شمسه أحمد روضه االبراهيم 119 169
 64 السبخة  يسرى  عبد ماريا العلو 247 170
 64 السبخة  كسبه احمد جرادمصطفى  265 171
 63 السبخة  فطومه محمد ابراهيم الواجد  3 172
 63 السبخة  مريم حسين الهام الشيخ حسن  15 173
 63 السبخة  زهره صالح  انس الحسين  27 174
 63 السبخة  فهيمه حسين أسعد الحسين  33 175
 63 السبخة  نهيده عبدالرحمن  أميره الحمود 37 176
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 63 السبخة  فرحه اسماعيل العبوثريه  50 177
 63 السبخة  نجمة احمد حاج  الحاج عبدهللا  61 178
 63 السبخة  فطيم علي  حسن السالم  64 179
 63 السبخة  خديجه جاسم حسين الحمد  67 180
 63 السبخة  يازي  صالح  حياة العكلة 76 181
 63 السبخة  يازي  محمد خديجه الخشاب  83 182
 63 السبخة  عائشه عبد القصبه خوله  95 183
 63 السبخة  جازيه محمد رحاب االحمد 105 184
 63 السبخة  نجاح فصيح  فدوى مسلم  222 185
 63 السبخة  كامله اسماعيل كفاء الجاسم 233 186
 63 السبخة  منفيه مصطفى محمد سوساح 256 187
 63 السبخة  فطيم حميدي مريم الحمود 261 188
 63 السبخة  نجمه فرج الحمود الشيخ نوفه  303 189
 62 السبخة  عائشه سركس اميره السهو 21 190
 62 السبخة  فاطمه سليمان أمل العمري  35 191
 62 السبخة  دله  محمد ساره العلي 139 192
 62 السبخة  خود صياح شاهه العسكر  157 193
 62 السبخة  فتيه فاضل  عاجله صالح الجوال  172 194
 62 السبخة  حليمه محمد عائشة الجلد  173 195
 62 السبخة  مريم ملحم عبير غالي  191 196
 62 السبخة  آميه ذيب مياده الحماده 284 197
 62 السبخة  شمسة عبد الحميد  هديل الجاسم  308 198
 61 السبخة  شمسه احمد خوله الشيخ 94 199
 61 السبخة  امل منير راميا محفوض 103 200
 61 السبخة  مها شويش البطحاوي رؤى   121 201
 61 السبخة  ذهيبه ابراهيم زهره االبراهيم 131 202
 61 السبخة  درة جعفر فاطمه جراد  217 203
 61 السبخة  شمسه ادريس فصل العبد هللا  227 204
 61 السبخة  فاطمه اسماعيل فصل محمد الشريف 228 205
 61 السبخة  دومه اسماعيل فطيم اسماعيل 229 206
 61 السبخة  كريمه محمود فلونا شاهين 230 207
 61 السبخة  رابحه حسين محمد العيسى 251 208
 61 السبخة  وضحه  محمود محمد حمود 255 209
 61 السبخة  بديعة علي  مشيرة صاري  263 210
 61 السبخة  وحيده فائز مها العبود 276 211
 61 السبخة  هنا عبد اللطيف مها شاهين 279 212
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 61 السبخة  تمام محمد مهند الجاسم 280 213
 61 السبخة  رحمه علي  مياده الشباط 285 214
 61 السبخة  قدريه  ابراهيم ناديه الحمود  291 215
 61 السبخة  ماريا حسن هبه الحمود السالمه  306 216
 60 السبخة  عائشة خالد  سعاد دياب 144 217
 60 السبخة  مطيعه وهب عبال العش 184 218
 60 السبخة  حليمه احمد عزيزه الخلف  195 219
 60 السبخة  جميله عبد فاطمه الفرج 216 220
 60 السبخة  شاهه عنتر ليندا البطحاوي  245 221
 60 السبخة  خلفه  حسين محمد حمود 254 222
 60 السبخة  رابحه حسين ملكه العيسى 267 223
 60 السبخة  خلفه  محمد منال الحباش 270 224
 60 السبخة  مريم عيسى مها الجراد 274 225
 60 السبخة  عوش ناصر مها الحاج خضر  275 226
 60 السبخة  عوش علي  مؤمنات الحمود 283 227
 60 السبخة  عدله  حسن هدى الناصر  307 228
 60 السبخة  تعبانه خلف هزار الجوهر الخيري  310 229
 60 السبخة  شهرزاد بدري  هنادي العبوش 312 230
 59 السبخة  جمانه سجيع ايمان كفا 32 231
 59 السبخة  فتاة حيدر جوزفين معال 59 232
 59 السبخة  حليمه احمد خلف مربط 85 233
 59 السبخة  ستة خليل عيدة عبدهللا  206 234
 59 السبخة  فريده رشيد فرات صالح  223 235
 59 السبخة  وضحة  عيسى ماريا المبروك 248 236
 59 السبخة  صبوحه عبدالسالم  محمد جرداوي  253 237
 59 السبخة  ضحيه عواد  مصطفى الشيخ المصطفى  264 238
 59 السبخة  زينب مصطفى منى الطالب 273 239
 58 السبخة  ضحيه اسماعيل حداد صالح  62 240
 58 السبخة  عزيزه شيخ عيسى فريال العمر 226 241
 58 السبخة  وضحه  عيسى ملكه المبروك 268 242
 58 السبخة  سهام فهد مها المرفوع 278 243
 58 السبخة  درزيه  خالد  موهند المحمد 282 244
 58 السبخة  نجاح حسين نادين اسمر 290 245
 58 السبخة  وضحة  حمود نهلة العوض 298 246
 57 السبخة  عوش محمد اريج خليل االبراهيم 7 247
 57 السبخة  صافيه احمد حسن الحمود  63 248
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 57 السبخة  فاطم احمد حسين الحسين  66 249
 57 السبخة  زينب زيدان  عوش موسى 205 250
 57 السبخة  هرفيه خليف فاطمه االعرج 213 251
 57 السبخة  زينه مصطفى فاطمه العواد  215 252
 57 السبخة  خضره احمد ميثا العبد 286 253
 57 السبخة  حمامه محمد ميساء اسماعيل 287 254
 57 السبخة  منصوره ابراهيم نور خليل 302 255
 56 السبخة  مريم عيد حمود العيد 73 256
 56 السبخة  وضحه  حسين رقيه العبد الكليب 114 257
 56 السبخة  وضحه  خضر  زكيه فراج 130 258
 56 السبخة  تمثول عزيز سرسك العدي 142 259
 56 السبخة  زريفه عوض عليا االحمد الكدرو  202 260
 56 السبخة  صبوحة عبدالسالم  غيداء جرداوي  209 261
 56 السبخة  نظميه علي  لورا علي  239 262
 56 السبخة  غزاله  سليمان محمود الزيد 258 263
 56 السبخة  سهيال حسن ميساء محرز 288 264
 56 السبخة  عزيزه خليل هند رؤوف بك 313 265
 55 السبخة  عوش بردي ريم البردي 122 266
 55 السبخة  عوش خلف عليا حمود 203 267
 55 السبخة  فاطم ابراهيم عوش حسين 204 268
 55 السبخة  عبره موسى عيسى الدخيل  207 269
 55 السبخة  امنه ابراهيم فدوى ابوعريب 220 270
 55 السبخة  ورده محمد فدوى السعود  221 271
 55 السبخة  فتحيه احمد ملك المحمد 266 272
 55 السبخة  زلخه  علي  نجاح الراشد 292 273
 54 السبخة  فضه  علي  خود المحمد 89 274
 54 السبخة  سجيره سويد داليا أحمد  97 275
 54 السبخة  فاطم احمد شمسه الدرويش  164 276
 54 السبخة  ريمه ابراهيم فاتن بكداش 210 277
 54 السبخة  زريفه حسين فايز الكدرو  218 278
 54 السبخة  نظيره محمد ليلى ياغي  241 279
 54 السبخة  فاطمة قاسم منى ادريس 271 280
 54 السبخة  عائشه جبار مها العلي 277 281
 54 السبخة  شريفه شفيق هيالنه حسن 317 282
 53 السبخة  انفيفه عقل سميرة علي زينب 151 283
 53 السبخة  فاطمه ابراهيم سونيا داود 156 284
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 53 السبخة  أمينه يوسف نعيمه الشما 297 285
 52 السبخة  مطيعه وجيه سعده عباس 146 286
 52 السبخة  عليا يوسف ليندا اسماعيل 244 287
 52 السبخة  هالله  عز الدين  منى اسعد 272 288
 52 السبخة  جهاده شاكر نوال حسن  301 289
 51 السبخة  عصرية  مناع هديل العبدهللا  309 290
 50 السبخة  رغيبه ابراهيم سلمى سلغنو 149 291
 50 السبخة  نعمى محمود فتاه ديب 219 292
 50 السبخة  خزنه ابراهيم لينا الحسين 242 293
 50 السبخة  وضحه  حسن لينا العيسى 243 294
 50 السبخة  خاتون  عبد محمد المهاش 252 295
 50 السبخة  حمامه محمد منار مياسه 269 296
 50 السبخة  خدوج محمد حسن ناديا شمس الدين 289 297
 50 السبخة  فاطمه عبد الرحمن  نسمه ناصيف 296 298
 50 السبخة  عيده احمد نهله الحمد  300 299
 50 السبخة  غندورة ابراهيم هاشم اسماعيل  304 300
 50 السبخة  مهديه علي  هويده فطوم 315 301
 50 السبخة  نديمه سلطان  ياسين ابراهيم 326 302
 71 الكرامة فوزه عمر نجاح البيرم 901 1
 71 الكرامة فطيم مصطفى هاجر الحسين  902 2
 70 الكرامة ريمه ابراهيم رتيبه الحسين 879 3
 69 الكرامة عيده احمد امنه عبد هللا  873 4
 69 الكرامة خود عبد جيجان بركص 875 5
 69 الكرامة عائشة أحمد خلف جراد  877 6
 69 الكرامة زهرة صالح  محمد علي  895 7
 68 الكرامة ضحية علي  جاسم المحمد  874 8
 68 الكرامة فتحيه علي  مريم االحمد 896 9
 65 الكرامة آمنه خضر  زهره جلغيف 881 10
 65 الكرامة حورية حسن سراء الكرم 882 11
 65 الكرامة مطره تمو فاطم التمو 890 12
 65 الكرامة امونه جفران منفيه جفران 900 13
 64 الكرامة فاطم عبد الرزاق  محمد العلي 894 14
 63 الكرامة فطيم فصيح  شمسة العباس 884 15
 62 الكرامة زهية سليمان صالحة الشاهر  886 16
 62 الكرامة ستة علي  فوزه الهويدي 892 17
 61 الكرامة زهرة محمد شذى عبيد 883 18
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 61 الكرامة غازيه  طاهر الزوين صالح   885 19
 61 الكرامة آمنه سليمان لبانه الطه  893 20
 59 الكرامة مفيده حمد عسليه الطويل 888 21
 58 الكرامة امنة لطيف صبوح العلي 887 22
 58 الكرامة عدله  خميس فاطم الحمود  891 23
 56 الكرامة نجاح جاد هللا  حسان عبدالحي  876 24
 50 الكرامة وداد  غسان  جعفرراما  878 25
 50 الكرامة ليلى حسين هيام العبني 903 26
 72 المنصورة امينه عبد الرحيم  صبا خضر  648 1
 71 المنصورة فاطم جاسم موسى الموسى 676 2
 71 المنصورة شمسه احمد هال العلي  679 3
 71 المنصورة دالل محمد هوازن العسكر 680 4
 70 المنصورة شمسه احمدد وزيره العلي 682 5
 69 المنصورة حمده علي  باسل الخلف  620 6
 69 المنصورة عوش خليف مصطفى المحمود 672 7
 68 المنصورة هالله  حسن محمد الحسين 669 8
 67 المنصورة نوريه محمد سعيد بارعة العبيد 619 9
 67 المنصورة حاجه  محمد فاطمه المحمد  660 10
 66 المنصورة فاطمه حسين النزالتماضر  621 11
 66 المنصورة جدوه احمد رقية الخلف  635 12
 66 المنصورة عوش بكور سناء الحروبي 645 13
 66 المنصورة فاطمه علي  غزوه ابراهيم 656 14
 66 المنصورة وضحه  محمد كوثر الفرج 664 15
 65 المنصورة فضه  احمد ابراهيم الرحيل 616 16
 65 المنصورة خاتون  علي  الهام العبد  617 17
 65 المنصورة ليلى علي  حليمه الحمزاوي  626 18
 65 المنصورة ندوة محيمد عائشة الثلجي  652 19
 65 المنصورة عواطف  حسين لينا العيسى 668 20
 64 المنصورة نجمه علي  ثريا الحويجه 622 21
 64 المنصورة فطيم علي  خوله الخلف  630 22
 64 المنصورة ناجية عبد الحكيم  ريم الطه  637 23
 64 المنصورة مرضيه محمود سميرة السليمان 643 24
 64 المنصورة مدينا محمود غيداء بركات 657 25
 64 المنصورة شمسه محمود فوزه الولداوي  661 26
 64 المنصورة غبنه طه كوثر الحمود 663 27
 64 المنصورة يمن محسن ليلى حسن  667 28
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 63 المنصورة خاتون  احمد خود العلي  629 29
 63 المنصورة رسميه حسن عتوك اليازجي 654 30
 63 المنصورة غفرة عبد الكريم فاتن بريدي 658 31
 62 المنصورة حايره محمد سعيد العلي الناصر  642 32
 62 المنصورة بسيمه محمد غرام رمضان  655 33
 61 المنصورة خديجه احمد الرفدي صالح   647 34
 61 المنصورة زهيده ابراهيم عائده مرتكوش 651 35
 60 المنصورة مريم علي  حايرة االبراهيم 623 36
 60 المنصورة يازي  علي  حسين الخليف 624 37
 60 المنصورة شمسه خلف دالل الشالش  632 38
 60 المنصورة ساره حسن رفعة الحميد  634 39
 60 المنصورة فضه  احمد عبد الهادي الرحيل  653 40
 60 المنصورة شفيقه احمد مريم العتر 671 41
 59 المنصورة رسميه حسن خديجة اليازجي  628 42
 59 المنصورة شمسه عبدالمجيد سعده رمضان 641 43
 59 المنصورة سعاده عباس منى حسن 674 44
 58 المنصورة نظيره كامل عائده محمد 650 45
 58 المنصورة نجال عبود كوكب عبود 666 46
 58 المنصورة شمسه حماده منى العليوي  673 47
 57 المنصورة ساميه علي  زلخه الحسين  639 48
 55 المنصورة سميحه محمد رشا العيسى 633 49
 55 المنصورة حنيفه جاسم سميره االبراهيم 644 50
 55 المنصورة مريم احمد كالفه الجاسم  662 51
 55 المنصورة نصره شعبان نسرين حمد 677 52
 54 المنصورة كوثر امين محيا علي 670 53
 54 المنصورة فايزه محمد مها القصير 675 54
 53 المنصورة هدول عبدو سام عبدو 640 55
 53 المنصورة غزاله  محسن وعد الهوى  683 56
 50 المنصورة فاتن علي  حلى موسى 625 57
 50 المنصورة لبانه محمد سعيد ريم الشواخ  636 58
 50 المنصورة افرنجيه نمر ريمه ايوب 638 59
 50 المنصورة فريده داؤد  سناء ياسين 646 60
 50 المنصورة شمسه ابراهيم فاطمه االبراهيم 659 61
 75 تل ابيض عنده فواز  مها الحاج جاسم 768 1
 73 تل ابيض خلفه  خالد  منتهى البطحاوي  764 2
 73 تل ابيض اسما حسن وليد الخليل  773 3
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 71 تل ابيض ضوا  عيسى سمر الحواط  746 4
 71 تل ابيض فوزية خضر  منى المطر 765 5
 70 تل ابيض نوره محمود مها الجرادي 767 6
 70 تل ابيض وحيده جاسم ميساء الرومي 769 7
 69 تل ابيض صبحه حسين وليد الرومي  774 8
 68 تل ابيض خديجه امام كوثر عجان الحديد  759 9
 68 تل ابيض خاتون  خليف لينا الظاهر 760 10
 66 تل ابيض مريم احمد هند المحمد 772 11
 65 تل ابيض دالل رظى ميساء العلي 770 12
 63 تل ابيض عطوره عبد الصبور  عبد الغني الخلف  751 13
 61 ابيضتل  وضحة  نجم صباح الحجي  750 14
 61 تل ابيض رابحه محمد عال عيد  754 15
 61 تل ابيض شهرو خضر  منى زيدان 766 16
 60 تل ابيض نظيرة عبدهللا  ريم بطحاوي  742 17
 59 تل ابيض اميره خالد  عبد الهادي جاويش 752 18
 58 تل ابيض صالحه  اسماعيل خديجه الجمعه  737 19
 58 ابيضتل  فوزيه خضر  زهره المحمد 743 20
 57 تل ابيض فطومه خضر  ابراهيم عيسى 723 21
 57 تل ابيض عمشه عبود حمو المشوط 733 22
 57 تل ابيض حليمه عبد كوثر حمادين العزبه 758 23
 55 تل ابيض فضه  علي  سوريه المصطفى  747 24
 55 تل ابيض وضحة  نجم عبدهللا الحجي  753 25
 54 تل ابيض أميره خالد  بثينة  جاويش 729 26
 54 تل ابيض عفيفه هاني بشار جوني 730 27
 54 تل ابيض سكره جلود خولة االبراهيم 738 28
 54 تل ابيض شاها خليل سعاد الجاسم  745 29
 54 تل ابيض زهور حسون  كوثر الجاسم 756 30
 53 تل ابيض بديعه عليوي  حسين الخنجر  732 31
 53 تل ابيض اميره حسن رانيا علو 740 32
 53 تل ابيض فاطم مطر كوثر الجبر 757 33
 52 تل ابيض عوش خليل ابراهيم الخليل 722 34
 52 تل ابيض خاتون  ممدوح أميره المحمود 727 35
 52 تل ابيض مطره حسون  خوله العريف 739 36
 52 تل ابيض زهور حسون  ساره الجاسم 744 37
 52 تل ابيض عيوش عبدالرزاق  شمسة الشيخ خلف  749 38
 51 تل ابيض مريم نعمان امتثال خضور 725 39
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 51 تل ابيض فاطم محمد خديجه االحمد 736 40
 50 تل ابيض يازي  ثانى بشير المشكو 731 41
 50 تل ابيض وضحه  عيسى ختام الحسين  735 42
 50 تل ابيض ريما ياسين لينا عبدهللا 761 43
 53 تل أبيض مريم ابراهيم زنتوتازدهار  724 44
 74 دبسي عفنان صديقه علي  دارين سلوم  529 1
 74 دبسي عفنان عمشه خضر  عيسى الشيخ 565 2
 70 دبسي عفنان فطومه فاروق  امل محمد 503 3
 70 دبسي عفنان عمشه خضر  عبدهللا الشيخ  558 4
 68 دبسي عفنان فطومه احمد عبد السالم علي الموسى  557 5
 68 دبسي عفنان حسنه حكمات لبنا اسماعيل 576 6
 67 دبسي عفنان صديقه علي  فاطمه سلوم  568 7
 66 دبسي عفنان مريم ذنون  احمد الشيخ  496 8
 66 دبسي عفنان وضحه  صطوف ضحى العسكر  551 9
 66 دبسي عفنان شمسه عبد هللا  عبد الرحمن العبو 556 10
 66 دبسي عفنان فطومة موسى عبدهللا خطاب السعيد  559 11
 65 دبسي عفنان صبحه احمد فاطمه الشيخ جاسم  494 12
 64 دبسي عفنان فطيمه محمد طارق المحمد 552 13
 63 دبسي عفنان ذهيبه جاسم فوزيه العيسى  572 14
 62 دبسي عفنان عدله  محمدصالح  احمد االحمد 495 15
 62 عفناندبسي  نجاح ابراهيم لميس قاسم 577 16
 62 دبسي عفنان فطومه علي  ميساء عباس 596 17

18 505 
اميره الخلف 
 االحمدالعساف

 61 دبسي عفنان عوش شحاذه

 61 دبسي عفنان لطيفه حمود عائشة الشحاذه 553 19
 61 دبسي عفنان نزهه احمد كافية الخطاب 573 20
 61 دبسي عفنان سكيبه ابراهيم لينا عطيه 580 21
 61 دبسي عفنان منتهى سليم محمد صافي  586 22
 61 دبسي عفنان وجيهه مصطفى هيفا غالي 611 23
 60 دبسي عفنان حوريه عيسى كفاء عيسى الشحاذه 574 24

25 589 
مريم الخلف االحمد  

 العساف
 60 دبسي عفنان عوش شحاذه

 60 دبسي عفنان عليا احمد هبه الحمود 602 26
 60 دبسي عفنان حميده عبدهللا  الخلف الظاهر هزار  604 27
 59 دبسي عفنان شعاع حسن احمد العباوي  497 28
 59 دبسي عفنان زياده عبدهللا  محمد المحمد الخلف  585 29
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 58 دبسي عفنان فطيمه محمد رياض العلي الحجي  536 30
 58 دبسي عفنان منيعه مصطفى سهام التع 543 31
 58 دبسي عفنان وظيفه علي  سوسن بركات 549 32
 58 دبسي عفنان خديجة علي  عائشه عيسى الشحاذه  555 33
 58 دبسي عفنان ليلى احمد عبير يوسف 560 34
 57 دبسي عفنان كطنه صبحي أمل الحوران  507 35
 57 دبسي عفنان فرحه عبد محمد الخلف  584 36
 57 دبسي عفنان حليمه حسين ميسم العجيلي 597 37
 56 دبسي عفنان مريم احمد فدوى السالم  570 38
 56 دبسي عفنان نظيره احمد مثل جماله 583 39
 56 دبسي عفنان شمسه احمد سعيد نهى الغانم 600 40
 55 دبسي عفنان مريم علي  اماني الموسى 499 41
 55 دبسي عفنان حسن عبد العزيز امل سعد 502 42
 55 دبسي عفنان فاطم محمد امونه االحمد 504 43
 55 دبسي عفنان عوش محمد رقية االحمد 534 44
 55 دبسي عفنان خاتون  موسى مريم الموسى االحمد 590 45
 55 دبسي عفنان زهيه خلف مها الحمود 591 46
 55 دبسي عفنان خزنه نصر الدين  هناء الحمود 605 47
 54 دبسي عفنان سعاده احمد انتصار محمد 506 48
 54 دبسي عفنان مريم احمد بلقيس السالم  512 49
 54 دبسي عفنان كوكب صالح  جفون يوسف 516 50
 54 دبسي عفنان عزيزه نايف خديجه دواي 528 51
 54 دبسي عفنان هدله  رمضان محمود الشيخ 587 52
 54 دبسي عفنان عندة عيسى مها العيسى 592 53
 54 عفناندبسي  منصوره ابراهيم يوال خليل 615 54
 53 دبسي عفنان زهيه نديم رحاب االذكى 533 55
 53 دبسي عفنان نسب نظير ريم احمد 537 56
 53 دبسي عفنان فاطم احمد سهام الطاوي  545 57
 53 دبسي عفنان عزيزه مشهور سهيله ملحم 548 58
 53 دبسي عفنان عزيزه علي  ميساء العبدهللا 594 59
 53 دبسي عفنان اميره شريف هناء منصور 607 60
 53 دبسي عفنان سعدا بعيتي وصال احمد  612 61
 52 دبسي عفنان فطمه خلف جمال العمر 517 62
 52 دبسي عفنان خديجه خليف حسين الحمود العمر  523 63
 52 دبسي عفنان نديمه ابراهيم سمر شريقي 542 64
 52 عفناندبسي  صبحه احمد سهيله الشيخ جاسم  547 65
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 52 دبسي عفنان حمره حجي مردغانه العاليا 588 66
 52 دبسي عفنان ظلما محمد هنديه الحواط  608 67
 51 دبسي عفنان خديجه علي  حنان الحجي  526 68
 51 دبسي عفنان كامله سليم لينا القدار  579 69
 51 دبسي عفنان زهيه خلف هناء الحمود 606 70
 50 دبسي عفنان لطيفه حمود الشحاذهاسماء  498 71
 50 دبسي عفنان مريم اسماعيل امل االحمد 500 72
 50 دبسي عفنان عوش احمد امل الرحال  501 73
 50 دبسي عفنان شاهه ابراهيم براءة السعيد 509 74
 50 دبسي عفنان خزنه احمد براءه جوريه 510 75
 50 دبسي عفنان ثريا علي  بشرى زاهر 511 76
 50 دبسي عفنان حليمه حماده جواهر العيسى 519 77
 50 دبسي عفنان حايره مصطفى حسين الخطاب 524 78
 50 دبسي عفنان فطومه عمكي خديجه العبد هللا  527 79
 50 دبسي عفنان عزيزه محسن ديما صبوح 531 80
 50 دبسي عفنان اميره محمود دينا دخول 532 81
 50 دبسي عفنان جازيه خلف العبد هللا رقيه الحمود  535 82
 50 دبسي عفنان دله  صالح  زهر الحسين 540 83
 50 دبسي عفنان اأمونه محمد سهام العبود 546 84
 50 دبسي عفنان فاطم حمدان  صالح الجمعه  550 85
 50 دبسي عفنان فاطم برهاوي  عائشه الفرج  554 86
 50 عفناندبسي  سكره شفيق ماهر ابراهيم 582 87
 50 دبسي عفنان عليا ياسين ميساء خضور 595 88
 50 دبسي عفنان عدوله  محمد نجاح الجاسم 598 89
 50 دبسي عفنان صبحه محمد هاله السالمة  601 90
 50 دبسي عفنان وطفه يوسف هيثم البيور 610 91
 76 سلوك سكره هاشم عامر العلي  846 1
 74 سلوك زهره حسن رفاه الحويش 842 2
 73 سلوك آمنه محمد ايمان الصوراني  833 3
 72 سلوك خاتون  محمد خلود الجاسم  838 4
 72 سلوك خديجه احمد رضيه الجاسم  841 5
 72 سلوك صبحه حجي فاطم الشحاذه  854 6
 72 سلوك زلخه  فيصل محمد العلي 860 7
 72 سلوك منى محمد مها العلي 867 8
 71 سلوك ضحيه ناوي  تغريد العلي 834 9
 70 سلوك بديعه عدنان  حنان الشيخ محمد  836 10
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 70 سلوك ليلى ياسين عائشه االيوب 847 11
 70 سلوك خديجه علي  عفاف الموسى  852 12
 70 سلوك دله  محمد منى الحسين 866 13
 69 سلوك ريا اسعد محمد غره 862 14
 68 سلوك يازي  خليل ابراهيم الخلف  823 15
 68 سلوك دنيا زكي سميه ابو سمره 845 16
 68 سلوك عزيزه محمد غانيه عموري  853 17
 68 سلوك وضحة  محمد ناصر العلي  869 18
 68 سلوك شمسه محمد ياسين الحسين 872 19
 67 سلوك عوش خلف محمد العبادي 858 20
 67 سلوك نصره سعدون  محمد العلو 859 21
 66 سلوك مريش عبداللطيف اسماعيل الحسن  828 22
 66 سلوك رحيله عيدان  عبد العزيز الجاسم  848 23
 66 سلوك فاطمه جاسم محمود االحمد 863 24
 66 سلوك صافيه حميدي معجون الصنيدح 864 25
 65 سلوك عنود محمد زهيه المحمد 844 26
 64 سلوك مدينه عزيز احالم جزعه  824 27
 64 سلوك عوش خلف ايمان الحساني  832 28
 64 سلوك رفعت اسود عطا هللا الحسن  851 29
 64 سلوك ضحيه مصطفى منال العيسى 865 30
 63 سلوك غره خضر  عبيد السلطان  850 31
 62 سلوك منيره تركي روال ابراهيم 843 32
 60 سلوك دالل علي  اميمه ناصيف 829 33
 60 سلوك ابتسام خضر  حسن السفر  835 34
 60 سلوك امينه يونس مهى غنوج 868 35
 58 سلوك امل احمد دارين جريوه  840 36
 57 سلوك نجاح امين محمد ابو علي  856 37
 55 سلوك لعبه عيسى خليل الخلف  839 38
 52 سلوك رحمه محمد عبدالكريم المراطي 849 39
 51 سلوك وردي محمد ازهور البيور 827 40
 50 سلوك فاطم شحاذه الخليل ازدهار العبيد  826 41
 50 سلوك فاطم موسى خالصه الكريم 837 42
 75 عين عيسى صلحية  هجيج بثينة الحبيب 787 1
 75 عين عيسى عمشه ممدوح شمسه االبراهيم 796 2
 74 عين عيسى صبحة حمد امونه جمعة 782 3
 72 عين عيسى فاطم خليل ابراهيم االبراهيم 778 4
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 72 عين عيسى فضه  اسماعيل ابراهيماميره   783 5
 72 عين عيسى نومه ابراهيم صالحه الخليل  797 6
 71 عين عيسى شاهه نهار ابراهيم االحمد 779 7
 71 عين عيسى فطيم حسن انصاف خضير  786 8
 71 عين عيسى فضه  اسماعيل عبد الرزاق الحسين  798 9
 70 عين عيسى دله  عيسى حياة الحمود 788 10
 70 عين عيسى يازي  أحمد فطيم المحمود 806 11
 70 عين عيسى عمشه عبد هللا  كوثر الجذيان 807 12
 70 عين عيسى زينه شعيب هيام صفدلي 820 13
 69 عين عيسى رابيه محمد رنا عمران 791 14
 69 عين عيسى شاها محمد فطيم الخليل  805 15
 69 عين عيسى يازي  حسن مها العيسى 814 16
 67 عين عيسى تركيه ابراهيم علي كعود 801 17
 66 عين عيسى فاطم عبد القادر  عبير العرب 799 18
 66 عين عيسى عواطف  بدر ميساء ابو جاسم 816 19
 65 عين عيسى بدره ياسين محمود الياسين 811 20
 65 عين عيسى فضة  اسماعيل وليد الحسين  822 21
 64 عين عيسى سرهجان محمد نجود عثمان 817 22
 63 عين عيسى زهرة علي  ابتسام الجاسم  777 23
 61 عين عيسى دال حسن عفيفة ابراهيم 800 24
 60 عين عيسى سهيال علي  نسرين مرشد 818 25
 59 عين عيسى منيرة محمد اباء حسن 776 26
 59 عين عيسى وزنه عيسى ختام المصطفى 789 27
 59 عيسىعين  ضويا رفيق غمار بدور 802 28
 59 عين عيسى مثيله حاتم منال حمدي 812 29
 58 عين عيسى فضه  علي  مايا دربو 809 30
 57 عين عيسى اميره محرز امل المحرز  781 31
 57 عين عيسى فضه  يوسف كوسر الديب 808 32
 57 عين عيسى حلوة  علي  محمد عيسى 810 33
 57 عين عيسى أمونة محمد هدى علو  928 34
 56 عين عيسى نجيمة فيصل خولة عز الدين  790 35
 56 عين عيسى عزيزة احمد شمسة الشحاذة  795 36
 55 عين عيسى سمره عزيز اميره ياسين 784 37
 55 عين عيسى مريم شعالن فاطمة الدالي  803 38
 53 عين عيسى صليحة  هجيج امينه الحبيب 785 39
 52 عيسىعين  امون  عبدهللا  منيره سليمون  813 40
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 50 عين عيسى خديجه محي الدين  احمد المصطفى  780 41
 50 عين عيسى لطيفه علي  روال العاتكي 792 42
 50 عين عيسى ضويا رفيق مهدية بدور 815 43
 77 معدان هيام محمود غصون حسن  431 1
 75 معدان وضحه  محمد كفى العبد 451 2
 74 معدان زريفه عبد روضه الجمعه  387 3
 74 معدان معيوفه خلف سهام العلي  400 4
 74 معدان صبحه حسن كوثر الحمد 453 5
 73 معدان حوه احمد منيره العيسى 478 6
 73 معدان فطيم علي  نورا الخميس 485 7
 72 معدان خزنه فالح ختام االسماعيل 373 8
 72 معدان ترفه اسعد رفاه الحسن  383 9
 72 معدان صالحه  احمد رقيه الخلف  384 10
 72 معدان وليده عالء الدين  رنا عبيد 386 11
 72 معدان نعومه عبد هللا  ريم الصالح  389 12
 72 معدان نزله سليمان زهرة احمد 394 13
 72 معدان حليمه نوري  زهره البرك 395 14
 72 معدان خاتون  عبد الوهاب عدنان المحمد العبد 417 15
 72 معدان منى فواز  فاطمه الحاج  435 16
 72 معدان فطيم علي  فوزه الكدرو 447 17
 72 معدان مريم محمد كفاح موسى 450 18
 72 معدان حياه محمد لينا حسينو 455 19
 72 معدان مها تركي ماريا العليان 456 20
 72 معدان رحاب عبد الجبار  ماريا الفنوش 457 21
 72 معدان شريفه محمود محمد العبد 461 22
 72 معدان وضحه  حمود محمد العيد 462 23
 72 معدان خديجه صالح  محمد المحيمد 463 24
 71 معدان خزنه حسين احمد الحسن الجاسم  333 25
 71 معدان امنه طه اسيا المحمد 338 26
 71 معدان فطومة احمد اماني االحمد 342 27
 71 معدان مسعوده محمد جاسم سليمان 361 28
 71 معدان هدى احمد رشا الخلف  382 29
 71 معدان نوره احمد زكيه الخلف  392 30
 71 معدان غازيه  عبد زمزم العبد هللا  393 31
 71 معدان صالحة  محمود غالية الحسن  430 32
 71 معدان مريم جاسم فاطمة الطلب  434 33
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 71 معدان زهر حمد فتحيه محمد 439 34
 71 معدان عائشه محمد االحمدكوثر  452 35
 71 معدان خضره حمد كوثر الدرويش 454 36
 71 معدان حسنه محمود محمد الحسن  459 37
 71 معدان نايفة عبد القادر  محمود الشيخ 466 38
 71 معدان خلفه  محمد محمود المحمد 467 39
 71 معدان كحله عبدهللا  محمود المربد 468 40
 71 معدان نجمه محمد موسى جراد 480 41
 71 معدان نجمه حسين هويدا العلوش 488 42
 71 معدان قطنه حمود وطنيه العلوش 491 43
 71 معدان دابله  حرب ياسمين الدالي  492 44
 70 معدان فطيم حميد احالم االحمد 331 45
 70 معدان سوريه عيدان  بتول الخلف  352 46
 70 معدان شيخه اسماعيل بسمه عز الدين  356 47
 70 معدان غزاله  محمود ثناء سليمان 360 48
 70 معدان جماله حسين حمود الحسن  366 49
 70 معدان كامله ضاهر  خديجه الحسين  374 50
 70 معدان زهر حمد روضه محمد  388 51
 70 معدان وداد  احمد شهناز الكربو 404 52
 70 معدان دله العلي  خلف عبد الكريم النزال  413 53
 70 معدان مريم علي  عروبه موسى  418 54
 70 معدان خلفه  محمد عنود المحمد 425 55
 70 معدان سارة ربيع عيسى ربيع 427 56
 70 معدان هاللة  محمد غاده الحسين  428 57
 70 معدان خيريه حسن كطنه الكرط 449 58
 70 معدان خود اسماعيل محمدالكريد 465 59
 70 معدان زخيه حسن نعيمه عساف  484 60
 69 معدان تمام محمود ابتسام السوادي  328 61
 69 معدان تركيه جابر ابراهيم الخلف  329 62
 69 معدان ورده علي  امل عبد  346 63
 69 معدان فطيم عبد هللا  بسمه العلي الحمد  355 64
 69 معدان خطيره علي  بشرى حسن 357 65
 69 معدان عمشه خلف خالدخلف  371 66
 69 معدان عيده عبد خلف الخليل  377 67
 69 معدان زهره حسين سميه الحمود 397 68
 69 معدان عائشة خليفة صالح الخضر  406 69
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 69 معدان صبحه حسين عائشه الرومي 412 70
 69 معدان فطومه ابراهيم علي الموسى 421 71
 69 معدان خياره محمد عيده المال 426 72
 69 معدان فطيم ابراهيم فاطم المرعي  432 73
 69 معدان عواشة  جاسم فرحه حريث 440 74
 69 معدان شمسه ابراهيم مريم الحميد 471 75
 69 معدان حلوه  مهيدي مريم العلوان  473 76
 69 معدان اذوينه حسين منال اللجي  475 77
 69 معدان فطيم محمد مهيدي الذويخ 479 78
 69 معدان مطره اسمر احمدميثه  481 79
 69 معدان خزنه سليمان ندي الحسين الظاهر  483 80
 69 معدان خلفه  صالح  هدى الدرويش 486 81
 69 معدان ضحيه محمد وصايف العلي 490 82
 68 معدان نوره علي  اسماء حاج 335 83
 68 معدان برده احمد اسيه العبد هللا  339 84
 68 معدان هدله  علي  امل البك  343 85
 68 معدان خديجه هالل امل سالمه 345 86
 68 معدان كوكب محمد أثار السالم  348 87
 68 معدان نوره رشيد خالد جدعان  370 88
 68 معدان رفعه موسى خديجه العلي الكدرو  375 89
 68 معدان حسينه محمد خوله العلي  378 90
 68 معدان زهرالحمد حمد خوله محمد 379 91
 68 معدان منى محمد امين رنا دندل الجلود  385 92
 68 معدان حليمه علي  سهام سيد الرفاعي  401 93
 68 معدان فطيم خلف سوريه براك 402 94
 68 معدان رابعه حسين صالح خزيم  407 95
 68 معدان حليمه محمد عائشة الحسين  411 96
 68 معدان عيده حميدي علي العمر 420 97
 68 معدان خوله  عبد الكافي  هند العبد هللا  487 98
 67 معدان زهره محمد احمد السالم  334 99
 67 معدان زريفه حامد تماضر الخلف  358 100
 67 معدان سناء محمود تهاني قضيماتي 359 101
 67 معدان بدريه عبد هللا  حبشه الصالح  363 102
 67 معدان عائشه عبد هللا  خوله نور  380 103
 67 معدان صالحه  جاسم سميحه الداوود  396 104
 67 معدان خلفه  عواد  عبد هللا سوادي  414 105
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 67 معدان فطيم ابراهيم فضه العسكر 442 106
 67 معدان رفعت عايد فوزه الجاسم  446 107
 67 معدان يازي  حسن محمد الرفاعي  460 108
 67 معدان بسما كامل محمد عيسى 464 109
 67 معدان فطيم محمد مريم العلي العثم 474 110
 66 معدان فطيم علي  بدرية سليمان 354 111
 66 معدان صبحيه خلف ريمه الدواد  391 112
 66 معدان كامله ضاهر  صالح الحسين  405 113
 66 معدان فوزيه محمود عبدالكريم الحميدي 415 114
 66 معدان خزنه محمد فطومه الخلفان  443 115
 66 معدان حبشه خلف فواز الحمد  445 116
 66 معدان فريزا حسين منال أبو غبرا 476 117
 66 معدان فطيم كردي منى خلف 477 118
 66 معدان نايفه محمد ورده المربد 489 119
 65 معدان فضه  جمال حمود اليوسف 367 120
 65 معدان رجيحه نصر حياة منصور 369 121
 65 معدان مريم جاسم سهام السيد 399 122
 65 معدان صبريه مفلح فتحيه الخضر  438 123
 65 معدان عمشه حسين ماريه الرمضان  458 124
 64 معدان زكيه حماده بتول حماده 353 125
 64 معدان فطيم حمد حنان الكدرو  368 126
 64 معدان نبله علي  صالح عكله  408 127
 64 معدان حربه محمد غاده المحمد العبد 429 128
 64 معدان بدره صالح  فواز الحسن  444 129
 63 معدان سعده حسين خلف الجمعه  376 130
 63 معدان جمله ناصر فايزه االحمد 437 131
 63 معدان نجمه خضر  فريال محمد 441 132
 62 معدان قدسيه محمد احالم الصليخ  332 133
 62 معدان خزنه خلف جمعه فياض 362 134
 62 معدان ساره  الحمد محمد علي الصالح  419 135
 62 معدان صبحه نفول مريم الطه  472 136
 61 معدان مكيه محمد اماليا خضور  341 137
 61 معدان زلبه خليف امل رجا 344 138
 61 معدان بدره احمد علي الموسى 422 139
 61 معدان خاتون  جابر عناد المهنا 424 140
 61 معدان محاسن محمد األحمدنجاح  482 141
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 60 معدان مريم احمد اسماعيل الحمود  336 142
 60 معدان خرمه سليمان مريم االحمد 470 143
 59 معدان حليمه محمد اسماعيل شنخر 337 144
 58 معدان سليمه سليمان انعام كفا 347 145
 58 معدان سفيره سليمان حسنه شهباز 364 146
 58 معدان خزنه طه السوعان ضحى  410 147
 57 معدان حلوه  محمد فاطم عليوي الخشرم  433 148
 53 معدان فطيم اسعد عجيل حسين  416 149
 52 معدان ترفه خلف أزدهار الجمعة 349 150
 52 معدان رسميه عزيز رانيا نجمي 381 151
 50 معدان فاطمه ابراهيم آيه الهالل  351 152
 50 معدان مريم اسماعيل االبراهيمختام  372 153
 50 معدان غصيبه اسود علي حمد  423 154
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