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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.أسماء المتضمن  م2019/ 12/ 24تاريخ  943/ 3380وعلى 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 نجاحهم    درعافي مديرية التربية بمحافظة  أو ما يعادلهاالثانوية العامة 

 ووفق الجدول اآلتي :  

 م
رقم 
 المجمع التربوي  اسم األم  األب اسم   االسم والنسبة  القبول

عالمة االمتحان 
 التحريري 

 78 ازرع  ارتفاع اشرف اثار طالل 3 1
 78 ازرع  حمده احمد جميل ابراهيم 66 2
 78 ازرع  رسميه محمد فاطمه الياسين  181 3
 78 ازرع  حسنه زيد فاطمه فرج 182 4
 78 ازرع  فصل  محمود فردوس الكناكري  188 5
 78 ازرع  جدعه  سالم لطيفة عايد  194 6
 78 ازرع  وضحة  ابراهيم ميساء السويدان 230 7
 78 ازرع  انتصار رياض ناريمان الحريري  238 8
 78 ازرع  عانود عبد الرحمن  نسرين الحاج علي  248 9
 78 ازرع  رضوة  ياسين هيفاء الطلفاح 323 10
 77 ازرع  تمام فايز ثنيه القدور 62 11
 77 ازرع  فوزية شحادة جدعة البكار 63 12
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 77 ازرع  فاطمة ماجد فايزة الحريري  183 13
 77 ازرع  حميدة احمد قصيبة حمدان  190 14
 77 ازرع  سلطانة ناصر كفاء الرفاعي  192 15
 77 ازرع  حياه محمد كنده الريابي 193 16
 77 ازرع  فايزة عصام  لميا المصري  195 17
 77 ازرع  منصوره محمد لينا الزعبي 197 18
 77 ازرع  صباح جهاد لينا سليم 198 19
 77 ازرع  ركاد حسن ماجدةالخيرات 199 20
 77 ازرع  نجاح انور مروج الحاج علي  205 21
 77 ازرع  عائشه عيسى مريم الحريري  207 22
 77 ازرع  وداد  فهيد ملك خلف 210 23
 77 ازرع  كريمه محمد منال الحريري  211 24
 77 ازرع  صبحيه عقله  منال الرفاعي  212 25
 77 ازرع  يسرى  محمد مها حسين 222 26
 77 ازرع  رحيله محمد موسى المزعل 225 27
 77 ازرع  هيفاء رضوان  مياده القليبي 228 28
 77 ازرع  مريم مخائيل ميس ارشيد 229 29
 77 ازرع  عزيزه محمد نجال العماري  245 30
 77 ازرع  هاللة  منوخ ياسمين الحريري  301 31
 77 ازرع  يسرى  عواد  ياسمين علي 303 32
 77 ازرع  رتيبه احمد منى الغباري  320 33
 77 ازرع  اديبة حسين ياسمين العمارين 324 34
 76 ازرع  عائدة محمود اماني العماري  23 35
 76 ازرع  نادية فرحان انوار القيسي 40 36
 76 ازرع  عليه  محمد الحريري ايمان  42 37
 76 ازرع  فاطمة حازم ايناس عايش 49 38
 76 ازرع  سامية فالح بسمة مخمس 54 39
 76 ازرع  جميلة محمد جمانة عجاج 65 40
 76 ازرع  انتصار فايز رائده الجاحد  99 41
 76 ازرع  حسنة عايد سامر عايد 118 42
 76 ازرع  نعام منير عفاف الطالب  157 43
 76 ازرع  فايزة نايف غادة البلخي  160 44
 76 ازرع  هيله خالد  لميه عبجل 196 45
 76 ازرع  هيام رياض مائسه خليف 201 46
 76 ازرع  فاطمه يوسف مريم النصيرات 208 47
 76 ازرع  عيدة احمد منتهى المفعالني 215 48
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 76 ازرع  فاطمة سالم منى الحريري  219 49
 76 ازرع  حميدة فريد مهران محمد 224 50
 76 ازرع  اميره محمد ناديه القاسم  237 51
 76 ازرع  فاطمة تركي نبال العميان 240 52
 76 ازرع  نعمة عقلة  نجاح قورقماس 244 53
 76 ازرع  كرمة سليمان نسرين محارب 249 54
 76 ازرع  وجيها محمد نسور معزر 251 55
 76 ازرع  نوال  ياسين وفاء البلخي  291 56
 76 ازرع  حسنه موسى نعمة السخني 321 57
 76 ازرع  صباح ابراهيم نيروزالخيرات 322 58
 75 ازرع  نعمات احمد ابتسام الحاج  علي  2 59
 75 ازرع  امنه عبدالقادر  امل قلوش  25 60
 75 ازرع  نعمه احمد امنه الحريري  29 61
 75 ازرع  ناجيه خالد  انتصارالعمور 36 62
 75 ازرع  الهام تيسير محمدتماضر  57 63
 75 ازرع  فالحه  علي  جيهان معزر 69 64
 75 ازرع  سعاد يونس خوله السماره 89 65
 75 ازرع  فايزه وليد رهف ابراهيم 109 66
 75 ازرع  لودي جورج ريتا النصرهللا 111 67
 75 ازرع  صباح عوض زهراء خليل 115 68
 75 ازرع  اسمهان احمد زهرة حسن 116 69
 75 ازرع  ارتفاع محمد سعاد بصيبص 119 70
 75 ازرع  زهره اسماعيل سلوى الحراكي 123 71
 75 ازرع  سهام ابراهيم عبير قويدر 154 72
 75 ازرع  جميلة حسين علي عايش 158 73
 75 ازرع  حسنيه محمد فدوه الحراكي 186 74
 75 ازرع  زعيله محمد قاسم المحمد  189 75
 75 ازرع  اميرة مناور الحميديمحمد امين  203 76
 75 ازرع  ازدهار  انور منال الكسابرة 213 77
 75 ازرع  ربيعة مبارك منال الوادي  214 78
 75 ازرع  غزالة  بدر الدين  منى الحاج علي  218 79
 75 ازرع  عليا عدنان  منى الزعبي 220 80
 75 ازرع  مريم فهد مؤمنه البلخي 226 81
 75 ازرع  عائشة ذيب علي ميسون الحاج  232 82
 75 ازرع  عيشه علي  نجاح القادري  243 83
 75 ازرع  هاللة  احمد نسرين مطر الحاج علي  250 84
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 75 ازرع  فتحيه محمد هاله الزعبي 262 85
 75 ازرع  غاليه  احمد وفاء الحراكي 292 86
 75 ازرع  يسرى  رضا والءقنبر 295 87
 75 ازرع  سهام بسام رشا السكري  315 88
 74 ازرع  وداد  قاسم اسماء السمارة 10 89
 74 ازرع  صباح موسى امال السرحان  18 90
 74 ازرع  فايزة متعب اماني السعد 22 91
 74 ازرع  عليا يحيى اماني رسالن 24 92
 74 ازرع  وداد  عمر انشراح خلف 38 93
 74 ازرع  هدى زيد ايمان منصور 47 94
 74 ازرع  ضحية قاسم حرية البلخي  71 95
 74 ازرع  رحاب محمد دعاء زطيمة 92 96
 74 ازرع  صباح ابراهيم ديمه الخيرات 95 97
 74 ازرع  مجد اسماعيل زينات الشحادات 117 98
 74 ازرع  سلطانه ناصر سلوى الرفاعي  124 99
 74 ازرع  مريم محمد عدن خلف  155 100
 74 ازرع  هند شايم غادة علي  162 101
 74 ازرع  نعمه محمد غاده النصيرات 163 102
 74 ازرع  خوله  احمد غصون الحريري  168 103
 74 ازرع  سوريه عبد اللطيف غصون المذيب 169 104
 74 ازرع  بدريه محمد فاديا الخصواني  175 105
 74 ازرع  انتصار ماهر فاطمة الريابي 177 106
 74 ازرع  حمده عيد فاطمة عيد  179 107
 74 ازرع  ريفه عبد الكريم فاطمه السماره 180 108
 74 ازرع  فوزة علي  منصورة سليم 216 109
 74 ازرع  حميدة رشيد مها حمود 223 110
 74 ازرع  هيام حسن مياده العبدهللا 227 111
 74 ازرع  جميلة عايد ميساء عيد 231 112
 74 ازرع  حفيظة محمد نسرين ابراهيم 246 113
 74 ازرع  فايزة عبداللطيف التمكينسرين  247 114
 74 ازرع  شيخه محمد هبه ابو حالوه 263 115
 74 ازرع  خرمه مزيد هنود خلف 277 116
 74 ازرع  صبحه عيسى وداد الشوامره 281 117
 74 ازرع  تركية محي الدين  وسام النويران 284 118
 74 ازرع  فتحية عقله  وهيبه النحاس 297 119
 74 ازرع  انعام احمد المسلمانيوئام  298 120
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 73 ازرع  فاطمه عوض ازدهار الحوشان  9 121
 73 ازرع  عائشه علي  اليسار حسن  17 122
 73 ازرع  حمده محمد امال علي  20 123
 73 ازرع  امنة عبدالمجيد اميمة الحريري  31 124
 73 ازرع  ثريا تيسير ايمان االسعد 41 125
 73 ازرع  شاميه ورنس حابس حسن 70 126
 73 ازرع  موضي علي  حسنة الطرشان  72 127
 73 ازرع  دالل مصطفى ديما العاقل ابازيد  94 128
 73 ازرع  صبحة احمد رائدة الحاج علي  98 129
 73 ازرع  فاطمة ابراهيم رجاء العوض 100 130
 73 ازرع  حمدة جابر رجاء الغزالي 101 131
 73 ازرع  لطفيه محمود رنه العياش 108 132
 73 ازرع  عليا اسماعيل سلطانة الغزاوي  122 133
 73 ازرع  هيله علي  سماح البلخي 125 134
 73 ازرع  حياة احمد صفاء االسماعيل 145 135
 73 ازرع  مرفت معروف غدير الحجازي  164 136
 73 ازرع  صباح عبدالكريم غدير الصالح  165 137
 73 ازرع  فلحه  مروان  غدير عيفان 167 138
 73 ازرع  خضرة عوض فاتن المصري  173 139
 73 ازرع  هالله  محمد فادي ابو جيش 174 140
 73 ازرع  امنه رفاعي  فاديه سويد  176 141
 73 ازرع  عليه  علي  فاطمة النابلسي  178 142
 73 ازرع  ستة علي  منى الجبر 217 143
 73 ازرع  فاطمه مصطفى ناديا الغزاوي  235 144
 73 ازرع  مريم يوسف نجاح الجوابرة 242 145
 73 ازرع  سورية عبد الحكيم  نهاد الزعبي 252 146
 73 ازرع  امنة عيسى هيام شحادة 279 147
 73 ازرع  زهره وليد وسام الشحادات  283 148
 73 ازرع  مريم مخائيل يارا ارشيد 299 149
 73 ازرع  فتحية محمد منال الحلقي  319 150
 72 ازرع  يسره سلطان  انتصار الزعبي  34 151
 72 ازرع  فوزيه سليمان انسام النقاوة 37 152
 72 ازرع  فضيه  مجيد انشراح عايش 39 153
 72 ازرع  عليه  هويدي ثليجه االحمد 59 154
 72 ازرع  شاميه حمد ثنيه الضبي 61 155
 72 ازرع  فاطمة حازم جمانة عايش 64 156
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 72 ازرع  رضية الغفور عبد  حنان المفلح  77 157
 72 ازرع  غازية  سامي دانا المغوش 91 158
 72 ازرع  صباح جهاد ديمه سليم 96 159
 72 ازرع  حمدة محمد ريما البكر 113 160
 72 ازرع  مريم ابراهيم سماهر الحريري  126 161
 72 ازرع  وداد  فهيد سهام خلف 136 162
 72 ازرع  حميدة احمد غدير حمدان  166 163
 72 ازرع  بدره غازي  فاتن العلي  171 164
 72 ازرع  عائشة عيسى فايزة المحمود 185 165
 72 ازرع  غازية  احمد ناهد الشحادات  239 166
 72 ازرع  امنه رفاعي  نور سويد 258 167
 72 ازرع  ابتسام احمد هبه هللا العقده 264 168
 72 ازرع  تمام ناصر هدى الناطور  268 169
 72 ازرع  فلحة  مروان  هديل عيفان 272 170
 72 ازرع  سعاد مرعي هند علي  276 171
 72 ازرع  منى محمد وجدان مثقال  280 172
 72 ازرع  هناء تيسير وعد ابو زايد 286 173
 72 ازرع  نبيله عبد الحكيم  وعد المفعالني 287 174
 72 ازرع  امنه موسى وهيبه العاسمي 296 175
 72 ازرع  فريال زيدان  ياسر خلف 300 176
 71 ازرع  عائدة عبد الكريم احالم احمد  4 177
 71 ازرع  مريم عايد اخالص الضايع 5 178
 71 ازرع  فاطمة مصطفى ايمان الغزاوي  44 179
 71 ازرع  افتكار منصور ايناس بركات 48 180
 71 ازرع  صالحة  فؤاد  براءه العماري  52 181
 71 ازرع  امنه حامد خديجه الحوشان  81 182
 71 ازرع  عائشه ابراهيم خلود الغزالي  85 183
 71 ازرع  صالحة  ابراهيم خولة الكراد 88 184
 71 ازرع  شامية سلوم رافع سليم 97 185
 71 ازرع  فاطمة احمد رحاب ابو كانون  103 186
 71 ازرع  نجاح حسين رشا عياش 104 187
 71 ازرع  زيده عايد رضوة عايد  105 188
 71 ازرع  حليمه مصطفى رنده رئيس 107 189
 71 ازرع  فندية احمد ريم النميري  112 190
 71 ازرع  مريم فواز  سعاد عويد 120 191
 71 ازرع  مديحة محمد سلطانة السليمان  121 192
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 71 ازرع  حمدة ابراهيم شكرية الحراكي 144 193
 71 ازرع  جروه  جاسم عمرةالليفي 159 194
 71 ازرع  حياه انور فاتن المصري  172 195
 71 ازرع  حمده احمد تاج فايزة الشرع الحريري  184 196
 71 ازرع  نجمة تيسير مريم الجنادي 206 197
 71 ازرع  فصل  غصيب نور الدين خلف  257 198
 71 ازرع  الهام تيسير هدى محمد 270 199
 71 ازرع  تفاحه هشام هديل المسالمة  271 200
 71 ازرع  نعمات تركي هيا الكراد 278 201
 71 ازرع  تمام ناصر وعد الناطور  288 202
 71 ازرع  فاطمة طه وفاء االسعد 290 203
 71 ازرع  ترفه عبد اللطيف امنة الخطبا 306 204
 71 ازرع  بهيجة عبدالغفار تماضر العلي  311 205
 71 ازرع  فاطمه اسماعيل خالديه الجاموس 313 206
 71 ازرع  بهيجة عبد الغفار  سلمى العلي  317 207
 70 ازرع  خديجة اسماعيل اسماء الناصر  12 208
 70 ازرع  عائشه رشيد امال العمور  19 209
 70 ازرع  عشبه راكان امنة عيفان 28 210
 70 ازرع  طوعه  سليمان امنه الزعبي  30 211
 70 ازرع  ميم ياسين ايمان الزعبي 43 212
 70 ازرع  حليمة عبد هللا  القطيفانايمان  45 213
 70 ازرع  اعتدال  يونس خليل طالع 87 214
 70 ازرع  مريم احمد غفران الحاج علي  170 215
 70 ازرع  سيوف احمد كريمة الغزالي 191 216
 70 ازرع  ابتسام خليفة محمد الفروخ 202 217
 70 ازرع  بدريه حمد محمد قاسم 204 218
 70 ازرع  عائشة قاسم ابازيدناديا  234 219
 70 ازرع  كسيبه هالل نوال الجوابرة 254 220
 70 ازرع  امنة عصمان  نوره عثمان 260 221
 70 ازرع  حمدة محمد هدى علي  269 222
 70 ازرع  هيله علي  وعد سليمان 289 223
 70 ازرع  امنه محمد زينب العدوي  316 224
 69 ازرع  سعدية صياح خلود السالمات 84 225
 69 ازرع  ثنيا ابراهيم خلود قنبر 86 226
 69 ازرع  امنة محمد دانا الحمزة 90 227
 69 ازرع  صباح عبد العزيز ريا محمد 110 228
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 69 ازرع  سلطية عبدالوهاب  سناء الشبالق 131 229
 69 ازرع  تركيه علي  شروق العلي  140 230
 69 ازرع  خلفه  ابراهيم شفاء عقله  142 231
 69 ازرع  سكرية محمد شفيقة الفندي 143 232
 69 ازرع  مريم هاشم عبير حسين 153 233
 69 ازرع  عزيزه رضوان  نور الحاج علي  256 234
 69 ازرع  ايمان هاشم براءه عايش 310 235
 68 ازرع  لطيفه محمد هدى الحريري  1 236
 68 ازرع  كرمة سليمان اريج محارب 8 237
 68 ازرع  فطوم علي  الشلبياسماء  11 238
 68 ازرع  امل خالد  امامه مسيلم 21 239
 68 ازرع  سعاد هايل بيان الجاموس 56 240
 68 ازرع  عشبة حسن رجاء المصري  102 241
 68 ازرع  عقيلة  عبد الرزاق  زكريا الحراكي 114 242
 68 ازرع  مطيعة سلمان سميرة خالد 128 243
 68 ازرع  مريم محمد سناء الحايك 130 244
 68 ازرع  وضحة  نمر شادي ارشيد 138 245
 68 ازرع  فضه  محمد نبيله الحسنين 241 246
 68 ازرع  منسيه شعالن هناء عويد 274 247
 68 ازرع  نبيها سليم وصيفة العيد 285 248
 68 ازرع  جميله احمد والء الجمعات 294 249
 68 ازرع  فاطمه يوسف ياسمين الحريري  302 250
 67 ازرع  رضوه  ياسين اسماء طلفاح 13 251
 67 ازرع  سعاد محمد االء الحريري  15 252
 67 ازرع  نظمية علي  الهام االكراد 16 253
 67 ازرع  صبحه عبد المجيد  حنان الخليل  76 254
 67 ازرع  فوزه علي  حنان سليم 78 255
 67 ازرع  لطيفه ابراهيم سميحة عايش 127 256
 67 ازرع  مريم ماهر شريفة عيفان 141 257
 67 ازرع  فاطمه مفلح عائشه الحريري  151 258
 67 ازرع  حفيظة محمد مادلين ابراهيم 200 259
 67 ازرع  فاطمه ابراهيم ايمان الخطيب 307 260
 66 ازرع  حفيظه احمد امل محمد 26 261
 66 ازرع  رشدة محمد جميلة محمد 67 262
 66 ازرع  يسرى  شريف خديجة البرم  80 263
 66 ازرع  امنه رفاعي  شادي سويد 139 264
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 66 ازرع  هيلة احمد عفاف ابو عون  156 265
 66 ازرع  خوله  محمود ناديا االفشتكي 233 266
 66 ازرع  عيشة عبد هللا  نهوات العاسمي 253 267
 65 ازرع  فاطمة احمد اخالص الموسى  6 268
 65 ازرع  اسيه بسام اريج ابو نقطة 7 269
 65 ازرع  مطيعه سليمان باسمة رفاعي  50 270
 65 ازرع  نايفة محمد حفصه الحراكي  73 271
 65 ازرع  خولة  محمود سميه الفشتكي 129 272
 65 ازرع  ازهيه طعمه سناء المسالمه 132 273
 65 ازرع  وضحة  غصاب سناء حمدان 133 274
 65 ازرع  نهله نصر سها الصيص  134 275
 65 ازرع  جدعه  ناصر عبد المعطي علي  152 276
 65 ازرع  حمدة ابراهيم هدى الحراكي  265 277
 65 ازرع  فاطمة سليم يسرى الحسين 304 278
 65 ازرع  زهرية محمد ايمان العماري  308 279
 65 ازرع  نبيال خلف خلود فريوان  314 280
 64 ازرع  سميحه سليمان اقبال الزعبي  14 281
 64 ازرع  عائشه مصطفى ايمان النحاس 46 282
 64 ازرع  حمده فواز  جميله العايد 68 283
 64 ازرع  عيده محمد خلف رشراش 83 284
 64 ازرع  عائشة فرحان صفيةابو زيد 148 285
 63 ازرع  ناجية احمد انتصار ابازيد 33 286
 63 ازرع  فاطمة هاني غادة حجيج  161 287
 63 ازرع  امنه محمود الحمير هدى الحسن  266 288
 63 ازرع  شومه رضوان  هناء عيفان 275 289
 63 ازرع  وضحا احمد وداد جرو  282 290
 62 ازرع  امينة ناصر امل محمد 27 291
 62 ازرع  نوف محمد براءه المقداد 53 292
 62 ازرع  فاطمة احمد ثناء ابو كانون  60 293
 62 ازرع  سعاد سعود حنان فندي 79 294
 62 ازرع  فوزه حسين خديجه محارب 82 295
 62 ازرع  فهده احمد سوسن االسعد 137 296
 62 ازرع  عيده مشوار جنوب سويد 312 297
 61 ازرع  رشدة محمد بشيرة محمد محمد 55 298
 61 ازرع  يسرى  معروف حنان ابو حالوه 75 299
 61 ازرع  فاطمة احمد نور عويض 259 300
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 61 ازرع  جميلة متروك ابراهيمهناء  273 301
 60 ازرع  فاطمه ياسين بدريه الزعبي 51 302
 60 ازرع  حاجه  ابراهيم يمامة العقل 305 303
 59 ازرع  نعمه سالم محبه الكسور 318 304
 57 ازرع  زينب احمد صفاء الزعبي 146 305
 54 ازرع  متروكة ابراهيم انتصارالصياصنة 35 306
 53 ازرع  سناء قاسم الزهري ايمن  309 307
 52 ازرع  حمده محمد حمدي حسن 74 308
 77 الشجرة نهاد خالد  هناء زين العابدين 375 1
 77 الشجرة بدريه عبدهللا  ياسمين االحمد 378 2
 75 الشجرة اميرة ابراهيم الهام السموري  329 3
 75 الشجرة عليا ابراهيم ياسمين المحمود 379 4
 74 الشجرة فاطمه محمد امين تاريخ الطعاني 339 5
 74 الشجرة هدى قاسم تغريد الخضري  340 6
 74 الشجرة حسنه محي الدين  فاطمة اللبني  361 7
 74 الشجرة سورية حمدي هند المحمد 376 8
 74 الشجرة فاطمه محمد منى السليمان 382 9
 73 الشجرة نعامة ياسر ايات بداوة 336 10
 73 الشجرة جواهر تيسير بيان العرنوس 338 11
 73 الشجرة شمعة رشيد نجوه السموري  370 12
 73 الشجرة كونه محمود هدى العلي  374 13
 72 الشجرة خديجة محمود اماني الريني 330 14
 72 الشجرة عليا عوض اوصاف العوض 335 15
 72 الشجرة زهرة حسن شريهان البكرية 357 16
 72 الشجرة مريم محمد نسرين العوض 371 17
 72 الشجرة فاطمه علي  وصال مراد  377 18
 71 الشجرة عذاب  حسين انسام الفالح  331 19
 71 الشجرة اسماء راجي تماضر المصري  341 20
 71 الشجرة فايزه خيرو رودينا الغزاوي  348 21
 71 الشجرة حليمة علي  رجاء الضماد  381 22
 70 الشجرة رحاب ذياب المصري اسماء  327 23
 70 الشجرة بسمة محمود االء المصري  328 24
 70 الشجرة تمام علي  انسام سكران 332 25
 70 الشجرة فتحية حسني انعام الشقنين 333 26
 70 الشجرة سهام طايع اوراس الفائز 334 27
 70 الشجرة صباح بركات براء بداوة 337 28
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 70 الشجرة تفاحة طه سالم عياش 352 29
 70 الشجرة اميره محمود سوزان القاسم  356 30
 70 الشجرة زهرية محمود صبحه السالم  358 31
 70 الشجرة مريم نهار فاطمة الزامل  360 32
 70 الشجرة رسميه حمدان  مها القبالوي  367 33
 69 الشجرة منيه وحيد ردينه الفهيد 346 34
 69 الشجرة انعام غازي  سمر ابراهيم 354 35
 69 الشجرة زهره فرحان محمد الساير 362 36
 69 الشجرة يسرى  احمد ميادة الزعبي 368 37
 68 الشجرة ترفة حسين احالم محسن  326 38
 68 الشجرة فاطمه حسين حبسه عويضه  343 39
 68 الشجرة نعمه احمد حنان ذيب 344 40
 68 الشجرة عائشه محمد زهرة الغزاوي  349 41
 68 الشجرة ايات حسين سالم شياب 351 42
 68 الشجرة سهام عطالل  مرفت الزوباني 363 43
 68 الشجرة صبحية فيصل مريم الشايب 365 44
 68 الشجرة صبحية يوسف منيرة يوسف 366 45
 68 الشجرة سعدة دحمان نجالء الحاج 369 46
 68 الشجرة امنة محمود يحيى النابلسي 380 47
 67 الشجرة منصورة عمار جيهان البردان  342 48
 67 الشجرة هالله  صالح  رزق شحاده 347 49
 67 الشجرة امل عطية نورا قاسم 372 50
 66 الشجرة خيرية االخضر ابراهيم قويدر 325 51
 66 الشجرة ضحيه علي  عبير الغزاوي  359 52
 66 الشجرة خالديه  عبدهللا  هاله عزيزي  373 53
 65 الشجرة امون  محمود سليمان حسن 353 54
 64 الشجرة حمدة محمد مريم السالمات 364 55
 63 الشجرة حمده احمد سعادعلي  350 56
 80 الصنمين فاطمة عبدالكريم غصون السعدي 554 1
 78 الصنمين زكيه هايل اخالص الحداد  388 2
 78 الصنمين حسنه حسن اسماء حمد 398 3
 78 الصنمين منال جمال االء الفالح 404 4
 78 الصنمين جميلة خالد  االء طافش 405 5
 78 الصنمين فاطمه عيسى سهام الخليل  513 6
 78 الصنمين مريم محمدعادل  سهام المقداد  514 7
 78 الصنمين عائشه شاهر سوزان احمد  515 8
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 78 الصنمين شتوة محمد فدوى كيوان  570 9
 78 الصنمين سهيلة احمد الشحاده لمى  585 10
 78 الصنمين هناء موسى مريم ابو حوى  604 11
 77 الصنمين فاطمه شحاده احسان جليتم  386 12
 77 الصنمين هند ناصر اريج العبد الهادي  390 13
 77 الصنمين صبحه خالد  اريج حمدان  391 14
 77 الصنمين نهلة مرزوق  اسماء المرزوق  397 15
 77 الصنمين فريال عبدهللا  االء الفروح 403 16
 77 الصنمين ميسون  بشير االءاللباد 406 17
 77 الصنمين آمنه محمد سعيد اماني ابو حوران 407 18
 77 الصنمين صباح زيد اماني الكلش 409 19
 77 الصنمين نافلة  متروك اماني مهاوش 412 20
 77 الصنمين فلحه  احمد ايمان ابو حويه 417 21
 77 الصنمين عهد جمال ايمان عباس 421 22
 77 الصنمين حنان محمد شذى العطرات 517 23
 77 الصنمين امنه ابراهيم شيرين السويدان  518 24
 77 الصنمين حسن محمد شيرين الغصين 519 25
 77 الصنمين نعيمه علي  ضبيه عوض  525 26
 77 الصنمين حميده فواز  ضحى العبد الهادي 527 27
 77 الصنمين امنه عبدالقادر  عارف الحناوي  529 28
 77 الصنمين خيريه احمد وصال الرحيل  664 29
 76 الصنمين ساميه نمر احالم عروجه  387 30
 76 الصنمين عواطف  علي  اخالص الخطاب  389 31
 76 الصنمين فطوم حسن اسماء الخطيب 394 32
 76 الصنمين فاطمة ناصر اسمة الفروخ  399 33
 76 الصنمين نايفة فايز اسمهان المحمد 400 34
 76 الصنمين هيام فواز  اشرف الشريدة  401 35
 76 الصنمين روزه محمد اكتمال بدر 402 36
 76 الصنمين نجاح احمد اماني احمد 408 37
 76 الصنمين مريفه ديب اماني المعذر 410 38
 76 الصنمين امونه محمد اماني فالح 411 39
 76 الصنمين نور الصباح راكان انعام الغصين  415 40
 76 الصنمين وصفيه محمد بشرى العمري  434 41
 76 الصنمين هنديه خليل زاد الخير ابو حوران  492 42
 76 الصنمين ترفة شكري  سمر خالف 509 43
 76 الصنمين اسمهان احمد سوزان منصور 516 44
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 76 الصنمين فزه محمود ضحا الركب  526 45
 76 الصنمين امنه ابراهيم عبدو عتمه 536 46
 76 الصنمين حيات جمعة غصون المصري  555 47
 76 الصنمين برنوده خلف فاديا الغصين  561 48
 76 الصنمين حمديه عوض كوثرالسحاري  582 49
 76 الصنمين هناء منصور الرا قرنعيص 583 50
 76 الصنمين خديجة عبد الرؤوف  الدعاس مها  621 51
 75 الصنمين حسنه حسن ابتسام حمد 384 52
 75 الصنمين عيشه حمد اسماء العزام 395 53
 75 الصنمين شيخة معروف انتصار النصار  414 54
 75 الصنمين نافله  متروك انعام مهاوش 416 55
 75 الصنمين رسميه احمد ايمان الصبح  419 56
 75 الصنمين سميرة عايد ايمان العقله  420 57
 75 الصنمين تمام حسين بثينه المعزر 430 58
 75 الصنمين سلمى موسى حسن الذياب  446 59
 75 الصنمين جدعه  محمود ديما البردان  464 60
 75 الصنمين غازيه  محمد رشا العلوش 478 61
 75 الصنمين راغدة محمد ثابت رشا جالل الدين  480 62
 75 الصنمين فاطمة احمد رويدة الرفاعي  484 63
 75 الصنمين انصاف عبد المحسن  ريم الغصين  488 64
 75 الصنمين ميمونه عارف  رئيفه الحمدان  491 65
 75 الصنمين امنة محمد زينب الدرويش 495 66
 75 الصنمين تركية رسمي سلفاكيا اشرفية 501 67
 75 الصنمين ازدهار  محمد سماح الفالح 506 68
 75 الصنمين فاطمة نصر صديق نور الدين  522 69
 75 الصنمين فريده حسن صفاء الرفاعي  524 70
 75 الصنمين فصل  فواز  عال الفاعور  544 71
 75 الصنمين اصبيحه عواد  علي عوض  547 72
 75 الصنمين فاظله  عبد الرحمن  غادة حموده 549 73
 75 الصنمين عائشه ابراهيم غصون قزحلي  556 74
 75 الصنمين جميله احمد غيداء الصعيدي 557 75
 75 الصنمين فاطمة جابر فاديا الشعباني 560 76
 75 الصنمين هنا جمعه فواز الفريوان  576 77
 75 الصنمين فوزة اسماعيل محمد الكلش 596 78
 75 الصنمين تمام قاسم وردة شان الحايك 663 79
 75 الصنمين عائشه موسى الصالح ابو الكرسنة وصال  665 80
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 75 الصنمين صالحة  يحيى وفاء العبيد 670 81
 75 الصنمين منيرة عوض ياسمين عوض 671 82
 75 الصنمين سعاد محمد منذر عبير الكنعان 688 83
 74 الصنمين منا خالد  اريج دخان  392 84
 74 الصنمين سعاد مرزوق  بوران الطعمة 435 85
 74 الصنمين سميرة رامز خلود الشماس  459 86
 74 الصنمين لطيفة مسعود رشا القرينات 479 87
 74 الصنمين زانه عبدهللا  رقيه عوض الحسن  482 88
 74 الصنمين مميره حمدان  رمال الخضور  483 89
 74 الصنمين نعمه عدنان  ريم الذياب 486 90
 74 الصنمين حفيظة محمد ريما الجارودي 490 91
 74 الصنمين فاطمه علي  سمر الحسين 507 92
 74 الصنمين شامية خالد  سمر الغصين 508 93
 74 الصنمين ريا حسين صبحه حسين  521 94
 74 الصنمين امل عبدالحليم  صفا السعدي 523 95
 74 الصنمين فلحه  خلف طنه الغافل  528 96
 74 الصنمين غفران جبر عبير الشعبان 537 97
 74 الصنمين مريم محمد عادل  عفاف المقداد  541 98
 74 الصنمين مريم حسين عال االبراهيم 542 99
 74 الصنمين آمنه احمد كناز الجمعات 580 100
 74 الصنمين امنه احمد محمد الصبح  594 101
 74 الصنمين صباح خلف محمد عروجه  598 102
 74 الصنمين حميده نواف نجالء الغصين 637 103
 74 الصنمين نجاح فواز  يامن النصار  672 104
 73 الصنمين حسيبة محمد ابراهيم الديب 385 105
 73 الصنمين ازهيه اسماعيل ايمان عتمه 422 106
 73 الصنمين اسمهان احمد ايمان منصور 424 107
 73 الصنمين غادة ايمن بتول الحسيان 428 108
 73 الصنمين فاطمة فايز اشريفهبشرى  433 109
 73 الصنمين آمنة عبد هللا  جميلة علوش  438 110
 73 الصنمين فنديه عبدو خديجه العوض  456 111
 73 الصنمين فطوم خالد  خلود احمد  457 112
 73 الصنمين اميمة منير رشا الحسيان  477 113
 73 الصنمين غزاله  نصر رؤوفة منصور  485 114
 73 الصنمين نجاح حسين ريم كونان 489 115
 73 الصنمين فاطمة عويصي سماح الطعمه 504 116



15 
 

 73 الصنمين فايزة وليد فاتن ابراهيم 558 117
 73 الصنمين فضه  حسن فايزه الفالح 569 118
 73 الصنمين مشايخ محمد فياض كونان 577 119
 73 الصنمين طردة قاسم محمد الحجي  590 120
 73 الصنمين سمية محمد مرام الغصين 603 121
 73 الصنمين امنه عبدالرحمن  منى ابو حوران 615 122
 73 الصنمين وفاء خالد  نسرين اشريفه 641 123
 73 الصنمين امل اصف  هنادي مقصود 655 124
 73 الصنمين نجوى  محمد وعد العثمان 667 125
 73 الصنمين خديجة محمد وفاء ابو حوى  669 126
 72 الصنمين نايفه غازي  امل الركب 413 127
 72 الصنمين هيله جزاع ايمان الشقير 418 128
 72 الصنمين حمده نواف آمنه السالم  427 129
 72 الصنمين فاطمة اسماعيل حبيبه الكركي 444 130
 72 الصنمين صباح محمد خير حنان السعدي 448 131
 72 الصنمين امنه احمد حوريه عبود 450 132
 72 الصنمين خالدية  الزاكي خديجة المدور  454 133
 72 الصنمين عزير خليفه خلود السالمه  458 134
 72 الصنمين شاهرة صويران ريم الغصين  487 135
 72 الصنمين شامية خالد  سحر الغصين  499 136
 72 الصنمين عزيزه محمد عائشة الشتار  532 137
 72 الصنمين مريفه ديب المعذرعبير  538 138
 72 الصنمين سعيده سابت عروبة الغصين  539 139
 72 الصنمين ترفه حسين علي المرسال  546 140
 72 الصنمين زهيده مصطفى فاديا الزامل  559 141
 72 الصنمين ظريفة طعمه فاطمة الرشيد  563 142
 72 الصنمين راجحة محمد فاطمة عبد الرحيم 566 143
 72 الصنمين عليا سالم فرج حسين 571 144
 72 الصنمين مريم عبدالرحمن  فصل السعدي 574 145
 72 الصنمين انعام محمد كوثر الغصين 581 146
 72 الصنمين ورده زهير منار البشير 608 147
 72 الصنمين زعيله طبيش وردة الطبيش 662 148
 71 الصنمين ملكه انور صفاء البشير 383 149
 71 الصنمين صباح خلف ايمان عروجه  423 150
 71 الصنمين يسرا اسماعيل تهاني حسن 436 151
 71 الصنمين خديجه احمد جميله العطرات 439 152
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 71 الصنمين اميمه محمد عدنان جهينه الشديدي 443 153
 71 الصنمين بدره هايل حيدر الفارس 451 154
 71 الصنمين ميسون  احمد المطرود ربى  473 155
 71 الصنمين مريم حماد ردينة السحاري  476 156
 71 الصنمين سميرة ماجد سالم الرحيل  500 157
 71 الصنمين حليمة عبد الرحمن  سلوى البشير 502 158
 71 الصنمين تركية رسمي سميرة اشريفة 510 159
 71 الصنمين فايزة رسالن شيرين قديس 520 160
 71 الصنمين نظميه عبدالرحيم عائشه العوض  534 161
 71 الصنمين جميله فالح عال الطعمه  543 162
 71 الصنمين زهور عادل  غاده العتوم  551 163
 71 الصنمين قطنه هزاع فاديا الغصين  562 164
 71 الصنمين فاطمه قاسم فضيله شحاده  575 165
 71 الصنمين فهيدة سليم ماجدة عليوي  588 166
 71 الصنمين فاطمه محمد مريم العمار 606 167
 71 الصنمين منى فالح ميساء حامد 629 168
 71 الصنمين منيرة محمد اديب وداد الطويل 661 169
 71 الصنمين تركية عودة يوسف السحاري  673 170
 70 الصنمين جومانه رهيف اسماء الكديس 396 171
 70 الصنمين مريم موفق ايمان نرش 425 172
 70 الصنمين فاطمة احمد ايناس الرفاعي  426 173
 70 الصنمين مريم محمد خديجة المريمر 455 174
 70 الصنمين هيام ماجد خلود الغصين  460 175
 70 الصنمين عيده محمد ربيعه الشديدي 474 176
 70 الصنمين خديجه يحيى زهريه اليعقوب 494 177
 70 الصنمين انزيلة ساري  سليمه السبتي 503 178
 70 الصنمين فاطمة صبيح غصون الحمدان  553 179
 70 الصنمين خديجه عيسى فريده الجباوي  573 180
 70 الصنمين مها حمود اقبال الغصين  677 181
 70 الصنمين آمنه احمد براءه الجمعات 681 182
 70 الصنمين نوفل محمد فاتن الغز  691 183
 69 الصنمين عطر عطا بثينه الرفاعي  429 184
 69 الصنمين امنة خليل خيرية صالح  461 185
 69 الصنمين حياة مروان  راميه السبسبي 468 186
 69 الصنمين مريم احمد عائده النعمات 531 187
 69 الصنمين صباح محمد خير فاطمة السعدي 564 188
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 69 الصنمين فايزة عبد المجيد  فاطمة النجم  565 189
 69 الصنمين سهام حسن فاطمه الغصين  568 190
 69 الصنمين سكره حسين قمر النعمات 578 191
 69 الصنمين غادة ايمن لورين الحسيان  587 192
 69 الصنمين حميده نواف مجدالغصين 589 193
 69 الصنمين شفيقه صبحي محمود الرقيق 599 194
 69 الصنمين مريم جميل مهند عوض 622 195
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 62 بصرى  فاطمة محمد سالم عقله  955 175
 62 بصرى  فريال انور منار العبود 1017 176
 61 بصرى  ضحيه علي  سناء المحمد 964 177
 61 بصرى  ازعيله  احمد عائشة علي  982 178
 61 بصرى  مطرة محمد مريم حسين 1015 179
 59 بصرى  فاطمة عبد المجيد  لطيفه صالح  1005 180
 56 بصرى  نصره محمد مريم حسين 1016 181
 55 بصرى  سعدة احمد زهرة الحسين 946 182
 54 بصرى  عيشة محمد ماهرة الطبيشي 1011 183
 53 بصرى  حمدة حامد كريمة الغباغبي 1003 184
 50 بصرى  شمسه محمد امينة الحديد  899 185
 50 بصرى  ساره عطا كريمه الرفاعي  1004 186
 78 جاسم عيده غالب غوجان سعاد  1146 1
 78 جاسم نذيره حمدي فيصل  الزعوقي  1184 2
 78 جاسم امنة مصطفى عبير الحاج 1238 3
 77 جاسم مريم ابراهيم فلحه العمار 1183 4
 77 جاسم زهريه يوسف يسرى ابومديره 1230 5
 77 جاسم فاطمه قاسم ميساء الشبلي 1241 6
 76 جاسم بهيه هللا عبد  سميه الفروح 1149 7
 76 جاسم فاطمة محمد صفية الحلقي  1158 8
 76 جاسم فاطمه عبدالرؤوف  غدير العباس 1174 9
 76 جاسم عواطف  محمد غفران الرفاعي  1175 10
 76 جاسم عزيزه محمد فاطمة شباط 1180 11
 76 جاسم عزيزه نادر وصال الشحادات  1227 12
 75 جاسم فاطمه محمد صفاء الناصر  1156 13
 75 جاسم خيريه احمد علي حيدر  1170 14
 75 جاسم سميره احمد فاطمة العمار 1178 15
 75 جاسم عزيزة احمد علي  كناز الياسين 1185 16
 75 جاسم سكيبه احمد نجود الرفاعي  1205 17
 75 جاسم عائشه ابراهيم نيفين جرو   1216 18
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 75 جاسم عائشه احمد وعد السعدي 1229 19
 75 جاسم زبيده عيسى يسرى االطرم 1231 20
 75 جاسم مسكوبه محمد سعيد مجد المبارك 1240 21
 74 جاسم امل ابراهيم اسراء المصري  1088 22
 74 جاسم هيام حسين ختام الرمان  1122 23
 74 جاسم صبرية صابر غادة عمر  1172 24
 74 جاسم ربيعه محمد خير غاده العيد  1173 25
 74 جاسم عائشة احمد فداء المصري  1181 26
 74 جاسم فاطمه احمد محمدابو هالل 1192 27
 74 جاسم صباح طالب منال الخوالده  1197 28
 74 جاسم امنه محمد هدى العمار  1218 29
 73 جاسم كرام محمد جهاد الجباوي  1114 30
 73 جاسم نضال اسماعيل خديجة الخابوري  1124 31
 73 جاسم انعام محمد صدام المحاسنة  1154 32
 73 جاسم عائشه احمد صفاء شباط 1157 33
 73 جاسم انعام احمد طارق الزامل 1160 34
 73 جاسم مهاء قاسم عمار السحار  1171 35
 73 جاسم هيام عبد القادر  فاطمة الرفاعي  1177 36
 73 جاسم فضه  عبد العزيز محمد الحوامده  1189 37
 73 جاسم حمده عيد محمد شباط 1191 38
 73 جاسم ريمه علي  هدى الزعبي  1217 39
 73 جاسم حياه زكي وردة السبسبي 1226 40
 73 جاسم هدله  نورس اريج الصبح  1232 41
 72 جاسم منتهى حسن االء المطلق 1092 42
 72 جاسم زانه خليل ماجدة الغوثاني 1187 43
 71 جاسم فاطمه الفي االء الناصر  1093 44
 71 جاسم هند يحيى الخنساء المحارب 1094 45
 71 جاسم زانه حمدان  حمده الفروح 1117 46
 71 جاسم زكيه جميل خلود النوفل  1128 47
 71 جاسم مريم احمد دالل الصالح  1131 48
 71 جاسم هيام حسين رسام الرمان  1139 49
 71 جاسم مريم ابراهيم عائشة العمار  1163 50
 71 جاسم فاطمه محمد عبد الرحمن الداخول  1164 51
 71 جاسم عائشة عبدهللا  فاطمة الحوامدة 1176 52
 71 جاسم نزهه مروان  ندا السويداني  1207 53
 71 جاسم سلوى  محمد نور غازيه  1215 54
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 71 جاسم ثريا سليمان وصال جرو  1228 55
 71 جاسم مريم اسماعيل بهيا الجلم 1236 56
 70 جاسم حسنة احمد امل الكود  1097 57
 70 جاسم نوال  عزت بشرى الشحادات 1110 58
 70 جاسم فاطمه محمد حمده الناصر  1118 59
 70 جاسم فاطمه عبد الكريم حنان الحلقي  1119 60
 70 جاسم مريم فوزي  خوله الحوامدة  1129 61
 70 جاسم زكية محمد امين رانيا المطلق 1132 62
 70 جاسم سهام موسى ربيعه الغوثاني 1134 63
 70 جاسم خطيبه عبد الرؤوف  روال النصار  1140 64
 70 جاسم زادة محمد جمعة سناء حاج علي 1150 65
 70 جاسم منصورة محمد صفاء التمر 1155 66
 70 جاسم مسكوبة عبد الرحمن  محمد القويدر 1190 67
 70 جاسم تركيه حسن مروان المبارك 1193 68
 70 جاسم عائده جهاد هيفاء الجباوي  1223 69
 69 جاسم فلحه  خالد  امنة السعدي 1098 70
 69 جاسم فضية  محمد ايمان الحلقي  1104 71
 69 جاسم كرديه محي الدين  جمانه الحلقي  1112 72
 69 جاسم ترفه ثامر رحاب الزامل 1138 73
 69 جاسم درهقان يوسف عامر الدنيفات 1161 74
 69 جاسم يسرى  اديب منار الوادي  1196 75
 69 جاسم عزيزة ذيب ناريمان العمار 1202 76
 69 جاسم سهام عبدهللا  نعيمة الناصيف 1212 77
 68 جاسم عائشه ابراهيم ابتسام الفروح 1082 78
 68 جاسم فاطمة حسين ابراهيم نصر 1084 79
 68 جاسم كوكب بسام ايمان النصار  1107 80
 68 جاسم وداد  عبد الحميد  ختام الرمان  1123 81
 68 جاسم فلحه  مصطفى خديجه القويدر  1125 82
 68 جاسم فاطمة عبدهللا  خديجه مطاوع 1127 83
 68 جاسم مريم محمد عدنان زينب الناصر 1142 84
 68 جاسم فاطمة علي  عزيزه العلوش 1167 85
 68 جاسم فاطمه فرحان لينا غوجان  1186 86
 68 جاسم حوريا محمد منال العقله  1198 87
 68 جاسم فتحيه عبدهللا  نسيبه العمار 1210 88
 68 جاسم عائشه حسين نصره الحلقي 1211 89
 67 جاسم رسمية اسماعيل اماني الخوالدة  1096 90
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 67 جاسم ماجده موسى بسمه الزامل 1109 91
 67 جاسم عيده غالب خديجه غوجان  1126 92
 67 جاسم حمديه احمد شريفه اشريفه 1153 93
 67 جاسم خديجه حسين عائده العامري  1162 94
 67 جاسم فرهوده جابر ميساء الحلقي 1201 95
 67 جاسم امنة عادل  نذيره الغوثاني 1209 96
 67 جاسم مريم عبد الكريم هيفاء العلوه 1224 97
 67 جاسم وضحه  خالد  اماني الحلقي  1233 98
 66 جاسم فوزيه حسين احمد الجباوي  1085 99
 66 جاسم عايشه خليل اسماعيل المصري  1090 100
 66 جاسم ميسر انور اماني الجلم  1095 101
 66 جاسم نوال  اسماعيل جيهان غزال  1115 102
 66 جاسم عائشة نهار عطر الوادي  1168 103
 66 جاسم هند مذيب فاطمة المصري  1179 104
 66 جاسم خديجه خالد  فرغانه العيد  1182 105
 66 جاسم سهام احمد نداء الفروح 1208 106
 66 جاسم مشايخ فاضل  هديل الناصر  1219 107
 65 جاسم صباح جودة انغام الغوثاني 1101 108
 65 جاسم فتحيه محمود حنان الناصر  1120 109
 65 جاسم فضية  عبد هللا  زهيدة عسكر 1141 110
 65 جاسم غزاله  محمود سهام السلخدي  1151 111
 65 جاسم ناديا عبده سهام الغوثاني 1152 112
 65 جاسم سحر محمدعبدالمنعم هنادي العمار 1220 113
 64 جاسم نجاح علي  فلحه الدنيفات 1081 114
 64 جاسم درهقانة عوض ابتسام الفيومي 1083 115
 64 جاسم عزيزة احمد الدنيفاتخالد  1121 116
 64 جاسم رسميه عز الدين  ربيعه الغوثاني 1133 117
 64 جاسم عائشه احمد سلفانه الصالح  1147 118
 64 جاسم مريم احمد منى الصالح  1199 119
 64 جاسم ابتسام خليل نجالء الحلقي 1204 120
 64 جاسم وصيفه خالد  نجودابورشدان  1206 121
 63 جاسم فاطمه خليل افتكار الزوكاني 1091 122
 63 جاسم فهميه محمد بهيه الناصيف 1111 123
 63 جاسم وصيفه خالد  رحاب ابورشدان 1137 124
 63 جاسم ارقية صالح  سعاد الحاجي  1144 125
 63 جاسم زهدانه عثمان مريم العيد 1194 126
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 62 جاسم صباح عبدالرحمن  امنه الرشدان  1099 127
 62 جاسم فاطمه اسماعيل انعام الفروح 1100 128
 62 جاسم امنه عبدو حليمه العماري  1116 129
 62 جاسم اثنيه محمدخير ساميه الجباوي  1143 130
 62 جاسم ترفه يحيى سعاد النصار  1145 131
 62 جاسم فاطمة محمد نجاح العيد 1203 132
 61 جاسم فندية حسين جميلة الخوالدة  1113 133
 60 جاسم مها موسى اسراء الواكد  1089 134
 60 جاسم عانة  عبد الكريم ايمان المطاوع 1106 135
 60 جاسم ناديه قاسم عبدالهادي النصار  1165 136
 60 جاسم حمده عدنان  عبير العزام 1166 137
 60 جاسم نصره عدنان  منى القواريط 1200 138
 60 جاسم اتعيبه محمد نوال قنبس 1213 139
 59 جاسم نوال  اسماعيل اياد غزال  1103 140
 59 جاسم وصيفه فايز بثينة العقلة  1108 141
 59 جاسم عزيزه عبداالله  رجاء الحلقي  1135 142
 58 جاسم صبحه بركات صالح الدين الخلف  1159 143
 55 جاسم نجيه عبد اللطيف ايمان العلوه  1105 144
 54 جاسم نصره هاشم ماريا الصفدي 1239 145
 53 جاسم ثريا عبدهللا  علي النعيمي 1169 146
 53 جاسم نوره اكرم هيام المهدي 1221 147
 53 جاسم امريفه محمد انعام الدنيقات 1234 148
 52 جاسم غزاله  محمود احمد العمار 1086 149
 52 جاسم فتحيه عبد الوهاب ايات العلوه  1102 150
 51 جاسم مريم فيصل النوفلهيثم  1222 151
 50 جاسم صبحه قاسم نور ابو هالل 1214 152
 77 نوى  مريم شحاده ابتهال البليلي 701 1
 77 نوى  هدى عبد الرحمن  وفاء الرشدان  858 2
 76 نوى  نوال  احمد خلود اليونس 746 3
 75 نوى  جميلة عوض ابتسام ابوالسل  700 4
 75 نوى  رحمه يوسف الجنادياسراء االخرس  708 5
 75 نوى  عائشة حسن اسماءالمصري  709 6
 75 نوى  حسنه يحيى ثناء السويداني 733 7
 75 نوى  فضة  محمد نيروز العبد المجيد 844 8
 75 نوى  حمدة سليمان وصال سليمان  853 9
 74 نوى  امل يوسف احالم الحوراني  702 10
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 74 نوى  منى يوسف اريج الربداوي  707 11
 74 نوى  ذيبه فواز  اماني السمهر 713 12
 74 نوى  تمام صايل امنة زين العابدين  715 13
 74 نوى  فاطمة محمد رحاب الحشيش 749 14
 74 نوى  يسرى  ناصر نهلة الحوراني 838 15
 74 نوى  زانه علي  هيفاء الربداوي  851 16
 73 نوى  رحمه سليمان ايمان الحمزه 722 17
 73 نوى  فوزيه فرحان بثينه الحايك 726 18
 73 نوى  كرمة محمود خديجة الصالح  744 19
 73 نوى  نمره ذيب رندا الجهماني 752 20
 73 نوى  رسمية عبد الفتاح نعيمة السالمات 836 21
 73 نوى  ثلجة جمال نور الغربي 839 22
 73 نوى  عائشة خالد  وفاء االخرس 855 23
 73 نوى  جدعة  محمود البردان وفاء  856 24
 73 نوى  جميله محمد رشيد وليد العوده 861 25
 73 نوى  فرحه قاسم صبريه الشرع  872 26
 72 نوى  زكية ابراهيم اخالص الصياح 704 27
 72 نوى  باسمة عبد االله  اروى الرفاعي  705 28
 72 نوى  مخلصه  محمد اريج ابوشنب 706 29
 72 نوى  زكية احمد اسمهان اللطيف 710 30
 72 نوى  منيرة محمد باسمه المذيب 724 31
 72 نوى  اسيا احمد حنان الحوراني  737 32
 72 نوى  حمده احمد خالديه ظاهر  743 33
 72 نوى  غزاله  عبد الرحمن  ريم الزوباني 756 34
 72 نوى  مريم عوض سرايا المرشد 764 35
 72 نوى  حمدة عويد غرام الدخان  790 36
 72 نوى  ناجيه ابراهيم مجد الحشيش 806 37
 72 نوى  اسيمه محمد مجدلين الزعبي  807 38
 72 نوى  عائشة عيسى ميسون السعدي 826 39
 72 نوى  فاطمة عرسان  ناهد ابوخشريف 829 40
 72 نوى  امينة محمد نور عوض 840 41
 72 نوى  عائشة مطرود نورس الزعبي 842 42
 72 نوى  منيفة احمد هنا الحشيش 845 43
 72 نوى  يسرى  احمد وئام حريدين 862 44
 72 نوى  هند احمد ياسمين القباطي 864 45
 72 نوى  امينه حسن وعد العيشات 877 46



31 
 

 71 نوى  حنان عدنان  امال المعاني 712 47
 71 نوى  ناجية احمد امنة القدرو  714 48
 71 نوى  رضوة  عيسى بشار المغتري  729 49
 71 نوى  حليمه سالم خالد رمضان  742 50
 71 نوى  لمعت حسن خديجه الزعبي  745 51
 71 نوى  دنيا هالل عبد الرزاق عوض  778 52
 71 نوى  فاطمة موسى عروبه الشبلي  781 53
 71 نوى  نمره صالح  غصون الصوعه  792 54
 71 نوى  امينة حسن غفران العيشات 793 55
 71 نوى  عليا ديب فاتن ابو بكر 794 56
 71 نوى  عائشه حسين ميسون كيوان 827 57
 71 نوى  شيخه محمدسعيد نجود ابونقطة 833 58
 71 نوى  خالديه  علي  ورده الزوكاني  852 59
 71 نوى  عيده محمد وفاءالزعبي 860 60
 71 نوى  فاطمه رسمي عال النعسان  873 61
 71 نوى  مريم زكي نبيل ابوخشريف 876 62
 70 نوى  امونة يوسف انوار الرفاعي  719 63
 70 نوى  وصال  محمد تهاني ابو السل 732 64
 70 نوى  فزة عوض حمد سليمان 735 65
 70 نوى  زهر احمد رانيا ابو حصيني 747 66
 70 نوى  فضه  محمد رفيده الجنادي 751 67
 70 نوى  حلوه  حسين عبد الناصر علي  779 68
 70 نوى  منضومة الرحمن عبد  غصون الزعبي  791 69
 70 نوى  ميثه علي  فضه المسلم  802 70
 70 نوى  فنديه محمود منار دحدل 814 71
 70 نوى  نعامة علي  نبيله برمو 831 72
 70 نوى  نعمة علي  نجود العيسى 834 73
 70 نوى  مسكوبة حسن نعمة الصالح  835 74
 70 نوى  فوزيه محمد نها اجعاره 837 75
 70 نوى  نهله عقيل نورالهدى الشنار 841 76
 70 نوى  فاطمة عوض هيام الغزاوي  850 77
 70 نوى  فزة سالم وفاء ابراهيم 854 78
 69 نوى  نادرة يوسف تماضر الغزاوي  730 79
 69 نوى  فاطمة نضال سجا الرفاعي  763 80
 69 نوى  نادره عبدالكريم سناء كيوان 767 81
 69 نوى  وردة فاعور  سهام رميح 770 82
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 69 نوى  مريم موسى شروق الصياح  773 83
 69 نوى  انتصار محمد شيرين الربداوي  775 84
 69 نوى  عليه  احمد عبد الباسط السنان  777 85
 69 نوى  نادية احمد فاطمة االحمد 796 86
 69 نوى  غازية  علي  فاطمة الزوري  798 87
 69 نوى  سكوت عبد القادر  فتحية كيوان 800 88
 69 نوى  منصورة محمود مرادي الزعبي 808 89
 69 نوى  انتصار شهير هند مصطفى 849 90
 68 نوى  عائشة علي  انتصار الخليل  716 91
 68 نوى  ثنيه عدنان  ايمان الغربي 723 92
 68 نوى  عزيزة فندي حنان الزعبي  739 93
 68 نوى  عائشه علي  خالد الزعبي  741 94
 68 نوى  فاطمه الكريمعبد  رحمه الغروي  750 95
 68 نوى  فاطمة رضا صباح المرشد 776 96
 68 نوى  ابتسام محمد عبله الخليل  780 97
 68 نوى  فريال راشد عال الشولي  783 98
 68 نوى  بدرية خالد  غادة المسلم  789 99
 68 نوى  ثريا محمد فاطمة حمد 799 100
 68 نوى  عيده ابراهيم هناء العوض 846 101
 68 نوى  جروة  عبد المحسن  وفاء خريبة 859 102
 68 نوى  نايفه فاعور  اسماء زين العابدين 866 103
 67 نوى  يسرى  ناجي رنى البردان  753 104
 67 نوى  سعاد طالل سناء الدخان  766 105
 67 نوى  ناجيه عبد الرحمن  فاديا الصالح  795 106
 67 نوى  حسنة محمد منى عودة هللا  819 107
 67 نوى  عيشه محمود نوره الشنبور 843 108
 67 نوى  سميرة محمود ياسمين الحايك 863 109
 67 نوى  عليا احمد رافع خليفة 868 110
 66 نوى  زهريه يوسف انعام الطياسنه 718 111
 66 نوى  فاطمة عبد الكريم حمده العمارين 736 112
 66 نوى  مفيدة محمد حورية المذيب 740 113
 66 نوى  فريدة محمد زكية الزوباني 758 114
 66 نوى  عائشة عداد  علي ابو السل  785 115
 66 نوى  رسمية عبد الفتاح عمر السالمات 787 116
 66 نوى  عائشه غازي  فداء الكومي  801 117
 66 نوى  عذره حكمات كوثر ابوشناق 803 118
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 66 نوى  صيته خالد  ملك الظاهر  812 119
 66 نوى  شيمة محمود الصاوي ميسر  825 120
 66 نوى  ريمة محمود وفاء الحاج علي  857 121
 66 نوى  منى عبد الرحيم  اماني ابو شنب 867 122
 65 نوى  صباح فرحان انوار العيد 720 123
 65 نوى  بشيرة كامل بسام العمار 727 124
 65 نوى  حليمه محمد خير حنان الخطيب 738 125
 65 نوى  حورية عدنان  امقيدحرجاء  748 126
 65 نوى  منى جمال ريا الحفري  755 127
 65 نوى  حسنة احمد سجا الحالوي  762 128
 65 نوى  اميرة منصور شفاء الراضي  774 129
 65 نوى  انتصار حامد عال النعيمي 784 130
 65 نوى  طلة  حسين غادة البدوي  788 131
 65 نوى  عزيزة فندي فاطمة الزعبي  797 132
 65 نوى  انتصار حسين مميز الحسين 813 133
 65 نوى  اميرة حسن منال الشولي  815 134
 65 نوى  حمدة خلف منير حسن 820 135
 64 نوى  رضوه  عبد النبي الفت رجا 711 136
 64 نوى  حفيظة محمد ايمان االحمد 721 137
 64 نوى  عريفه علي  روال برمو 754 138
 64 نوى  نوفة محمد المنصوري زهور  760 139
 64 نوى  حياة شحادة سارين االخرس 761 140
 64 نوى  نعمه ناصر عليا حريدين 786 141
 64 نوى  رحمه محمد نايف ابو خروب 830 142
 64 نوى  غازية  حسين هناء هاشم 847 143
 64 نوى  رقيه رياض رهف الرفاعي  869 144
 64 نوى  فاطمة عارف  زينه عيد 870 145
 63 نوى  سلطانة غازي  جيهان السيد احمد  734 146
 63 نوى  فوزيه فرحان مرفت الحايك 809 147
 63 نوى  جميلة صبح منى الصالح  818 148
 63 نوى  فاطمة محمد سعيد وفاء زين العابدين 878 149
 62 نوى  زكيه علي  زهور احمد 759 150
 61 نوى  جدعه  خليفة احمد البطين 703 151
 61 نوى  نعامة عمر مادلين البردان  805 152
 61 نوى  ازعيلة  فايز منيرة العزيز 822 153
 61 نوى  غازيه  موسى ميساء الزعالن 824 154
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 61 نوى  فاطمة يوسف سمر العامر 871 155
 60 نوى  نجاه حسن سهام العميان 769 156
 60 نوى  كرمه علي  سوسن البديوي  771 157
 60 نوى  نزلة مهاوش المرشد شادية  772 158
 59 نوى  عربية جادو انتصارالبديوي  717 159
 59 نوى  نجاح عبد الكريم فريال السكران  874 160
 58 نوى  فاطمة محمد احمد العامر 865 161
 58 نوى  مريم نايف مرام الزوري  875 162
 57 نوى  هاللة  عرب سمر العميان 765 163
 57 نوى  مريم حمدي منى الزعبي 817 164
 56 نوى  جزوه  نمر تماضر بطحه 731 165
 56 نوى  اسيا احمد منيرة الحوراني 821 166
 55 نوى  رسميه موسى منى البكريه 816 167
 55 نوى  زهريه نعيم هنادي العلي 848 168
 54 نوى  ثريا حسن مريم الشاذلي  811 169
 53 نوى  فاطمه محمد مريم الحشيش 810 170
 52 نوى  نوال  احمد منيره اليونس 823 171

 

الكائنة في حي  2مدرسة الشهيد أبو نبوت حفي  درعامحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في  -2مادة 
 مساًء وفق اآلتي:  4صباحًا وحتى الساعة   9اعتبارًا من الساعة   الكاشف مقابل مجمع اليمامة

 . الصنمين (  –الشجرة  –للمجمعات ) أزرع م  24/2/2020االثنين تاريخ 

 نوى (  –جاسم  –للمجمعات ) بصرى م 2020/ 25/2الثالثاء تاريخ  

 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 

 مكتب السيد الوزير   -

 مكاتب السادة معاوني الوزير  -
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 اإلدارية  تنميةال مديرية  -


