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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 

 ظام الداخلي لوزارة التربية .م المتضمن الن1988/  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 
 اإلعالن عن المسابقةم المتضمن 2019/ 4/ 30تاريخ  943/ 1126وعلى القرار رقم 
 المقبولين العاديين لالشتراك في المسابقة وتعديالته .أسماء المتضمن  م2019/ 12/ 24تاريخ  943/ 3396وعلى القرار رقم 

 م 3/2/2020تاريخ  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  دير الزورفي مديرية التربية بمحافظة   أو ما يعادلهاالثانوية العامة 

 نجاحهم  ووفق الجدول اآلتي :  

 عالمة االمتحان التحريري  المجمع التربوي  اسم األم  األب اسم   االسم والنسبة  رقم القبول م
 72 البصيرة ساميه مصطفى راشد الغضبان  890 1
 72 البصيرة امونه ابسيس عبير الدرويش  896 2
 72 البصيرة هند مالك عمر المحمد الحاج نايف 899 3
 71 البصيرة هناء توفيق أمل الجاسم  886 4
 71 البصيرة سعديه احمد بديعه الهزاع 887 5
 70 البصيرة سعديه داود  ريم الشحاذه  892 6
 70 البصيرة حياه عيفان كوكب العبد النجرس 900 7
 70 البصيرة بدره داود  يسرى العلوان  908 8
 70 البصيرة نوريه عماش يقطين العليوي  909 9
 69 البصيرة نايله محمد اسماء الشهاب 884 10
 69 البصيرة فاتن احمد بشرى االبراهيم 888 11
 69 البصيرة مديحه عالوي  رويده الكدرو  891 12
 69 البصيرة نعيمه حسن سلوى الحسين  893 13
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 69 البصيرة محسنه خضر  عتاب  الفالح الحسن  897 14
 69 البصيرة هدى عبد مروه العمر 904 15
 69 البصيرة ترفه عكيلي االسمرمريم  905 16
 68 البصيرة روضه  محمود عليا المحمد العكل  898 17
 67 البصيرة اميه محمد صالح  ليلى الحسن الحمد الدريعي  901 18
 67 البصيرة فوزيه الجاسم  ليندا الحمد  903 19
 66 البصيرة بهيره عبد الحكيم  خيريه الزارع 889 20
 65 البصيرة سعادة فريد احمد احمد  883 21
 64 البصيرة امل نوري  ايمان الدموك 885 22
 60 البصيرة نوريه جواد  وائل الصعيو 907 23
 59 البصيرة وداد  محمد صالح  سمر الرجب اغا 894 24
 56 البصيرة حياة عواد  سمر العواد  895 25
 74 البوكمال منسيه احمد االبراهيم محمد الموسى 132 1
 74 البوكمال هدى عبد الحميد  محمد الفالحهبة  169 2
 74 البوكمال سعديه ناصر هند الخضر  172 3
 72 البوكمال خديجه محمد كوثر الشوارب 123 4
 72 البوكمال عمشه محمد يازي العلي العشيب 180 5
 71 البوكمال عزيزه محمود اتحاد الحماده  5 6
 71 البوكمال جميله هاشم الهام العبدللا  19 7
 71 البوكمال رفعه تايه غربي الشالش  106 8
 71 البوكمال عفيفه كسار هيفا ء السليمان 177 9
 71 البوكمال روضة  عبد الجبار  هيفاء التركي 178 10
 70 البوكمال يسرى  مولود احالم مالمديد 7 11
 70 البوكمال كامله سليم خوله المحمد 49 12
 70 البوكمال ليا إبراهيم رحالرباب أبو  53 13
 70 البوكمال الهام ناجي رشا المرعي 57 14
 70 البوكمال هدى علي  رويدة الخلف  64 15
 70 البوكمال امل مقداد زينب المحمود 69 16
 70 البوكمال وداد  فياض سمر السطام 81 17
 70 البوكمال سعدية طالب شفاء السيد علي  88 18
 70 البوكمال بهيه يوسف محمودشيماء  91 19
 70 البوكمال حزنة احمد فاضل العلي العبد 109 20
 70 البوكمال حمده صالح  مجيد المشوط 130 21
 70 البوكمال جوهرة عادل  ياسمين الطراد 181 22
 69 البوكمال عطريه اخليف ابتسام المصطفى 2 23
 69 البوكمال بدريه ابراهيم ابتسام اليوسف 3 24
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 69 البوكمال كريمه فيصل اسراء عساف  14 25
 69 البوكمال هدى تحرير رحاب العبدللا 55 26
 69 البوكمال حمدة وزان رشيد كوان  59 27
 69 البوكمال كفاء ناصر رنا العبيد 61 28
 69 البوكمال خوله  خليل روعه الهنيدي 63 29
 69 البوكمال مريم يوسف زهور العبوش 66 30
 69 البوكمال ختام مسلم وفاء  الكشير 179 31
 69 البوكمال مديحه محمد جمانه النجم 210 32
 69 البوكمال مها مشعان ابتسام المحيميد 485 33
 68 البوكمال فاطمة ذياب الهام عمار  20 34
 68 البوكمال فاطمة حسن امنه مطر الحماده 23 35
 68 البوكمال شرجيه حاج الجماله جاسم  36 36
 68 البوكمال خولة  جميل دالل دليمي 50 37
 68 البوكمال هدى عبد القهار  رجاء العمر 54 38
 68 البوكمال فكريه مظهر رحمه الفرحان 56 39
 68 البوكمال خولة  قاسم زبيده العبدللا 65 40
 68 البوكمال خزنه عبود سعدة ساري  76 41
 68 البوكمال سهام خضر  فاطمه  االحمد  110 42
 68 البوكمال سعاد شكر مازن الفياض  128 43
 68 البوكمال سهام سعد مروى الحمود  134 44
 68 البوكمال حمدة حردان  مشعل الخلف  136 45
 68 البوكمال صبحه حميد مطر العلي 137 46
 68 البوكمال رائدة عبيد منال العبد ربو 139 47
 68 البوكمال كريمه غالب مهى الخالد  144 48
 67 البوكمال ايمان نعوم احسان النخيالن 6 49
 67 البوكمال ناديه طه اسراء الزركان  13 50
 67 البوكمال اعتدال  سعيد اسماء السليم 15 51
 67 البوكمال فاطمه عبد المجيد  شهيره الخليل  89 52
 67 البوكمال اديبه ناصح فاديه الفتحي  108 53
 67 البوكمال نجمه حسن فوزيه الفريح  116 54
 67 البوكمال سوريه بزيع محمد العبدللا 131 55
 67 البوكمال فريال اديب ميادة الدندل  145 56
 67 البوكمال منتهى صفوان  هند العلي المعروف 173 57
 66 البوكمال قطنه شختور اسدالحسين  12 58
 66 البوكمال كطنه محمد ثابت الهبة 33 59
 66 البوكمال نظميه عبد الباري  زينب الصالح  67 60
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 66 البوكمال نوره علي  سليمان العيفان 80 61
 66 البوكمال عنود مالجاسم عزيز سناء البدوي الحشاش  85 62
 66 البوكمال امل حامد قمر المردود  117 63
 66 البوكمال فريده غربي لورانس العبد المحمد 125 64
 66 البوكمال شاكره عبد العزيز مروه الحاجي جاسم  133 65
 66 البوكمال صبحيه اسود منال الخالد  138 66
 66 البوكمال واجد  هتيمي نوح المهنه 165 67
 66 البوكمال فدوى  يوسف هيبه للا الحسين  176 68
 66 البوكمال ترفه محمد وفاء رمضان  797 69
 65 البوكمال رشده اعبيد ابتسام شيحان 4 70
 65 البوكمال صيدة حمد احمد العلي  9 71
 65 البوكمال قطنه جندي احمد العنفاش 10 72
 65 البوكمال داليه هواش  حماد السطم  41 73
 65 البوكمال صبحه اسماعيل زينب العلي 68 74
 65 البوكمال فوزيه خالد  سالم النقيب 78 75
 65 البوكمال حبسه رشيد عامر االحمد 95 76
 65 البوكمال دهلة  شريف علي الشيحان  102 77
 65 البوكمال امنه حسين مياده الشدخان  146 78
 65 البوكمال جدعة  منادي ناجي السليمان  148 79
 65 البوكمال باديه حسين نوال طرفه  164 80
 64 البوكمال ضحيه حسن ابتسام المحمد 1 81
 64 البوكمال حسينه محمد احمد االحبش 8 82
 64 البوكمال عزيزه محمود اعتدال محمد 18 83
 64 البوكمال حياة حامد ثتاء اسماعيل 34 84
 64 البوكمال حسنه فرج سعاد العويد 73 85
 64 البوكمال صبوحة مهيدي صفيه المحمد السعران  93 86
 64 البوكمال فطومه هلش عبد المجيد الطالل  97 87
 64 البوكمال شمعه مالك عبله العبدللا 98 88
 64 البوكمال عمشة علي  فاطمه العلي  111 89
 64 البوكمال عيده عواد  كريمه احميد 118 90
 64 البوكمال زهرة حمود كفاء المشوط 120 91
 64 البوكمال شكريه فوزي  ليما اعبيد 127 92
 64 البوكمال محله مطر هدى السالمه  170 93
 63 البوكمال نشميه دحام  ايمان العبيد 27 94
 63 البوكمال ناجحه فيصل راحجه روام  52 95
 63 البوكمال امينه كامل سعاد قاسم 74 96
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 63 البوكمال نوفله ياسين سميرة عبد الرحمن 83 97
 63 البوكمال فاطمه جاسم سميه الحمود 84 98
 63 البوكمال نفود عماش صالحه المحمد  92 99
 63 البوكمال جميله محمد عدنان فاتن النايف 107 100
 63 البوكمال عمشة علي  فضيله العلي  115 101
 63 البوكمال فوزيه ابراهيم كنده البخيت 122 102
 63 البوكمال عليا شمس الدين مآثر الحاج يوسف 129 103
 63 البوكمال فطيم صالح  منى الساري  141 104
 62 البوكمال عليه  عيد سليمان الحاج سليم  79 105
 62 البوكمال رجاء رافع ظيبه الحامد 94 106
 62 البوكمال فضيله  مخلف فريال عبدللا  114 107
 61 البوكمال داليه هواش  حميد السطم 42 108
 61 البوكمال لقاء خليف نغم الحسين 160 109
 60 البوكمال نوال  ابراهيم عوني مها الكليب 142 110
 60 البوكمال روضة  خالد  ميساء الحماد 147 111
 60 البوكمال اضحيه  عبدللا  نور الحميد العبدللا  166 112
 59 البوكمال سليمه علي  انتصار الخضر  24 113
 59 البوكمال سامية صايل سامي الجبرين 70 114
 59 البوكمال سليمه علي  ليلى الخضر  126 115
 59 البوكمال لطيفه جاسم مريم نخيالن 135 116
 59 البوكمال حامديه سيد ابراهيم مها عبد القادر  143 117
 59 البوكمال حمده عذاب  نجاح الدخيل 150 118
 59 البوكمال بدره رافع نجوى العلي النمر 152 119
 59 البوكمال لمياء موفق نجوى النجم  153 120
 58 البوكمال نعومة طارق  ديالة المحمود 51 121
 58 البوكمال هديه تركي كفاء البخيت 119 122
 58 البوكمال شمسه محمد نجاح العويد 151 123
 58 البوكمال عائشه جابر ندى الساعي  155 124
 58 البوكمال خولة  قاسم هالة العبدللا 167 125
 57 البوكمال اميرة عبد سعدة الحيدر 75 126
 57 البوكمال عيده احمد فراس السعود العوض  112 127
 57 البوكمال كامله واثق كوثر العلي المعروف 124 128
 57 البوكمال ابتسام وليد نسرين الكحيص 157 129
 57 البوكمال منى عبد الحميد  نسرين مصلح 158 130
 56 البوكمال فرحه حسين اخالص حاج محمد 11 131
 56 البوكمال جميله نوري  بالله الدقر  32 132
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 56 البوكمال رفعه تركي حفيظة المركة 39 133
 56 البوكمال منسيه خليف نجاح الخلف  149 134
 56 البوكمال سته اسماعيل نزهه الفريح 156 135
 55 البوكمال عدله  ابراهيم ثوره  العبدللا المحمود 35 136
 55 البوكمال رجاء يوسف شيرين الحاج يوسف 90 137
 55 البوكمال عايشه مخلف نجوى حاجي برغوث 154 138
 54 البوكمال المازة محمود رندة العلي 62 139
 54 البوكمال سنجارة عبدللا  عهد الجدي  105 140
 53 البوكمال عيدة سالم عائشة االحمد 96 141
 53 البوكمال نجله محمد كفى المحمد 121 142
 52 البوكمال جميله نوري  الدقر انتظار  25 143
 52 البوكمال ثريه احمد بشرى الخاطر 31 144
 52 البوكمال واجد  حسين خالصه حسين 46 145
 51 البوكمال فطيم عبيد ايمان الزاخو 26 146
 51 البوكمال حميدة جميل عزيزة مخلوف 100 147
 51 البوكمال سعاد محمد شوكت  هاله خلوصي  168 148
 50 البوكمال فريال نوار امل البكر 21 149
 50 البوكمال مها مشعان ايمان المحيميد 28 150
 50 البوكمال فوزية عبد العزيز براءة العبدللا 30 151
 50 البوكمال فهميه عبد الحي  جميله العلي  37 152
 50 البوكمال حنوشه حديد حلى العبدللا  40 153
 50 البوكمال فهده صبار حنان الجيجان  43 154
 50 البوكمال خيرية هدوان  حنان الطراد  44 155
 50 البوكمال راجحه عبدللا  فردوس الخلف  113 156
 50 البوكمال فليحة  خليف هدى برغوث 171 157
 74 البوليل ثوره عطالل  هاني الحدو  1025 1
 73 البوليل الحجه خالد  كسار الصالح  1017 2
 72 البوليل خضره هدوان  الخليفمحمد  1021 3
 71 البوليل زركه محيسن حسين الموسى 993 4
 70 البوليل نهيده عليوي  ايمان الكمري  988 5
 69 البوليل نصرة عطية االء العبدللا 983 6
 69 البوليل رفعة عبود ايمان العبدللا  987 7
 69 البوليل مريم حسن خالد حمد  995 8
 68 البوليل شوفه  محمد الخضر بيداء  991 9
 67 البوليل حمده مهيدي اياد الخلف الدواره  986 10
 67 البوليل خزنه محمد خالد الكمري  994 11
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 67 البوليل سمية اسماعيل خلود الشيخ  996 12
 67 البوليل فريال بالط رانيا الباشا 999 13
 66 البوليل خالصه  عبد الحميد  بثينه الصالح  990 14
 66 البوليل تركيه رمضان رفعه الجاسم  1003 15
 66 البوليل هناء هجرس رويده العبدللا  1005 16
 65 البوليل سباهيه اسمير احالم العلي  982 17
 65 البوليل دلخه  حسن امل الخضر  985 18
 65 البوليل ارويمه رشيد ايمان عبود 989 19
 65 البوليل روضه  سليمان صفاء الشبيب 1010 20
 65 البوليل فلك صالح  نهله محمد النجم 1023 21
 65 البوليل فضه  محمد هيفاء المحمود 1028 22
 64 البوليل فضه  محمد عبدللا صالح  1012 23
 64 البوليل فتحية مصلح  فاطمة الحماده  1015 24
 64 البوليل عنود سليمان يوسف الراغب 1030 25
 63 البوليل رابيه حسين ابراهيم الخلف  981 26
 63 البوليل خوله  امين رنده العاليه 1004 27
 63 البوليل عمشه خلف عمار الموسى  1014 28
 63 البوليل يسرى  صالح  هنادي السلوم  1026 29
 62 البوليل وضحه  ابراهيم خنساء الصليبي 998 30
 62 البوليل رفعه اسمير رجاء االحمد 1001 31
 62 البوليل عيده جمعه عدنان  محمد العكله  1013 32
 62 البوليل صباح داود  مها العلي 1022 33
 62 البوليل نوال  اسعد وريف حطاب 1029 34
 61 البوليل كافي فارس رغده الحمدان  1002 35
 61 البوليل سعديه عثمان ساره الصعيو ابوعراج 1006 36
 61 البوليل عيده جمعه طارق محمد العكله 1011 37
 61 البوليل شمسه منوخ كفاء الشهاب 1019 38
 60 البوليل ساعه  محمد خلوده السهو 997 39
 60 البوليل دله  مخلف سهام الجنيد 1008 40
 60 البوليل مديحه خليف كفاء الحمود 1018 41
 59 البوليل عيده جمعه سهام محمد العكله 1009 42
 58 البوليل فريال بالط امل الباشه  984 43
 58 البوليل رقيه حسن فرح الناصر  1016 44
 58 البوليل لمياء حسين نهى العبدللا 1024 45
 58 البوليل خوله  خلف هيام الخضر  1027 46
 57 البوليل حسنه عواد  كوثر الحماده 1020 47
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 56 البوليل فضه  ظاهر جوزة حمد 992 48
 50 البوليل زهره سليمان سميره الخشم 1007 49
 76 التبني عواش  اسعد ايمان عبدللا  198 1
 76 التبني فاطمه موسى أمل المحمد  203 2
 76 التبني صبحه عبد العزيز بدره السطام 204 3
 76 التبني نهله رياض حال الشاهر  212 4
 76 التبني ندوه محمد عيوش فنجان 270 5
 76 التبني نعيمه علي  فدوى الخلف  278 6
 76 التبني خديجه عبد محمد العلي 292 7
 75 التبني رزقيه احمد رأفت اريج االسمر 187 8
 75 التبني عنود موسى الرازي العلي الشرع 193 9
 75 التبني ربيعه احمد ايمان ملحم العبيد 199 10
 75 التبني شهناز عدنان  ايناس العلي الشطيحي  200 11
 75 التبني هدنه عمر الجوهرثناء  209 12
 75 التبني يازي  صالح  صبحه الجاسم  256 13
 75 التبني كامله حسين علي العلي الحسن  267 14
 75 التبني عفته محيسن فوزي الحسين 283 15

ايمان المصطفى الخضر   197 16
 74 التبني قطنه عليوي  الحسن 

 74 التبني خوده علي  بيداء المحمود 207 17
 74 التبني ساره احمد خلف المسعود  219 18
 74 التبني حنان سيف سامر زهدي 247 19
 74 التبني حمده محمد صفاء خلف  258 20
 74 التبني عايشه علي  عبد الرحمن العبدللا 259 21
 74 التبني طليعه دحام  عمر العلي الكاطع 268 22
 74 التبني سعاد محمد فاطمه الزهراء الداود  276 23
 74 التبني خيريه عطالل  فريال االحمد الطعمه  279 24
 73 التبني خاتون  طالع اسماء الخلف  188 25
 73 التبني دجانه حسن اسيا االحمد 190 26
 73 التبني سته مخلف امين الحسن  195 27
 73 التبني فرحه محمد بسمه العاصي  205 28
 73 التبني فطيم احمد دعاء الحمود  225 29
 73 التبني تمام خلف صالح العبدللا  255 30
 73 التبني سميه اكرم عتاب حاجي الشهاب 264 31
 73 التبني نورية سليمان عصمت االبراهيم 265 32
 73 التبني عيده زايد عال العبدللا  266 33
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 73 التبني مريم حميدي عوش الحمام  269 34
 73 التبني خلفه  حسين غنام السليمان الذياب 271 35
 73 التبني عليا خضر  منصور العلي الفرج  301 36
 72 التبني أمنه احمد االء مال محمد 192 37
 72 التبني نجمه نعمه حوريه العبد الحماده  215 38
 72 التبني عمشه محمد خلف الكرط  218 39
 72 التبني جميله عبد اللطيف خوله المحمد 223 40
 72 التبني اسوم محمد رجاء سيف 231 41
 72 التبني سميه رياض صبحيه الصائغ  257 42
 72 التبني فطيم محمود فاطمة الخلف  275 43
 72 التبني امينه اسعد فاطمه العبد  277 44
 71 التبني صفيه عواد  بشرى الخلف  206 45
 71 التبني شمعه صبحي جهان علي  211 46
 71 التبني امينه ياسين حلوه داموك  213 47
 71 التبني شمسه رشيد خلف المالعلي  220 48
 71 التبني فاطمه صالح  خنساء العلي الفرج 221 49
 71 التبني سورية محمد فاطمة الجاسم الصالح  274 50
 71 التبني امينه حسن ميمونه العبد 308 51
 71 التبني منى محمد نسرين الحسين 314 52
 71 التبني سعاد صالح  شحاذة مها السواد  919 53
 70 التبني سمره سالمه دالل الشيخ الظاهر  227 54
 70 التبني ريمه طارق  ديمه البطاح 230 55
 70 التبني خديجه فوزي  رشا العلي  232 56
 70 التبني تركيه علي  محمد الشيخ 291 57
 70 التبني صبريه محمد ميسون الهجر 307 58
 70 التبني فريال علي  الجوبان نجله  310 59
 70 التبني حنان اسماعيل هبه العلي الجاسم العبيد 319 60
 70 التبني امل خليل هبه عبد 320 61
 70 التبني سناء نازم وعد السعران  326 62
 69 التبني سميره بسام ابتهال الجاسم  183 63
 69 التبني اسيا عثمان ايمان الحاج علي  196 64
 69 التبني حنان اسماعيل ايناس علي الجاسم العبيد 201 65
 69 التبني فاطمه خالد  تهاني العباس 208 66
 69 التبني فاطمه علي  خديجة العلي  216 67
 69 التبني مطره فهد خوله محمد 224 68
 69 التبني شكورة غازي  رنا الحاج فهد  234 69
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 69 التبني عايشه ابراهيم رويده اليونس 237 70
 69 التبني امسيره خاطر زهره الحسين 243 71
 69 التبني سحر بديع سناء عميري  251 72
 69 التبني نجاح سليمان فاتن الذياب  272 73
 69 التبني ناريمان يونس مي العيسى 306 74
 69 التبني عيوف صكر نجاح الوكاع 309 75
 69 التبني ابتسام احمد نور الشلح الشيخ  318 76
 69 التبني امونه عبدللا  يسار العبدللا السليمان  329 77
 68 التبني زهره محمود خديجه الحمد  217 78
 68 التبني سوسن عماد ديما الحبش 229 79
 68 التبني خوله  صالح رشا المحمد 233 80
 68 التبني رفعه يونس نصره عون  315 81
 68 التبني غازيه  خليفه نهله المحمد 317 82
 68 التبني حميده احمد ياسمين ابراهيم 327 83
 67 التبني ماريه خالد  حنان الشكال  214 84
 67 التبني راجحه فوزي  فاديه محيمد 273 85
 67 التبني وضحه  جاسم محمود حسين 293 86
 67 التبني سها عدنان  منار العبدللا 298 87
 67 التبني نجاه سالم ياسمين السليمان 328 88
 66 التبني فطيم حسين ابراهيم الخلف  184 89
 66 التبني عنود موسى خوله العلي الشرع 222 90
 66 التبني ايمان عدنان  ريم الدرعان  238 91
 66 التبني ليلوه خالد  ريم الشحاذه  239 92
 66 التبني ختمه عليوي  زينب المحمد 245 93
 66 التبني امل دحام  ساره الحاج 246 94
 66 التبني عنود موسى منار العلي الشرع  299 95
 66 التبني شمسه علي  منى السفيره 302 96
 66 التبني خالصه  محمد سعيد مها العلوان  304 97
 66 التبني تركيه اسماعيل ندى السيد عبد الجبار  312 98
 65 التبني فريال جاسم امامة الهندي 194 99
 65 التبني مريم احميد دالل الساير  226 100
 65 التبني راتبه فرج رنا العبدللا 235 101
 65 التبني جهاديه عبد الحميد  سالم الشيخ  249 102
 65 التبني امونه حسين سميه الحسين 250 103
 65 التبني ورده مخلف فلك العامر  281 104
 65 التبني فوزيه حسين لينا الحسين الشحوذي  288 105
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 65 التبني ناجيه جابر العلي مروى  295 106
 65 التبني زبيده صالح  مروى عبدللا  296 107
 65 التبني خالصه  حسين منال العليوي  300 108
 65 التبني عفاف معن وعد  شالش 325 109
 64 التبني مهديه محمد ريم العبدللا الحداوي  240 110
 64 التبني زهرة عبد اللطيف زمرده العبد الغني 241 111
 64 التبني صالحه  حسين زمزم العلي الخضر  242 112
 64 التبني اتحاد ماهر لقاء الصالح  286 113
 64 التبني نوريه صبحي نديمه العثمان 313 114
 63 التبني رابيه محيسن احمد سودان  185 115
 63 التبني مريم علي  رويده العلي الحسن  236 116
 63 التبني صباح حميد الطعمهنجمه  311 117
 63 التبني فريال عبداللطيف هديه الخابور  323 118
 63 التبني نوره خلف آمنه العبود 359 119
 62 التبني رفاه خطاب اكرام حسن  191 120
 62 التبني سميرة مال للا  عبير قنبر 261 121
 62 التبني محسنه محمود فيروز خليل  285 122
 62 التبني خالصه  شاكر مروه العشيش 294 123
 62 التبني عيده رافع منى الهفل 303 124
 61 التبني فطيم محمد دالل الصالح  228 125
 61 التبني تركيه قدور  شمس ابراهيم 253 126
 60 التبني حوريه محمد فضه المحمود 280 127
 60 التبني وجيهه عماد الدين  هدى الجاجان  322 128
 59 التبني بدره عبد سعاد الجاسم  248 129
 59 التبني نجمه خضر  شمسه محمد 254 130
 59 التبني فوازه ابراهيم لميس الدرويش 287 131
 58 التبني نعيمه طه زينب الشيخ 244 132
 58 التبني زهره محمد عبير ملحم محمود 262 133
 58 التبني صالحه  شاطر نها العلي 316 134
 58 التبني هدله  حسن هنديه السليمان  324 135
 57 التبني صبحه عبد العزيز عبير السطام  260 136
 56 التبني مريم حمود فوزيه العداد  284 137
 55 التبني وضحه  علي  مها الفندي 305 138
 54 التبني فهيمه ناصيف يوسف ادال ناصيف  186 139
 52 التبني عيده جمعه لينه محمد العكله  290 140
 50 التبني صالحة  مصطفى كمال إيمان المدلجي  202 141
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 73 السوسة  صفاء عصمان  نسرين المنون  933 1
 71 السوسة  شهرزاد غسان  اسراء حنون  925 2
 71 السوسة  صباح حسين ريم العبد للا  927 3
 71 السوسة  فوزية محمد منال النجم 932 4
 69 السوسة  كفاء فيصل عمار الفالح الحسن  930 5
 68 السوسة  عواشه  حسين امل محمد 926 6
 66 السوسة  امل نجاح ريم العكل 928 7
 66 السوسة  نوره حسن هناء العبد العزيز 934 8
 63 السوسة  نوريه محمد صفاء جركس 929 9
 74 الصور  ابتسام خلف مروه االحمد 810 1
 72 الصور  شاهه محمد ابتسام الكردي 803 2
 71 الصور  ابتسام خلف مرفت االحمد 809 3
 69 الصور  صباح يوسف نورا االحمد 812 4
 62 الصور  شمسه عيد غازي العبدللا 808 5
 61 الصور  فاطمه حامد تهاني المحمد الجربوع 804 6
 58 الصور  سوده حسن حمده النايف 806 7
 58 الصور  سعاد عبد الوهاب نجاة الزيدان  811 8
 76 العشارة نوال  صالح  منى الخاير 454 1
 74 العشارة ارويحه  مطر فطومه  العلي  435 2
 74 العشارة عيده بداوي  كميله المانع 437 3
 73 العشارة فوزيه احمد روضه الحمد  380 4
 73 العشارة فتخه بدوي  صابرين الحمد  404 5
 73 العشارة سهام محمود ماجده  المنايف الهايس 442 6
 73 العشارة جتوم عبيد ماجده الحريث 443 7
 73 العشارة عمشه محمد ماجده الخماش 444 8
 73 العشارة مديحه صبحي منى الحميد 453 9
 73 العشارة زهره علي  منى المحمد 455 10
 73 العشارة بشرى  محمد معين يمامه النويجي 483 11
 72 العشارة عمشه علي  حسين الخماش 364 12
 72 العشارة نزاميه ليلي فضيله المطران  434 13
 72 العشارة عليا عميش لمياء الهبال 440 14
 72 العشارة مريم خليف نوال الحسين 470 15
 72 العشارة حوريه جاسم نجوى المحمد  906 16
 71 العشارة مطره رمضان معمر الحبش 297 17
 71 العشارة صالحه  خلف احمد الجروح  336 18
 71 العشارة غزوه  محمد سلسبيل العيبان 394 19
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 71 العشارة عزيزه صبحي سلوى البشعان 395 20
 71 العشارة صبحه محمود عبد المحمد العطيه  415 21
 71 العشارة زهيده عواد  كنده العلي 438 22
 71 العشارة داشه  حمادي منيره سليم 456 23
 71 العشارة مفيده عبد مياده الحفوظه 460 24
 71 العشارة صالحه  صالح  هاله العبيد 473 25
 71 العشارة سبته صالح  ابتسام الحمود 484 26
 71 العشارة شتويه دخيل ساره الطعمه 618 27
 71 العشارة نوره جاسم محمد المحمد المصطفى 714 28
 70 العشارة ابتسام راغب احالم الكنو 335 29
 70 العشارة سهام دسم اسماء الزكريا 342 30
 70 العشارة مسيره احمد اسماعيل النايف 344 31

الهام عبداللطيف العيسى  345 32
 70 العشارة نجات وليد الخرابه 

 70 العشارة كامله صبحي اماني  المحمد النجرس  346 33
 70 العشارة فاطمه علي  خالد العساف  369 34
 70 العشارة عليه  حسن دحام العلي  373 35
 70 العشارة حامديه خليفه دحام الفايج  374 36
 70 العشارة رسميه حامد رانيه الكماري  377 37
 70 العشارة شاديه شكور رشا المصلح  379 38
 70 العشارة قطنه اسعد زينب الشحاذه 390 39
 70 العشارة نصره عبد سناء  العضد  396 40
 70 العشارة ناجية زكريا عائشه العبيد 412 41
 70 العشارة فطيم صالح  عبد القادر الحسين  413 42
 70 العشارة سعاد نوري  غصون الحاجي  427 43
 70 العشارة فريال ثابت منال العلوش 452 44
 70 العشارة زهره نايف نور الشاهين  471 45
 70 العشارة سوسن عبد المحسن  هبة الخضر المسعود 474 46
 70 العشارة نجاح محمد هدى الدعار  475 47
 70 العشارة نهيده جاسم ياسمين الخضر 481 48
 70 العشارة فوزيه احمد اماني الوكاع 510 49
 70 العشارة ديبه محمد رويده العمر 605 50
 70 العشارة اميه حسن ميسم الرحيل 750 51
 70 العشارة صباح بدران هند النجم 789 52
 70 العشارة الاليذ علي  هنادي العلي الحمد  962 53
 69 العشارة انتصار عبد المجيد  احالم الخضر االحمد  334 54



14 
 

 69 العشارة هنوف محمد احمد الصالح  337 55
 69 العشارة صبحيه احميد احمد العلي  338 56
 69 العشارة شكحه خضر  احمد الهنداوي  339 57
 69 العشارة نصره احمد اسماء العلي 343 58
 69 العشارة وداد  حمد العويدامل  348 59
 69 العشارة سكره علي  ايمان الحمد  351 60
 69 العشارة غاليه  صالح  خلف الحمادي  371 61
 69 العشارة نشمية الصالح  علي  روضه عبد الهادي  382 62
 69 العشارة حوريه ثابت سعاد المحيمد 393 63
 69 العشارة يسرى  محمد شيماء الصكار 403 64
 69 العشارة فطيم احمد عائشة االبراهيم 411 65
 69 العشارة خلفه  قاسم عبد الكريم الجاسم  414 66
 69 العشارة نصره صبحي عبيرالعبد 419 67
 69 العشارة بشرى  ابنيه عال المحمد المحمود 423 68
 69 العشارة صالحه  خليف فاطمه الطه  430 69
 69 العشارة فرجه احمد مياده الرشراش 461 70
 69 العشارة زحله ابراهيم هناء العبدللا 477 71
 69 العشارة امل هواش  هنادي حسن 478 72
 69 العشارة فتحيه حامد امنه العيبان 516 73
 69 العشارة هدله  صالح  مساعد الحسين  725 74
 68 العشارة حسنه خلف خميس الجماد 372 75
 68 العشارة نجاح صكر دالل الشيخ موسى  375 76
 68 العشارة عفره دحام  ذيبه حاج صالح  376 77
 68 العشارة اضحيه  خالد  زهرة البرغوث 388 78
 68 العشارة حسناء وليد سعاد االبراهيم 391 79
 68 العشارة فريده حسين قاسم المحمد  436 80
 68 العشارة جوريه دحام  كوكب العباد 439 81
 68 العشارة رسميه جابر مريم االحمد 449 82
 68 العشارة منى عبد الغني منار العبد الغني 451 83
 68 العشارة رفعه حسين نجاح النزاع 467 84
 68 العشارة عدله  محمد نوريه الشالش 472 85
 68 العشارة صبحه سالمه اديبه الخليف  494 86
 68 العشارة الحجه عبود رفيدة العلو 592 87
 68 العشارة صبحه سالمه نبيله خليف الغضب 757 88
 67 العشارة فاطمه مصلح  احالم االحمد 333 89
 67 العشارة روضه  عبد الرزاق  اميره الحمد 349 90
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 67 العشارة حسنه محسن ايمان المحمد 354 91
 67 العشارة صبحه حمد آسيه خلف  358 92
 67 العشارة عمشه محمد جراح الهتيمي 362 93
 67 العشارة زهره محمد خالد الحسين  368 94
 67 العشارة منا اسماعيل خديجه  الدهش  370 95
 67 العشارة هديه شرابي ريما وادي 384 96
 67 العشارة كفاء حسين ريمه الصياح 386 97
 67 العشارة هند صكر سناء الحاج محمد 397 98
 67 العشارة شعيله علي  سناء المحيمد 398 99
 67 العشارة نصره محمد صفياء احمد 408 100
 67 العشارة شمسه سليمان عجائب العلو 421 101
 67 العشارة شاهة ساجر عليه الجماد  425 102
 67 العشارة صبحيه صالح  مياده موسى 463 103
 67 العشارة فيحاء وليد ميساء العاصي 464 104
 67 العشارة فريال جاسم وفاء المحمد الكحيش 479 105
 67 العشارة نوره محمد يسرى المشعل 482 106
 67 العشارة نجمه مرعي اكابر العلي  503 107
 67 العشارة نصره اصلبي  عبد الزايد  653 108
 67 العشارة عليا حامد محمد الحمد 711 109
 67 العشارة غزيه حسين مريم حمد 723 110
 67 العشارة ضحيه محمود هند العزو العبد  790 111
 67 العشارة عبير جمال خلود سيد جمال  870 112
 66 العشارة صبحه خليل ايمان شارع المحمد  355 113
 66 العشارة فريال هاشم أريج محمد البطاح 356 114
 66 العشارة صالحه  ياسين أمنه الصالح  357 115
 66 العشارة جواهر احمد سهام الطلك  399 116
 66 العشارة نزله خليف المخلف صبحه  406 117
 66 العشارة مليكه اسعد غصون الكحيش 428 118
 66 العشارة نصره جمعه فاديه العايد  429 119
 66 العشارة لمياء جمعه مها المحسن 457 120
 66 العشارة عليا عميش مها الهبال 458 121
 66 العشارة مريم احمد مهديه الصالح  459 122
 66 العشارة فاطمه عواد  ناصر النايف 466 123
 66 العشارة جميله عبد الوهاب نسرين الطوير 468 124
 66 العشارة زهره مصلح  نهله الشخيالن  469 125
 66 العشارة وضحه  نومان هدى الغريب 476 126
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 66 العشارة عيده وردي احمد الخلف  492 127
 66 العشارة فاطمه عماش روضه عبد  602 128
 66 العشارة سته محمود سوريه المصلح  631 129
 66 العشارة قطنه محمد ميمونه الرحيل 752 130
 65 العشارة صباح سعيد ازدهار الجاسم  340 131
 65 العشارة حزمه عبد حنان االسعد 367 132
 65 العشارة صبحه حمود رجاء العواد  378 133
 65 العشارة صبحيه مطر ريمه درويش 387 134
 65 العشارة فريال محمد سوسن الكماري  400 135
 65 العشارة وداد  عواد  شذا الرجا  402 136
 65 العشارة عليه  عسكر عامر العلو  410 137
 65 العشارة مريم مناصر محمد الخليفة 445 138
 65 العشارة نصره حسين محمد المحيسن 446 139
 65 العشارة عليا صبحى الكبيبمروه السليمان  448 140
 65 العشارة عليا محمد مياده المحمد الكدرو 462 141
 65 العشارة صبحه سالمه اميره الخلف 518 142
 65 العشارة مريم خليف ريم العلي الخميس 612 143
 65 العشارة نجاح محمد فاطمه الجراد  677 144
 65 العشارة اميه حسن منى الرحيل 735 145
 64 العشارة شمسه صالح  ابتسام الحسين 330 146
 64 العشارة يسرى  دحام  انتصار التبان 350 147
 64 العشارة لطوفه  جراد ايمان الخليف 353 148
 64 العشارة ترفه مخلف زهره الخلف 389 149
 64 العشارة اميره احمد سعاد المحمد 392 150
 64 العشارة هند سيار عتاب االحمد 420 151
 64 العشارة نصره تركي علي الهروش 424 152
 63 العشارة سوريه علي  بتول المحمد 360 153
 63 العشارة مطره صالح  حمد الخلف  366 154
 63 العشارة رابعة محمود روضه العبود 381 155
 63 العشارة شاهه ساجر عبود الجماد  418 156
 63 العشارة الزينه فياض عفره الحميضه 422 157
 63 العشارة مطره نشمي فضيله المتعب 433 158
 63 العشارة نصره محمد بشار المخلف  539 159
 63 العشارة عايشه ناجي جميله االبراهيم 827 160
 62 العشارة فوزيه محمد علي  ريم ادغيم 383 161
 62 العشارة حبشه عوض عبدللا الخلف  416 162
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 62 العشارة مليكه خليل فاطمه العلي النجرس 431 163
 62 العشارة عفره دحام  فاطمه حاج صالح  432 164
 62 العشارة غلوه  محيمد محمود الحسين 447 165
 62 العشارة نايفة احمد رياض المحمد 607 166
 62 العشارة دنيا احمر محسن  الحميدي 709 167
 60 العشارة زهره محمد ابتسام الخلف  331 168
 60 العشارة خالصة  عماش شاديه المحمد الصالح  401 169
 60 العشارة منيفه نجم عبدللا الشيخ علي  417 170
 60 العشارة وضحه  حماده تركيه المحمد 546 171
 59 العشارة صبحه خيري  صفات العزيز 407 172
 59 العشارة راجحة رمضان عبد الحكيم السالمة  652 173
 58 العشارة خديجه سالمه فاطمه الكردي 682 174
 57 العشارة نجوى  محمود ضحى المصطفى  409 175
 57 العشارة وحيدا احمد ياسر المداد  480 176
 53 العشارة دالل عوض حافظ العبدللا  363 177
 53 العشارة عرنه اعبيد مطره المسعود 450 178
 51 العشارة فوزيه موسى ناديه العلي  465 179
 50 العشارة زحيم فرنساوي  صباح العايد 405 180
 74 الكسرة فتاه عارف  غادة أحمد  851 1
 73 الكسرة هدى فوزي  ريم الحصين  839 2
 72 الكسرة رجاء عيداوي  اميره المحمد العبيد 820 3
 72 الكسرة عائشه عوض دحام العبدللا  834 4
 71 الكسرة ابتسام خلف اماني االحمد 818 5
 71 الكسرة هيام علي  رنا السمران 838 6
 70 الكسرة فاطمه اسعد شمسه النهار 844 7
 69 الكسرة سته ذياب ايمان االحمد 822 8
 68 الكسرة وداد  عبد المنعم ايناس الحماده 824 9
 68 الكسرة جوريه عبد سالم الحمد  842 10
 68 الكسرة هناء حسان هنادي البطاح 863 11
 67 الكسرة نوال  مهيدي دارين السلوم  833 12
 67 الكسرة عايشه خلف عطيه الرمح  849 13
 67 الكسرة ام كلثوم اسماعيل ميرفت بقجه جي 858 14
 66 الكسرة حسينه رشاد امل العبيد 819 15
 66 الكسرة فخريه طارق  رشا المال خلف  836 16
 66 الكسرة فتحيه خلف شيراز الخلف  845 17
 66 الكسرة جوهرة فاضل  هالة الطهماز 861 18
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 65 الكسرة صالحه  حسين صالح الشواخ 637 19
 65 الكسرة خاتون  فياض اتحاد الحميدي 815 20
 65 الكسرة سميره حسين بتول الصعاوي  825 21
 65 الكسرة نجمه حسين حياة العلي 831 22
 65 الكسرة وفاء فاروق  ريم عواد  840 23
 64 الكسرة نوال  مصلح  اسراء الطه  817 24
 64 الكسرة يازي  سالم اورنس الواوي  821 25
 64 الكسرة عيده عيسى ايمان الفرحان  823 26
 64 الكسرة فاطمه جليدان  رمضان حميد 837 27
 64 الكسرة سعديه محمد سندس اليوسف 843 28
 64 الكسرة فريال منيف نائله العلي  859 29
 64 الكسرة ناريمان محمد امين هنادي الجمعه اليعقوب 864 30
 63 الكسرة صبحه عبيد احمد السعدو البراهيم 816 31
 63 الكسرة زينه رفاعي  جميله العلي  828 32
 63 الكسرة نجود حسين عبدللا السالم  848 33
 63 الكسرة هناء حسين نجاح المجول 860 34
 63 الكسرة مطره عصري  الهزاعوضحه  865 35
 62 الكسرة زهيه محمد ابراهيم النجم 814 36
 62 الكسرة عفره احمد صفاء الحسين  847 37
 62 الكسرة حمدة محمد عوض السويحة  850 38
 62 الكسرة نجات نوري  مديحة جميده 854 39
 62 الكسرة عائشه خلف مياده الوزعل 857 40
 61 الكسرة فاطمه دحام  مريم المحمد 855 41
 60 الكسرة يسرى  غسان  حال الماالتي 830 42
 60 الكسرة شمسه نوري  هناء السيد بالل 862 43
 59 الكسرة نوره عبد ابتسام الحطاب 813 44
 59 الكسرة امونه احمد خالد العابد  832 45
 59 الكسرة جميله محمد رانيه إبراهيم 835 46
 58 الكسرة اقبال حامد سحر الحسين  841 47
 58 الكسرة رويده عبد الرحمن  كنوز حسين السيد 853 48
 57 الكسرة مالكه عيبان منى الخليف 856 49
 57 الكسرة عطيه عبد اللطيف يسرى االحمد السماعيل 866 50
 56 الكسرة غنمه علي  حسين الحسين  829 51
 55 الكسرة كلثوم المراد عالء الدين  صبا الفتيح 846 52
 76 الميادين جميلة عبد العزيز هدى الحسين  776 1
 75 الميادين حمصيه محمود نهيده العلي 769 2
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 74 الميادين ذيبه عبد الرزاق  مياده الصالح  745 3
 74 الميادين مريم احمد نهله العلي  763 4
 74 الميادين صبحيه عبد الوهاب هدير العلي  782 5
 73 الميادين ماريه ياسين الفريحمنتهى  733 6
 73 الميادين فاطمه ابراهيم منى الخورشيد 734 7
 73 الميادين جوزه بداوي  منى السعدون  736 8
 73 الميادين فوزيه صفوك منى الشهاب 737 9
 73 الميادين بتله عزيز مها الحمادي 740 10
 73 الميادين لبوبه امهيدي مها المحمد المسند 742 11
 73 الميادين دالل حمادي مي رالمحمد 743 12
 73 الميادين وضحه  احميدي مياده العلي 746 13
 73 الميادين نوريه عبد الرحمن  ميساء السليمان 748 14
 72 الميادين فاطمه جاسم نوال الحمود 770 15
 72 الميادين مثيله امين نوف السعود 772 16
 71 الميادين فلك عدنان  المحمد العبد للا االء  504 17
 71 الميادين فرات احمد ميراس رجا 747 18
 71 الميادين جميله احمد ميساء كريشات 749 19
 71 الميادين بثينه جاسم هدى الزركان  777 20
 70 الميادين وداد  ابراهيم اسراء الحمادي 497 21
 70 الميادين فاطمه علي  اسماء الخلف العجيل 499 22
 70 الميادين فوزيه ابراهيم الهام المحمد  508 23
 70 الميادين لطوفه  حمدان  ملكه العبد الرزاق 731 24
 70 الميادين مريم رمضان منال الحمادي العبدللا  732 25
 70 الميادين عايشه عواد  ناهد الصالح  756 26
 70 الميادين نصره نوري  نهله العبدللا الكردوش  762 27
 70 الميادين خلفه  حساني نهله العيسى 765 28
 69 الميادين زهره جمال ابتسام مخلف 486 29
 69 الميادين نورية رحيل اروى الكبش 495 30
 69 الميادين ساميه حسن ازهار االحمد 496 31
 69 الميادين فخريه زهري  الهام الحسن  507 32
 69 الميادين فضه  حامد مها الفناش 741 33
 69 الميادين زهره يعقوب نهى الخلف  768 34
 69 الميادين زكيه خضير هناء الجمعه 785 35
 68 الميادين وداد  عبد الرحمن  احالم  الصالح  488 36
 68 الميادين فطيم محمود اسماء الصالح  500 37
 68 الميادين حمده ابراهيم امهيدي الكطام 517 38



20 
 

 68 الميادين خديجه حسن الحمودبشرى  541 39
 68 الميادين تركيا فرحان حمزة العبد 563 40
 68 الميادين خزنه احمد خديجة الجاسم  569 41
 68 الميادين نجاه عبد الوهاب فاتن الصياح 675 42
 68 الميادين خديجه جاسم فاطمه المصطفى  683 43
 68 الميادين شمسه عواد  منى العبدللا 739 44
 68 الميادين مفيده عبد السالم  وصال المطر  794 45
 67 الميادين سوريه علي  احالم المحمد  489 46
 67 الميادين صبريه عبد العزيز اسماء الخضر  498 47
 67 الميادين جودية سليمان الشماء العلي الصالح  505 48
 67 الميادين فريده ثامر ختام الفاضل  568 49
 67 الميادين عمشه دحام  العبيدخلف  572 50
 67 الميادين عنود حمد عبد الستار العايد 654 51
 67 الميادين سعديه عبدللا  فضيله الخاطر  687 52
 67 الميادين فاطمه محمود كندا الصالح  697 53
 67 الميادين زهره عبد الحميد  ميمونه العبد الحميد 753 54
 67 الميادين بهيه جبار نجاة الراشد 758 55
 67 الميادين فضه  عايد نهله العمر 764 56
 67 الميادين جميله عبد المحسن  هدى الحاج عبدللا  775 57
 67 الميادين عايشه محي وضحه العشيه 795 58
 67 الميادين خالصه  حسين وفاء الكواكه  796 59
 66 الميادين عايشة محمد اسمهان العواد الغضبان  501 60
 66 الميادين نفلي احمد اسيه العامج  502 61
 66 الميادين نوال  محمد خير بتول محمد االحمد 535 62
 66 الميادين ردسه  محمد جاسم الحسن  552 63
 66 الميادين يازي  محمد جاسم الحسن  553 64
 66 الميادين فوزيه تايه جمعه العلي  555 65
 66 الميادين هضميه عبدللا  رنا الخليف 597 66
 66 الميادين زهره مصطفى صالح المحمد النجم  638 67
 66 الميادين امل محمد طه عبير الحاج فهد  657 68
 66 الميادين سعده متعب عبير الخليفه المحمد 658 69
 66 الميادين حميده خليل فائزة العابر الحسن  684 70
 66 الميادين رفعه اعليوي  محمد الصالح  712 71
 66 الميادين نايفه عواد  محمد المحمد 713 72
 66 الميادين رابعه جاسم ناريمان العثمان 755 73
 66 الميادين ختام حسين نسيم الحسن 760 74
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 66 الميادين ناجيه غسان  هديل الدكاك  783 75
 65 الميادين امل فياض بشرى المحمد 544 76
 65 الميادين حبسه مصلوخ جهان المخلف  558 77
 65 الميادين هاجر فياض ختام السهو 566 78
 65 الميادين يازي  جسوم خديجه الخلف  570 79
 65 الميادين شكريه احمد خديجه الطه  571 80
 65 الميادين نوره بخيت خولة البخيت 573 81
 65 الميادين ترفه جاسم خوله االبراهيم 574 82
 65 الميادين طفله فياض رانيا الرديني 581 83
 65 الميادين سهام الياس رنا العباش 598 84
 65 الميادين سته مخلف ريم الحسن  608 85
 65 الميادين هضيمه احميد عامر االبراهيم 647 86
 65 الميادين امونه فهيم فوازه المظهور 690 87
 65 الميادين فضه  كريز كفاح السليمان 695 88
 65 الميادين عائشه طالب المحمد الجبرهدى  779 89
 65 الميادين بثينه نافع هنادي الهنيدي 788 90
 64 الميادين سعديه داود  اتحاد الشحاده  487 91
 64 الميادين ضحيه مجبل احمود الحسن السفري  493 92
 64 الميادين عايشه ثابت امل النايف 513 93
 64 الميادين رمزيه احميد جهينه الحاج رشيد 559 94
 64 الميادين حمده اسعود حسام الخليفه  561 95
 64 الميادين نجود حمدي حسن الصالح  562 96
 64 الميادين هدنه رجب دينا نزهان 579 97
 64 الميادين مديحه احمد ربا الخضر  584 98
 64 الميادين خالصه  تيسير رشا الظاهر  586 99
 64 الميادين فردوس محمود العبدللا رشا  587 100
 64 الميادين كفاء فهد رشا الفهد 589 101
 64 الميادين هناء خليل رشا عبيد الكردوش 590 102
 64 الميادين تركيه عكله  رقيه عبيد 595 103
 64 الميادين فكريه صخر  رنا اسماعيل 596 104
 64 الميادين طفله سكار رنا العلي المحمد  599 105
 64 الميادين زهره صالح  زبيده الحماده 613 106
 64 الميادين امل عبد الصمد  فاتن العبود 676 107
 64 الميادين هند فاروق  فاطمه العبيد 681 108
 64 الميادين ابتسام شكور معالي العليوي  728 109
 64 الميادين سهام خليل هدى الصعيو 778 110
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 63 الميادين حمدة نشمي المحمد امل  512 111
 63 الميادين هدنه رجب بشرى النزهان 545 112
 63 الميادين خلفه  شاكر تميم المحمود االحمد 549 113
 63 الميادين خالديه  صالح  تهاني الخيري  550 114
 63 الميادين صالحه  حمود حميده العبيد 564 115
 63 الميادين نهيده عامش رقيه المحمد المصطفى  593 116
 63 الميادين نايله محمد سمر الشيخ 626 117
 63 الميادين دله  سليمان عبد للا العبد للا  655 118
 63 الميادين خوال احمد عهود الحسين  667 119
 63 الميادين ثريا احمد فاطمه الخاطر  678 120
 63 الميادين سكره عبد الوهاب فاطمه العبد  679 121
 63 الميادين تركيه محل مياده الجروان  744 122
 63 الميادين وداد  ابراهيم هاله الحمادي 773 123
 63 الميادين نجاح نايف هبا الخلف 774 124
 63 الميادين فاطمه حسن هيجاء السالم 792 125
 62 الميادين ورده احمد بتول الهفل 533 126
 62 الميادين معيوفه حسين بدور الخاروف  536 127
 62 الميادين فريال جاسم ختام العبد الحي  567 128
 62 الميادين عمشه محمد رشا العليج  588 129
 62 الميادين بدره موسى رقيه المحيمد 594 130
 62 الميادين وفاء عبد الباسط رؤى الرشيد  606 131
 62 الميادين زهراء عبد الوهاب ضرار الصياح 646 132
 62 الميادين جدعه  محمد عايد الموسى  648 133
 62 الميادين خنساء حسن غصون الحميد 673 134
 62 الميادين رمزيه احميد كنانه الحاج رشيد 696 135
 62 الميادين سهام حسن مشاعل االحمد 726 136
 62 الميادين دله المحيمد سليمان منى العبد للا 738 137
 62 الميادين نوال  مروان  ميسون المطر 751 138
 62 الميادين جليله  جدعان  نهله خشمان 766 139
 62 الميادين عزيزه عبود هناء الحسن  المحمد الخلف  786 140
 62 الميادين ناديا سرحان ورده الحاجي احويش 793 141
 61 الميادين فوزية مولود بسمه الحاجي احويش  537 142
 61 الميادين قطنه اسماعيل بسمه الحميده الهفل 538 143
 61 الميادين فضيلة  احمد بشرى السليمان 542 144
 61 الميادين سحر ابراهيم تماضر السيد ابراهيم 547 145
 61 الميادين حمده صلبي جازيه البالط 551 146
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 61 الميادين قطنه عبد خالصه الحمود  565 147
 61 الميادين سهام عبد الوهاب دالل العاصي  576 148
 61 الميادين سكينه ملك ربيعه عباسي 585 149
 61 الميادين فاطمه خضر  روال الشعيبي 604 150
 61 الميادين نصره حامد سكينه الهدروس الحمد  624 151
 61 الميادين هناء خليل عتاب عبيد الكردوش 662 152
 61 الميادين صالحه  ابراهيم غالب المحمد الجبري  674 153
 61 الميادين عدله  عبد فردوس الخرسان  686 154
 61 الميادين فضيله  عكله  فلك السيد ابراهيم 688 155
 61 الميادين زهره مشرف فلك العلي  689 156
 61 الميادين شكريه محمد ساكن كفاء المحمد السعران 694 157
 61 الميادين زهرة علي  ناجح الخاروف  754 158
 61 الميادين مديحه صبحي نهله الحميد 761 159
 60 الميادين صبحه جدي درسه العساف  575 160
 60 الميادين خديجه اعويد ديمه  الصالح  578 161
 60 الميادين فاطمه عيد روضه الرثيع 601 162
 60 الميادين نايله عبدللا  سعاد المزحوف 621 163
 60 الميادين سعاد الرحمن عبد  صفيه عبد الرحمن 644 164
 60 الميادين صبريه محمد جميل عبير الدخيل  659 165
 60 الميادين صبيحيه عبدالقادر  عبير حاج حسين 660 166
 60 الميادين شكريه احمود لمياء العبدللا 700 167
 60 الميادين عويده جمعه محمد االحمد 710 168
 60 الميادين بدره موسى مفيده المحيمد 729 169
 60 الميادين هاجر عبد الرزاق  نهوند الشيخ 767 170
 60 الميادين ساره معيوف نوري العلي 771 171
 60 الميادين نواره ساري  يسرى الحسين 799 172
 59 الميادين سكره عبد الوهاب احمد العبد 491 173
 59 الميادين لطيفه ابراهيم اناس الداود  520 174
 59 الميادين اميره عبد العزيز بتول عباسي 534 175
 59 الميادين حسينه غنام بشرى الغانم 543 176
 59 الميادين نجاح نايف رنده الخلف  600 177
 59 الميادين امل مروان  ريم الراوي  609 178
 59 الميادين عايشه ثابث زهره النايف 616 179
 59 الميادين زهره محمد سعاد المهنة 622 180
 59 الميادين فاطمه حامد صبا العبيد الندوان  639 181
 59 الميادين فهميه سالم صباح المال سالم  640 182
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 59 الميادين رفاه غسان  صنعاء الحسين 645 183
 59 الميادين فريال جاسم عايشه العبد الحي  649 184
 59 الميادين نجاده حسين عائشه الغثيث 650 185
 59 الميادين مقبوله عمر غصون الحاج جاسم  672 186
 59 الميادين منى مظهور كفاء الحماده 693 187
 59 الميادين صبحيه احمد لميس العلي 701 188
 59 الميادين نهيده خليل ليالس المفلح  702 189
 59 الميادين سناء عدنان  مديحة العبد البحر  718 190
 59 الميادين كفى الرحمن عبد  نجوى الحمش  759 191
 58 الميادين زهيه الطيف امل العشوي  511 192
 58 الميادين شكريه محمد ساكن اميره المحمد السعران 519 193
 58 الميادين كامله كنيف ايمن المهلوس 527 194
 58 الميادين كافيه عبد الحميد  ايهاب الجاجان  528 195
 58 الميادين هدى محمود بشرى االسماعيل 540 196
 58 الميادين قمره عبد العزيز زينب العبود 617 197
 58 الميادين مالكه حسين صغيه السعون  642 198
 58 الميادين صبحيه عارف  عبير محمد علي  661 199
 58 الميادين لميس رياض الرا الضويحي 698 200
 58 الميادين خيرية فوزي  ليلى الحمادي  703 201
 58 الميادين عايشه جمال مريم العبدللا 720 202
 58 الميادين سعده محمد مصعب البوعلي  727 203
 58 الميادين يازي  محي ملك المالح 730 204
 58 الميادين هدى فائق ياسمين الحماده 798 205
 58 الميادين وهيبه محمد يسرى العبد للا 800 206
 57 الميادين غربية ابراهيم تماضر الشافي  548 207
 57 الميادين فاطمه مرعي راجحه الحسين  580 208
 57 الميادين وضحه  خلف روعه السليمان 603 209
 57 الميادين زكيه هبيلي ساهر الحمود  619 210
 57 الميادين فاطمه عايد عائشه عبدون  651 211
 57 الميادين انيسه حسن غاده الخلف  671 212
 57 الميادين نجود خباص العليوي محمود  716 213
 57 الميادين سوريه فاضل  هيام العلي 791 214
 56 الميادين فضه  شامي امل النزال الفعل 514 215
 56 الميادين نعيمه علي  انتصار الصالح السعيد 521 216
 56 الميادين نصره عبد الوهاب ايمان العبد 525 217
 56 الميادين حمديه مشعان آمال الخليفه  532 218
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 56 الميادين قطنه عواد  جميله درب 557 219
 56 الميادين مريم عبيد ريم العساف 610 220
 56 الميادين سكينه ملك سوريه عباسي 632 221
 56 الميادين ابتسام عواد  شيماء الحسن 636 222
 56 الميادين خالصه  سالم صبريه الفراج 641 223
 56 الميادين كوثر مهيدي االحمد الشريفعبير  656 224
 56 الميادين خديجة حسن عمار الحمود  665 225
 56 الميادين كوثر صبحي غادة الخلف  670 226
 56 الميادين وطفه محمد كفاء الحاج عيسى 692 227
 56 الميادين صبحيه خلف يسرى العالش 801 228
 55 الميادين فيضه كاظم انتصار العلي  522 229
 55 الميادين مسيره احمد ايمان العلي الوردي  526 230
 55 الميادين عفيفه حسن أحمد الطعمه  529 231
 55 الميادين نصره محمد جميله الحسين  556 232
 55 الميادين سميحه عبد الرحمن  سميه الحسين الشبلي  628 233
 55 الميادين نصره محمد فوزيه الحسين  691 234
 55 الميادين امينه خلف لطفيه الحسين  699 235
 55 الميادين نصره راغب مريم حسين 722 236
 54 الميادين حبشه عكله  احمد السالم  490 237
 54 الميادين فائزة خلف ايمان الحسين العبسى 523 238
 54 الميادين شهيره جميل ريم العلي الخالد  611 239
 54 الميادين بتله عيد سعيد الغضيب 623 240
 54 الميادين عيده محمد سعيد عفاف العلوان  663 241
 54 الميادين عايشه هالل هلوش العبد الرزاق 784 242
 53 الميادين فوزيه احسين امال الذياب  509 243
 53 الميادين حبسة صالح  دالل العلوان  577 244
 53 الميادين فطيم صالح  زهره العمر 615 245
 53 الميادين كوثر راتب شكريه االحمد 635 246
 53 الميادين فطومه خلف عواد الحسين  668 247
 53 الميادين زهره عبد الكريم محمود العبود 715 248
 53 الميادين دله  خلف محمود سنور 717 249
 53 الميادين فيحاء محمد فاروق  مروه الطه  719 250
 52 الميادين مريم ابراهيم عمر الصاري  666 251
 52 الميادين نجاح مناع ماجده التركي 708 252
 51 الميادين عسله  محمد سحر المحمد 620 253
 51 الميادين نوال  عبد المنعم ليندا العبدللا  707 254
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 51 الميادين فاطمه عبد العزيز هدى المصلح  780 255
 50 الميادين هند محمد فوزي  رنا االبراهيم 60 256
 50 الميادين كامله شامي أميره العساف 531 257
 50 الميادين سعده صبر جمانه المحيمد 554 258
 50 الميادين مريم عبد الحميد  جيهان ىالراوي السمير 560 259
 50 الميادين فتحية علي  سميرة العلي الويس 627 260
 50 الميادين رفعه ضاهر  سهاد ةالعبد 630 261
 50 الميادين فخريه خليل الحمودصفاء  643 262
 50 الميادين رقيه عبد الرحمن  ليلى السيد علي  704 263
 50 الميادين مهيبة سليمان هناء نصر الدين  787 264
 50 الميادين وفاء عبد الحميد  يمن العيد 802 265
 70 خشام نوريه احمد امين الغنام 963 1
 70 خشام هنوف جمال عثمان الحسين  969 2
 69 خشام تركيه خلف انتصار الموسى 964 3
 68 خشام فاطمه جمعه فاديه البدر  971 4
 68 خشام حسنه تركي فاضل االسماعيل 972 5
 68 خشام شمسه ناصر محمود العبدللا 974 6
 67 خشام كفاء نجاح بتول الشاهر 966 7
 67 خشام فطيم حسن هاله الطواب  976 8
 66 خشام هدى عادل  ليندا الدندل  973 9
 66 خشام جميله جاسم هدى الخلف  978 10
 65 خشام حبشه يونس زينب العواد 968 11
 65 خشام مريم حميد ناصر االبراهيم 975 12
 65 خشام ساميه جاسم هدى الحماده  977 13
 65 خشام خلفه  خلف وداد الطوكان 980 14
 64 خشام كطنه عزيز عذره العلي  970 15
 57 خشام سومه اعبيد أمل خلف  965 16
 50 خشام نجود محمد هناء جاسم الشيخ  979 17
 70 ذبيان كامله محمود احمد المصلح  868 1
 70 ذبيان سناء خالد  نادين الدحام  876 2
 69 ذبيان نوريه سليمان منال االبراهيم 875 3
 68 ذبيان زحله خيور نور الرجا 878 4
 67 ذبيان فاطمه محمد قاسم فاتن الوردي  874 5
 66 ذبيان بشرى  فارس نور العبد المحسن الفراس 879 6
 66 ذبيان دالل عسكر وفاء الشالش 882 7
 65 ذبيان كفاء خليفه ديانا مطلك 871 8
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 64 ذبيان جميله عبد القادر  زهراء علي النويصر  872 9
 64 ذبيان خوله  صالح عقبه المحمد  873 10
 59 ذبيان فلك عبد الجواد  هوازن العيسى الجاسم  881 11
 58 ذبيان كفاء نجاح نوره الشاهر 880 12
 51 ذبيان عايشه ابراهيم ابتسام الجويد 867 13
 50 ذبيان هنوف عايف حمده العصيلي 869 14
 71 موحسن شكريه صالح  انتصارالحريب 936 1
 71 موحسن نجود عكلة  ذيب الكسار 937 2
 71 موحسن عدويه  غسان  رهف الكاطع 943 3
 71 موحسن راحه عبد عائشه الموسى  948 4
 70 موحسن دعد  وليد رنا موصللي 942 5
 69 موحسن بهيره راكز امنه المحيمد 935 6
 68 موحسن صبحية محمد رانيا الحمود 938 7
 68 موحسن قطنه عذاب  رجاء الدللي  940 8
 68 موحسن عيوف صكر منى الوكاع 956 9
 68 موحسن نجاج عبد الرزاق  ندى الشيخ  958 10
 68 موحسن كالفه فيصل نسرين العلوان  959 11
 66 موحسن شكريه منسى روضه البرهوث 944 12
 66 موحسن ساميه هاشم سهاد الحاج جمعة 947 13
 66 موحسن مريم رمضان فاطمه الحسين  951 14
 65 موحسن قطنه عذاب  فاطمه الدللي  952 15
 64 موحسن نور محمد صالح  ريم خضيره 945 16
 63 موحسن مها محمود عبير المصلح  950 17
 62 موحسن عيده خلف رحمه الجاجان  941 18
 62 موحسن عايشه اسماعيل سمر الجاسم  946 19
 61 موحسن جوريه علي  منتهى عثمان 954 20
 60 موحسن حمده خضر  منى الهجر 955 21
 55 موحسن صبحه حسن عبير الرجب العبد الهادي 949 22
 50 موحسن عايشه ابراهيم هدى الجويد  960 23
 73 هجين خنساء خالد  لينا العلي 918 1
 73 هجين امل محمد يسرى العبيد 922 2
 72 هجين رزقيه ناجي يمنى العمير 923 3
 71 هجين سهام خليف عواد  هدى الجباري  924 4
 70 هجين نادره وليد الصالح البرهوانتصار  912 5
 70 هجين نجاح حسين تماضر المصطفى 913 6
 70 هجين كفى رعد سعاد شريده 914 7
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 69 هجين لطوفه  عبد الفتاح اميره الحساني 911 8
 67 هجين روضه  محمد هبه الصالح  920 9
 63 هجين شمسه فيصل اماني الدلو  910 10
 62 هجين سناء اديب شذى الحماد  252 11
 62 هجين فاطمه احمد شذى العلي االحمد 916 12
 61 هجين راجحة جيجان هدى دوده  921 13
 55 هجين شكريه احمد سميرة الحاج هنيدي 915 14

 

  4     صباحًا وحتى الساعة   9اعتبارًا من الساعة   دير الزورمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في   -2مادة 
 مساًء وفق اآلتي:

مدرسة الياس في   الصور ( -السوسة  –التبني  –البوليل  –البوكمال  –) البصيرة للمجمعات م 24/2/2020االثنين تاريخ 
 .حرب

مدرسة عدنان   في هجين ( -موحسن  –ذيبان  –خشام  ––الكسرة  –) العشارة للمجمعات م 25/2/2020الثالثاء تاريخ  
 زكي األرسوزي.مجمع الميادين في مدرسة  -المالكي

 للمتخلفين .م 26/2/2020األربعاء تاريخ 

 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -3مادة 

 

 م2020لـ         /         /  هـ     الموافق 1441دمشق في       /        / 

 وزير التربيـــــــة                                                                                

 عمــــاد مــوفق العــــزب                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  إلى صورة 
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 مكتب السيد الوزير   -

 مكاتب السادة معاوني الوزير  -

 اإلدارية  تنميةال مديرية  -


