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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 

 لداخلي لوزارة التربية .م المتضمن النظام ا1988/  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/ 3376وعلى 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   ريف دمشقفي مديرية التربية بمحافظة   أو ما يعادلهاالثانوية العامة 

 نجاحهم  ووفق الجدول اآلتي :  

 م
رقم 
 المجمع التربوي  اسم األم  األب اسم   االسم والنسبة  القبول

عالمة االمتحان 
 التحريري 

 79 التل  عائشة توفيق روعة عساف  945 1
 78 التل  فاطمه عبد السالم  االء شاهين 835 2
 78 التل  امنه محمد امارة بدران 836 3
 78 التل  عائشة احمد مريم جباوي  1079 4
 77 التل  مريم احمد اعتدال احمد  829 5
 77 التل  ديبة موفق امامة خطيب 837 6
 77 التل  مطيعه يوسف أمل حافظ  872 7
 77 التل  امنه محمد سعاد جباوي  964 8
 77 التل  خديجه عادل  سلمى خليفه 968 9
 77 التل  امنه عمر سلوى ابوحسن  969 10
 77 التل  حليمة محمود فاديا سليمان 1028 11
 77 التل  وجيها عادل  مريم القاضي  1078 12
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 77 التل  فاطمة محمود مقبولة احمد 1086 13
 77 التل  امنه خالد  مها العمر 1101 14
 76 التل  فاطمة موفق اماني الشيخ 839 15
 76 التل  فاطمة محي الدين  ايمان جبة 863 16
 76 التل  حنان محمد سمر بللة  973 17
 76 التل  فاطمه ابراهيم البسطسميرة  981 18
 76 التل  سعاد محمد سندس عبد الرحمن  983 19
 76 التل  منى احمد غدير الضامن  1021 20
 76 التل  زينب عمر فاتن دقو  1026 21
 76 التل  الهام عبد الخالق  فاتن عباره 1027 22
 76 التل  خديجه محمد مريم عبد الحي  1083 23
 76 التل  عزيزة الستار عبد  منى برغوت 1093 24
 75 التل  روضه  ديب اريج الصمل  823 25
 75 التل  وفاء محمد اسراء القهوجي 824 26
 75 التل  حنان دياب اسراء بكور 825 27
 75 التل  سمر محمود االء البدوي  834 28
 75 التل  تفاحة توفيق اماني الدرويش 838 29
 75 التل  ديبة عبد الرحمن  ايمان درموش 865 30
 75 التل  صالحه  محمد ايمان غيالن  867 31
 75 التل  وفاء محمد أريج حيدر 871 32
 75 التل  وطفه محمود ريم سليمان خالد  953 33
 75 التل  حوا  خالد  سمر فروه  976 34
 75 التل  مريم محمد سناء زيدان 982 35
 75 التل  دنيه كرمو سها خلف 984 36
 75 التل  فاطمه فؤاد  شهيرة سوسق 996 37
 75 التل  زينب عبد الفتاح فاطمة الدرويش 1031 38
 75 التل  عائشه احمد فاطمة المصري  1035 39
 75 التل  فطومه عبد الرؤوف  مجد خراطه 1072 40
 75 التل  نايفة عبدو محمد رقية 1073 41
 75 التل  سهام نادر مرام الحموي  1074 42
 75 التل  انعام محمود منى رابعه 1095 43
 75 التل  خديجه بدر الدين  منى عاشور 1096 44
 75 التل  انصاف جبرائيل ميادة جبران 1106 45
 75 التل  فاطمه جمعه نعامة قزح 1129 46
 75 التل  رويده حسن هالة النعسان 1139 47
 75 التل  سعديه اسماعيل وفاء السكاف 1165 48
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 74 التل  فاطمة حسن اسماء مروة 827 49
 74 التل  عرنه علي  اسي قيس 828 50
 74 التل  منيره يحيى اماني ناصر 840 51
 74 التل  دله  حسن امل عيسى 845 52
 74 التل  فاطمة حمد امنة اسعد 846 53
 74 التل  فايزه محمد سعيد بتول روضه  879 54
 74 التل  مريم علي  حفيظة عثمان 897 55
 74 التل  هديه ياسين رانيا وهبي 920 56
 74 التل  خيرية حسين رهام العراء 942 57
 74 التل  زكية رشيد سليمة خراطة 970 58
 74 التل  امنة مصطفى سماح عرنوس 971 59
 74 التل  فاطمه محمد سمر قيس 977 60
 74 التل  سمية عبدالغني شادن عرعاش  993 61
 74 التل  فايزه احمد مريم عساف 1084 62
 74 التل  زينب عبد الرحمن  منال رسالن 1089 63
 74 التل  فاطمه عبد المجيد  ميادة جمعه 1107 64
 74 التل  فتحيه محمود مياده عبد الحي  1108 65
 74 التل  امل حفيظ نسرين بيان 1125 66
 73 التل  يسرى  مناح اقبال نسب 833 67
 73 التل  صفاء محمد امل حيدر 843 68
 73 التل  سلطانه عبدللا  صالح امل  844 69
 73 التل  خديجه صالح  اميرة طايح 857 70
 73 التل  ديبة موفق ايمان خطيب 864 71
 73 التل  سميره ابراهيم حنان عدس  899 72
 73 التل  حمده ابراهيم حورية البراقي  900 73
 73 التل  نجاح سامي خالدية المواس  903 74
 73 التل  وجيها عبدالحميد دانية الموسى  913 75
 73 التل  ريا محمد رباح حمزه 922 76
 73 التل  صفاء عبد الرحمن  رباح قربان 923 77
 73 التل  حفيظه احمد رنا مصمص 941 78

 سمير سهام قيس 989 79
مريم 
 نصار

 73 التل 

 73 التل  صفيه محمد فاطمة العراء 1033 80
 73 التل  صبريه احمد فاطمة القاضي  1034 81
 73 التل  سمر محمد فاروق  كناز عبد الحي  1057 82
 73 التل  عصرية  احمد ليلى ليال 1063 83
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 73 التل  تغريد علي  لينا خراطة 1065 84
 73 التل  فطوم علي  ماجده جبه 1069 85
 73 التل  سميحة محمد علي  مازنة عبيد 1071 86
 73 التل  زكيه احمد مها خراطه 1103 87
 73 التل  انعام فواز  مهى عبدالفتاح 1104 88
 73 التل  نعمه علي  مؤمنة االحمر 1105 89
 73 التل  لطيفه محمد وليد نور الهدى الزهوري  1134 90
 73 التل  روضه  حسام الدين  وعد الخليفة  1163 91
 73 التل  حفصة  توفيق وفاء ليال 1169 92
 73 التل  فاطمه مراد وفاء مراد 1170 93
 72 التل  فاطمه احمد اعتدال االحمد  830 94
 72 التل  مريم اسعد امنة حماده 850 95
 72 التل  فاطمة احمد امية الحنش 853 96
 72 التل  مياده خليل ايناس غنيم 869 97
 72 التل  غاليه  محمد خديجة عبد الرحمن 904 98
 72 التل  نوال  بشير سمر نصار 979 99
 72 التل  فاطمة محمد سهير خليفة 991 100
 72 التل  سحر يحيى فاطمة ضميريه 1042 101
 72 التل  عدالت جمعه كريمة يوسف 1056 102
 72 التل  امنه محمد مريم سالم 1081 103
 72 التل  خديجه محمد منى خراطه 1094 104
 72 التل  فاطمه جمعه هازار درموش 1138 105
 72 التل  سميحه عبدالرزاق  هيفاء بريص 1157 106
 72 التل  منى احمد وسام الضامن  1162 107
 72 التل  خديجه أحمد وفاء خطيب 1166 108
 71 التل  خنساء طيب افين حسن  832 109
 71 التل  جميله حده امنة سليمان 851 110
 71 التل  عائشة عيسى ايمان هالل 868 111
 71 التل  فطوم دياب بديعة درويش 882 112
 71 التل  زكية حويشان حسيبة الدرويش 896 113
 71 التل  محسنة رفيق رشا راجح 928 114
 71 التل  مريم يوسف ريم المصري  951 115
 71 التل  انصاف سام ريم بعيون  952 116
 71 التل  فاطمة جمعة زهية سوسق 959 117
 71 التل  سميرة احمد سوزان لقيس 992 118
 71 التل  امنة وليد صفاء لطوف 1003 119
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 71 التل  خديجه حسين غادا عاشور  1020 120
 71 التل  زهريه ياسين فادية مريدن  1029 121
 71 التل  فاطمه احمد فاطمة االحمر 1030 122
 71 التل  غزاله  محمد علي  فاطمة بعيون  1036 123
 71 التل  امنه علي  كوثر هالل 1059 124
 71 التل  امنه عمر مازن ابو حسن  1070 125
 71 التل  فطيم فوزي  نزيها ليال 1123 126
 71 التل  فاطمه محمود نسرين راجح 1126 127
 71 التل  فاطمه مصطفى وفاء اقسيمي 1164 128
 71 التل  شهيره ناضج يسرى عفا الرفاعي  1177 129
 70 التل  زهرية احمد افتكار طالب 831 130
 70 التل  هاجر محمد أمين أمينة السوادي  873 131
 70 التل  فاطمه نواف باسمة دقو 878 132
 70 التل  سميره ابراهيم حياة عدس 902 133
 70 التل  فاطمه موفق خديجة عثمان  905 134

 محمود خديجة غنوم  906 135
فاطمه 
 الساعور 

 70 التل 

 70 التل  امنه عبدو خديجة ياسمينه 907 136
 70 التل  هديه محمد ديب رانيا قاطوع 919 137
 70 التل  جميله مسعود رويدة سليمان خالد  948 138
 70 التل  اعتدال  محمد رويدة محفوض 949 139
 70 التل  فاطمه شهاب سمر بدريه 972 140
 70 التل  زكية رشيد سمر خراطة 974 141
 70 التل  نعامة عدوان  سهام بعيون  985 142
 70 التل  شما علي  صباح اسعد 998 143
 70 التل  فاطمة احمد القاضي صفاء  1000 144
 70 التل  نزهة يوسف صفاء اليوسف البكور 1001 145
 70 التل  فاطمه جمعه عامرة شلهوم 1004 146
 70 التل  فايزه محمود فاطمة جعفر 1037 147
 70 التل  نخلة عبد الستار  فاطمة خراطة  1040 148
 70 التل  عليه  عبد الواحد  فاطمة شلهوم 1041 149
 70 التل  باسمه احمد كوثر المصري  1058 150
 70 التل  نورس محمد نزهات مها السعدي 1100 151
 70 التل  كريمه حمد ميساء اسعد 1110 152
 70 التل  فطوم حسين نجاح حسنا 1119 153
 70 التل امنه  مفلح نرجس جمعه 1121 154
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 المصري 
 70 التل  وفاء حسان هبة الخطيب 1141 155
 70 التل  شريفه حويشان وردة خراطه  1161 156
 70 التل  شرف عبد الحسيب ياسمين خراطة 1174 157
 70 التل  صبحية محمد ياسمين فروخ 1175 158
 70 التل  عرنة علي  ياسمين قيس 1176 159
 69 التل  خديجه فرحان امنة العصوره 848 160
 69 التل  بديعة عبد للا  امنة بيثاري  849 161
 69 التل  شمعه محمود امنة عثمان 852 162
 69 التل  ديبة موفق انعام خطيب 860 163

 عبدللا  ايمان طقطق 866 164
اسماء 
 رجب

 69 التل 

 69 التل  آمنة أحمد إيمان بيطار 870 165
 69 التل  فاطمه سعيد ثناء بكار 890 166
 69 التل  فاطمة يوسف حسان حداقي  894 167
 69 التل  ديبة عبدالكريم حنان عاشور  898 168
 69 التل  امل فارس رغداء جمعه 933 169
 69 التل  عائشة احمد روعة نصار  946 170
 69 التل  حنان دياب زهراء بكور 956 171
 69 التل  امنه محمد سعدية درويش 967 172
 69 التل  عائشه اديب سمر لولو 978 173
 69 التل  حنيفة يوسف شهرزاد مجلي 994 174
 69 التل  فاطمه حسن صالحة مدور  997 175
 69 التل  رتيبه محمد عال سكاف 1018 176
 69 التل  اعتدال  رضا غصون البغدادي 1022 177

 عبدالغني غصون جراح  1024 178
مريم 
 سلعوس

 69 التل 

 69 التل  حليوة جميل منتهى احمد 1091 179
 69 التل  صفيه رضوان  مها خراطة 1102 180
 69 التل  قاسيه قاسم ناديا البحري  1113 181
 69 التل  دالل عموري  ناديا راجح 1114 182
 69 التل  آمنة يوسف هناء ناصر الدين  1151 183
 69 التل  مريم محمد وحيد هيفاء الصمل 1156 184
 69 التل  عائشه حسن هيفاء دردر 1158 185
 68 التل  وفاء حسان امل الخطيب 842 186
 68 التل  هدله  احمد داليا يوسف 912 187
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 68 التل  مها شعالن راميا التلي 918 188
 68 التل  مياده محمد رشا مطر 930 189
 68 التل  عائشه احمد رنا ديب 939 190
 68 التل  سعديه محمد رنا شعبان 940 191
 68 التل  حورية محمد شهال قاسم 995 192
 68 التل  خديجة عبده صفاء بيطار 1002 193
 68 التل  بشيرة رياض عايدة بلبل 1005 194
 68 التل  سلوى  احمد عال البرتاوي  1017 195
 68 التل  نعمات عمر فاطمة جمعه 1038 196
 68 التل  سهام محمد فاطمة حمرة 1039 197
 68 التل  صالحه  عبدللا  فريال دخان  1051 198
 68 التل  بديعة نايف قمر ضميرية 1054 199
 68 التل  نذيره ايوب لينا برهوم 1064 200
 68 التل  فاطمه محمد منال السمان 1088 201
 68 التل  جميله مسعود منتهى سليمان خالد 1092 202
 68 التل  عائشه احمد منى معاز 1097 203
 68 التل  فاطمة اكرم نور موسى 1135 204
 68 التل  فاطمه ياسين هدى عرابي  1145 205
 68 التل  مريم خليل هناء العرنوس 1149 206
 67 التل  فوزية نضال امية قاطوع 854 207
 67 التل  غاده سليم ايات الساعور  862 208
 67 التل  حياه محمود حسنا حنتيته 895 209
 67 التل  منى ابراهيم دعاء تميم 914 210
 67 التل  بدرية تحسين رمال قصيص  936 211
 67 التل  غازيه  خليل سارة سيف 962 212
 67 التل  فطوم عبد الكريم سمر ضميريه 975 213
 67 التل  خديجة محمود فاتن بكري  1025 214
 67 التل  هيام محمد فايزة مروة 1048 215
 67 التل  فاطمة حسن ليندا عيسى 1066 216
 67 التل  برية احمد نعيمة اسعد 1131 217
 67 التل  حليمة محمد هاديا خليفة 1137 218
 67 التل  نهاد أحمد هدى االطرش 1143 219
 67 التل  ازدهار  محمود هنادي عز 1152 220
 67 التل  امنه محمد وجيه مراد 1159 221
 66 التل  فهميه ابراهيم باسمة النسرين 877 222
 66 التل  نجاح بسام ثناء جاموس 891 223
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 66 التل  فاطمه ممدوح جورية اللحام  893 224
 66 التل  سعده عبدالحميد دالل درموش 915 225
 66 التل  فاطمة سليمان ربيعة كساح 924 226
 66 التل  إلهام فاروق  رحاب عبود 925 227
 66 التل  نداء محمد رياض رسمية حامد ناجي 927 228
 66 التل  ديبة محمد عدنان سميا الحبشي 980 229

230 987 
سهام شمس الدين  

 الصغير
 66 التل  زهريه محمد

 66 التل  نادره محمد قمرة الحايك 1055 231
 66 التل  مريم قربيصه ليلى قربيصه  1062 232
 66 التل  رقية محمد مريم الخطيب 1077 233
 66 التل  يمامه حسن مريم حسن 1080 234
 66 التل  فتحيه احمد ملكة االغواني  1087 235
 66 التل  ديبه محمد منيرة كناكري  1098 236
 66 التل  مريم خالد  هنادي ليال 1153 237
 65 التل  دريه الدرة  حسن امل االبرش 841 238
 65 التل  انعام احمد خيرية غيالنه 910 239
 65 التل  فاطمه محمد رشا قيشاني 929 240
 65 التل  فاطمة علي  رغداء ليال 934 241
 65 التل  حوا  خالد  زينب فروة 961 242
 65 التل  امينة رمضان محمد سويدانسهام  990 243
 65 التل  سميرا مختار عبير شيخ الحدادين  1013 244
 65 التل  مطرة محمد عبير مّرة 1014 245
 65 التل  بديعة نايف عفاف ضميرية 1016 246
 65 التل  يسرى  عبده فردوس بيان 1050 247
 65 التل  سجيعه علي  لمية دياب 1060 248
 65 التل  مريم بدر الدين  النفوس الدرويشمنيه  1099 249
 65 التل  حسن نقوال ميسون العنيني 1111 250
 65 التل  ديبه محمد نايفة عبد الرحمن 1118 251
 65 التل  فاطمه علي  نسرين مروه 1128 252
 65 التل  هدى محمد منير هنا عيسى 1146 253
 65 التل  زهره محمد رسمي هنا قباني 1147 254
 65 التل  فاطمة محمد اسعد هناء العربيني 1148 255
 64 التل  بديعه نايف اميرة ضميريه 856 256
 64 التل  فاطمه محمد راتب خولة درويش 909 257
 64 التل  منا محمد رحمة قاسم 926 258



9 
 

 64 التل  نهيدة ابراهيم ليالي دياب 1061 259
 64 التل  فاطمة محمود ماجدة عبدللا  1068 260
 64 التل  غزاله  علي  نسب المصري  1124 261
 64 التل  هدى مصطفى نسرين سعدي 1127 262
 64 التل  فاطمة سعدو نعمة عثمان 1130 263
 64 التل  فطوم عمر هالة راجح  1140 264
 63 التل  فاطمه ابراهيم امنة البسط 847 265
 63 التل  سميره منير براءة باكير 884 266
 63 التل  خانم محي الدين  روضة شله  944 267
 63 التل  صفاء عبد الرحمن  زوبيدة قربان 960 268
 63 التل  آمال احمد سهام بليش 986 269
 63 التل  زريفه شفيق عائشة جمعه 1007 270
 63 التل  امنة محمد نادية مروة 1115 271
 62 التل  شريفه احمد امينة رضا 859 272
 62 التل  صفيه محمد بلسم العراء 885 273
 62 التل  منا محمد حياة دابله  901 274
 62 التل  ملك محمود خلود عمر  908 275
 62 التل  خديجة عباس داليا عيسى 911 276
 62 التل  نور الهدى  بسام ريما غنيمه 955 277
 62 التل  سلما سليم سعاد قاطوع 966 278
 62 التل  عفاف احمد غصون السكاف  1023 279
 62 التل  سارة محمد فاطمة عيسى 1044 280
 62 التل  جميلة عمر ميس عاشور 1109 281
 62 التل  فاطمه رجا ناهد فزع 1116 282
 61 التل  فاطمة ياسر تهاني عودة 887 283
 61 التل  خيريه محمد دياب رنا الشامي 938 284
 61 التل  صفاء دياب رهام عبد السالم  943 285
 61 التل  عبيده احمد رضوان  االطرشعهود  1019 286
 61 التل  نوال  ممدوح فايزة الحسين 1047 287
 61 التل  ناديا محمد ماجدة بيطار 1067 288
 61 التل  سعدة حسن منال نصرللا 1090 289
 61 التل  بهية محمد هناء عبد السالم  1150 290
 61 التل  هيام احمد وردة الزيتي 1160 291
 60 التل  صفيه محمد الحماميرنا  937 292
 60 التل  بديعه عبد الحفيظ زهور باكير 958 293
 60 التل  بشيرا محمد فايزة االغبر 1046 294
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 60 التل  ليلى حافظ ميناس حافظ 1112 295
 60 التل  عيده محمد نايفة ضميرية 1117 296
 60 التل  جواهر احمد والء مرعي 1172 297
 59 التل  حليمه فؤاد  الدقاق بديعة  880 298
 59 التل  فاطمة احمد بديعة ريمة 883 299
 59 التل  عربية سعيد ثناء جمعة 892 300
 59 التل  سميحه محمد ديما الدبس 917 301
 59 التل  سعديه مصطفى عائشة مسعود 1011 302
 59 التل  شمسية فرحان هدى الطحاوي  1144 303
 59 التل  سميرة ابراهيم وفاء شقره 1167 304
 58 التل  فاطمه سعدو انعام عثمان 861 305
 58 التل  زكية رشيد بديعة خراطة 881 306
 58 التل  ماجدة احمد رغدا بالوش 931 307
 58 التل  حنيفه علي  زهرة زنكلو 957 308
 58 التل  فاطمه جمعه سعاد عمر 965 309
 58 التل  فاطمه احمد عائشة شيتي 1010 310
 58 التل  رفيقه احمد فاطمة مرعي 1045 311
 58 التل  دالل مسعود مرفد بيطار 1076 312
 58 التل  إيمان سيف الدين والء نصر 1173 313
 57 التل  نور نمر تريز لطاش 886 314
 57 التل  حورية محمود ندى العبد 1120 315
 57 التل  خديجة مسعود هويدة خلوف 1154 316
 56 التل  رنا احمد نرمين جاموس 1122 317
 56 التل  نديمة محمد نوال ضميرية  1132 318
 55 التل  هيفاء سليمان روال ضميريه 947 319
 55 التل  فاطمة جمعة صباح سوسق 999 320
 55 التل  فطيم ابراهيم عائشة جبه  1006 321
 55 التل  خرمة علي  فطوم خراطة  1053 322
 55 التل  فاطمه موفق نوال عثمان  1133 323
 53 التل  يمامه حسن عائشة حسن  1008 324
 52 التل  امنه مصطفى امينة البسط 858 325
 52 التل  قمرة نصرالدين ساميا حسن 963 326
 50 التل  امنه سليم ثناء القدور 889 327
 50 التل  فاطمه ابراهيم عائشة زهريه 1009 328
 50 التل  سميا علي  عبد العزيز خراطه  1012 329
 50 التل  حميدا احمد عفاف بدا  1015 330
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 50 التل  منى شفيق فريزة قوتلي 1052 331
 50 التل  نديمة محمد نورة ضميرية 1136 332
 50 التل  مفيده خالد  هيا غره 1155 333
 50 التل  فاطمه موفق وفاء عثمان 1168 334
 50 التل  فاطمه ناصر وفاء يوسف 1171 335
 79 الزبداني امينة غنوم ايمان عزالدين  1191 1
 79 الزبداني فاطمه مرشد سميحة غليون  1242 2
 78 الزبداني لمياء محمد سفانة شبارة 1238 3
 78 الزبداني ثناء سعيد سلوى غليون  1239 4
 78 الزبداني نوف عدنان  سمر مظفر 1241 5
 78 الزبداني فاطمه محمد صفاء التيناوي  1247 6
 78 الزبداني منى محمود عائشة العكه  1249 7
 78 الزبداني هدبا عبداللطيف لميس دقدوق  1270 8
 77 الزبداني فاطمه عبد الحكيم  ابرار شباره 1178 9
 77 الزبداني انصاف حسن ايمان عيسى 1192 10
 77 الزبداني فاطمة قاسم باسمة عاشور 1196 11
 77 الزبداني خديجه حسن الحلبونيسحر  1234 12
 77 الزبداني عزيزه محمد ندى افندر  1285 13
 76 الزبداني امينه احمد الهام المصري  1183 14
 76 الزبداني رتيبه محمد غسان  اماني كشكه 1184 15
 76 الزبداني نعمات محمد ايمان الخطيب 1187 16
 76 الزبداني اميرة احمد جهينة علي موسى 1202 17
 76 الزبداني فاطمه يونس سامية عنقود 1233 18
 76 الزبداني فريال ابراهيم سماهر مضاوي  1240 19
 76 الزبداني فاطمه عبد الرحمن  سميرة الشماط 1243 20
 76 الزبداني كوثر محمد سهير حسين 1244 21
 76 الزبداني مؤمنه مروان  فاديا خالد  1259 22
 75 الزبداني وفيقة عبدللا  نموسحنان  1206 23
 75 الزبداني هدبا احمد خالدية ابو دخل للا  1208 24
 75 الزبداني بندر احمد سحر الفالح 1235 25
 75 الزبداني مفيدة حسن عال الحاج حمود  1255 26
 75 الزبداني عليا احمد عمر بوطيه 1257 27
 75 الزبداني رشدى احمد لميس شباره 1271 28
 75 الزبداني جورية خالد  لينا النعسان 1272 29
 74 الزبداني سعده محمد ديبة شرف 1217 30
 74 الزبداني خديجه اكرم رؤى عبدالرحمن  1230 31
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 74 الزبداني ايمان محرز ريمان عوض 1232 32
 74 الزبداني وجيها صالح  سوريا عكروش 1245 33
 74 الزبداني احسان  الدين محي  صفاء زين 1248 34
 74 الزبداني ماجدة احمد علياء مظفر 1256 35
 74 الزبداني منى محمود فاطمة العكة  1261 36
 74 الزبداني فاطمه ديب منتهى بوطيه 1279 37
 73 الزبداني رشدى احمد بارعة شباره 1195 38
 73 الزبداني رسمية عمر ثائرة مظلوم 1199 39
 73 الزبداني مريم رشيد نصرثناء  1201 40
 73 الزبداني سعيدة عبدو خوال سليمان 1210 41
 73 الزبداني رنا زياد دعاء ناصيف 1214 42
 73 الزبداني حواء احمد رجاء العنيسي 1221 43
 73 الزبداني سميره صالح  رزان النموس 1222 44
 73 الزبداني عائشة راضي ريما شبلي 1231 45
 73 الزبداني انعام حسن فاطمة اسماعيل  1260 46
 73 الزبداني فاطمه عمر قمر طه  1267 47
 73 الزبداني اديبة علي  مرام صالح  1275 48
 73 الزبداني الهام سليم منى شبلي 1280 49
 72 الزبداني خديجه نبيل االء الحلبوني 1181 50
 72 الزبداني منيرة محمد ايمان عباس 1190 51
 72 الزبداني ناديا حسين أماني ياسين 1194 52
 72 الزبداني فيروز محمود براءة عبدللا 1198 53
 72 الزبداني فاطمة محمد خولة غصن  1211 54
 72 الزبداني فايزة علي  رانيا كللو 1219 55
 72 الزبداني خالدية  عثمان رشا الحلبوني 1224 56
 72 الزبداني سعيدة عبدو سعدة سليمان 1237 57
 72 الزبداني فاطمه حسن صبحية السمره 1246 58
 72 الزبداني فاطمه مصطفى عزيزة موسى 1251 59
 72 الزبداني عزيزه دياب عفاف محي الدين  1253 60
 72 الزبداني وجيها علي  غادة صالح  1258 61
 72 الزبداني اليقة عبد الفتاح فاطمة القطان  1262 62
 72 الزبداني فاطمة عبد الهادي  فوزية الغضبان  1266 63
 72 الزبداني هيام محسن لمياء عوض 1269 64
 71 الزبداني جميلة اسعد ايمان الفالح 1188 65
 71 الزبداني عائشه ملحم ثناء حليمة 1200 66
 71 الزبداني بندر احمد حسام الفالح 1203 67
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 71 الزبداني صبحية صالح خالد غنيم  1207 68
 71 الزبداني نجاح مرشد رشا مظفر 1225 69
 71 الزبداني سعاد حسين سروة الفالح  1236 70
 71 الزبداني مريم خليل نجود اسماعيل 1284 71
 70 الزبداني محاسن عبد الرحمن  االء عبد الرحمن  1182 72
 70 الزبداني امينه محمد امنة غصن  1185 73
 70 الزبداني عائشه ملحم حليمهايمان  1189 74
 70 الزبداني امنة محمد حميدة عساف التيناوي  1204 75
 70 الزبداني سيطه عبدالرحمن  رأفات عساف  1220 76
 70 الزبداني عليا مصطفى رهان الحاج حمود  1227 77
 70 الزبداني امينه ياسين رهان عبد الرحيم  1228 78
 70 الزبداني فاطمه حسن عفيفة الجوجو  1254 79
 70 الزبداني ربيعة محمد مرفت ديب 1276 80
 70 الزبداني عائشة راضي مينا شبلي 1282 81
 70 الزبداني فايزه فواز  هالة افندر  1288 82

 محي الدين  هنادي شحاده 1295 83
سليمه 
حليمه 
 الداالتي

 70 الزبداني

 70 الزبداني ليلى موالوي  وردشان موالوي  1297 84
 69 الزبداني ليلى موالوي  دنيا موالوي  1216 85
 69 الزبداني خانم عبدالرحمن  فريال مرعي 1265 86
 68 الزبداني اميمة محمد زهير خزامى رمضان 1209 87
 68 الزبداني فاطمه احمد هنادي الحلبوني 1294 88
 68 الزبداني شريفه هيثم يارا عباس 1298 89
 67 الزبداني جميله محمد علي  خيرية االشرفاني 1212 90
 67 الزبداني عائشه حسن عفاف شهاب الدين  1252 91
 67 الزبداني سعيده علي  مرام سعيد 1274 92
 66 الزبداني عزيزة محمود خيرية التيناوي  1213 93
 66 الزبداني لوسي الياس عبير داود  1250 94
 66 الزبداني شيخة محمد نجاة شيخ محمد 1283 95
 66 الزبداني امينه محمود هدية ابو عيشه 1290 96
 65 الزبداني فاطمه احمد ازدهار الغضبان  1179 97
 65 الزبداني رابعه حسين اسيمة حليمه 1180 98
 65 الزبداني وفيقة عبدللا  ايمان نموس 1193 99
 65 الزبداني ناديا عاطف رزان مراد  1223 100
 65 الزبدانيعزيزه  دياب رنه محي الدين  1226 101
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محي 
 الدين 

 65 الزبداني حفيظة يوسف هدى عز الدين  1289 102
 65 الزبداني وداد  موفق هويدة عبد الهادي 1296 103
 62 الزبداني فاطمة محمد بدرية يونس 1197 104
 62 الزبداني خديجة محمد نسيبة الشيخ علي  1286 105
 62 الزبداني مها عبدالحي  هنادي الجوجو 1293 106
 61 الزبداني خديجه محمد فاطمة ناصيف 1264 107
 59 الزبداني جنات عيسى مشلين الغرز  1277 108
 58 الزبداني نايفة ابراهيم حنان ابراهيم 1205 109
 57 الزبداني سميرة عبدالمعين رابعة شهاب الدين 1218 110
 57 الزبداني سعاد احمد هدية مرعي 1291 111
 55 الزبداني جميلة ديب ماري الخولي 1273 112
 54 الزبداني عمريه عبد العظيم انتصار الضبه  1186 113
 54 الزبداني كلية محمد لطفية الفالح 1268 114
 79 الغوطة الشرقية  ناديا محمد بشرى القالش 2154 1
 76 الغوطة الشرقية  دريه عبد الرزاق  باسمة خليل 2150 2
 76 الغوطة الشرقية  هدى بسام نور بشاش 2375 3
 75 الغوطة الشرقية  هيام كمال اماني حماده 2124 4
 75 الغوطة الشرقية  صبحيه احمد ايمان حمزه 2140 5
 75 الغوطة الشرقية  الماسي سند عاطفا باكير 2267 6
 75 الشرقية الغوطة  حميده احمد عائشة طيفور 2271 7
 75 الغوطة الشرقية  بديعه سيف الدين عبير صقر 2274 8
 75 الغوطة الشرقية  بارعة محمد فاطمة الجزار  2293 9
 75 الغوطة الشرقية  نجمه شاكر فلك العثمان 2301 10
 75 الغوطة الشرقية  رحاب محمد اكرم فوزية بكرى  2302 11
 75 الغوطة الشرقية  سلوه نسيب لمى الصحناوي  2308 12
 75 الغوطة الشرقية  احالم محمد عاصم  ليلى عيشونة 2309 13
 74 الغوطة الشرقية  نعمت علي  رفاه الرطل  2205 14
 74 الغوطة الشرقية  احالم محمد عاصم  غادة عيشونه 2283 15
 74 الغوطة الشرقية  اعتماد بسام فيحاء عبيد 2303 16
 74 الغوطة الشرقية  كحال بدران كوثر خلف 2307 17
 74 الغوطة الشرقية  قمر مصان منال اللحام  2333 18
 73 الغوطة الشرقية  نعيمه احمد اروى ورده  2103 19
 73 الغوطة الشرقية  مياس نايف رحمة الشيخ  2192 20
 73 الغوطة الشرقية  دالل اسماعيل رؤى زريق 2219 21



15 
 

 73 الغوطة الشرقية  نجال فريد ريما السمان 2222 22
 73 الغوطة الشرقية  هدية عبد الفتاح صفاء جقميرة 2263 23
 73 الغوطة الشرقية  جليلة  قاسم عايدة الباشا  2268 24
 73 الغوطة الشرقية  فاطمة فهد ماجدة الطحان  2311 25
 73 الغوطة الشرقية  هدية موفق هبة هزبر 2382 26
 73 الغوطة الشرقية  اسمت سليم رفعت وفاء ابو سمرة 2414 27
 72 الغوطة الشرقية  نورا جمال اسماء ابو عرابي 2105 28
 72 الغوطة الشرقية  حسنة محمد خير باسمة عبد العزيز 2151 29
 72 الغوطة الشرقية  سناء عقاب خلود عامر  2180 30
 72 الغوطة الشرقية  قمر محمد ديمة ابو عرابي 2187 31
 72 الغوطة الشرقية  الطاف  ضامن رفاه شاهين 2206 32
 72 الغوطة الشرقية  شهيرة سعيد صفاء اجانا 2261 33
 72 الغوطة الشرقية  حليمه محمد صفاء ويحا 2266 34
 72 الغوطة الشرقية  فاتنة مصطفى علياء القوتلي  2279 35
 72 الغوطة الشرقية  ترفه عيسى فيروز الصياح السماره 2304 36
 72 الغوطة الشرقية  نبيلة عزمي بكراوي كنانة  2305 37
 72 الغوطة الشرقية  فاطمة علي  نايفة رحال 2356 38
 71 الغوطة الشرقية  فاديا عدنان  اناس عطايا 2134 39
 71 الغوطة الشرقية  زهريه رضا خولة البشاش 2181 40
 71 الغوطة الشرقية  حسنه محمد رشا العوض 2199 41
 71 الغوطة الشرقية  ربيعة يوسف رغداء غزال  2203 42
 71 الغوطة الشرقية  كرجية مخائيل رواله درويش 2218 43
 71 الغوطة الشرقية  سهيال رضا صفاء الريحاني 2262 44
 71 الغوطة الشرقية  امل محمود عفراء الحرفي  2276 45
 71 الغوطة الشرقية  سوسن عزات علياء اعزيز 2278 46
 71 الغوطة الشرقية  نورالهدى محمد عواطف حجازي  2281 47
 71 الغوطة الشرقية  خالدية  محمد منى الحامد 2339 48
 71 الغوطة الشرقية  عائشه رسالن نسرين الحلقي  2363 49
 71 الغوطة الشرقية  فوزية حسن هدى خطاب 2386 50
 70 الغوطة الشرقية  مريم عبد للا  خديجة القدرو 2178 51
 70 الغوطة الشرقية  عائشه ياسين برغلهرقية  2208 52
 70 الغوطة الشرقية  شمسه جوزيف ريمة الصنم  2225 53
 70 الغوطة الشرقية  فاطمة فهمي سماهر شحادة 2241 54
 70 الغوطة الشرقية  زينب عبد للا  سميرة الريحاني 2244 55
 70 الغوطة الشرقية  فاطمة فرحان سوزان العزو الفقير 2251 56
 70 الغوطة الشرقية  فاطمه محمود صبا عبد الهادي  2257 57
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 70 الغوطة الشرقية  نزهة احمد عال المرعي  2277 58
 70 الغوطة الشرقية  اسماء علي  غيثاء حسين قاسم 2288 59
 70 الغوطة الشرقية  فتحية انور فريال الجشي  2299 60
 70 الغوطة الشرقية  فايزة عيسى فريال المصري  2300 61
 70 الغوطة الشرقية  ريما محمد ميرفت جديد 2348 62
 70 الغوطة الشرقية  سالمة موفق هيام سالم 2406 63
 70 الغوطة الشرقية  مريم عمر هيفاء ارحيم 2407 64
 69 الغوطة الشرقية  فرزات بشير اماني عبيد 2125 65
 69 الغوطة الشرقية  امر احسان  اماني فهد 2126 66
 69 الغوطة الشرقية  امنة فاروق  ايمان محي الدين  2147 67
 69 الغوطة الشرقية  وظيفه محمود ثناء شهيره 2161 68
 69 الغوطة الشرقية  هاجر وفيق ريم سكيف 2221 69
 69 الغوطة الشرقية  نجاح محمد ديب سحر عناية 2235 70
 69 الغوطة الشرقية  عواطف  فائق سراء عبيد 2236 71
 69 الغوطة الشرقية  شكرية حسين عائدة الحكيم 2269 72
 69 الغوطة الشرقية  سجيعه حسن عزيزة اشقر 2275 73
 69 الغوطة الشرقية  تركيه موسى غفران العيسى  2286 74
 69 الغوطة الشرقية  غاده عثمان فاطمة الحلبي  2294 75
 69 الغوطة الشرقية  امنه عزات فاطمة حمندوش 2295 76
 69 الغوطة الشرقية  عنايات عصام  كندة القاسم 2306 77
 69 الغوطة الشرقية  باسمه محمد حاتم منال قرقوز 2336 78
 69 الغوطة الشرقية  ملك محمد رشاد هنادي خميس 2401 79
 68 الغوطة الشرقية  رائدة محمود اريج ناجي 2104 80
 68 الغوطة الشرقية  غازية  حسن اسماء الحمد 2107 81
 68 الغوطة الشرقية  بخيته محمد اعتماد ديوب 2111 82
 68 الغوطة الشرقية  نجيه غازي  امل الكحلوني  2127 83
 68 الغوطة الشرقية  دالل نزار بدرية الدقي  2153 84
 68 الغوطة الشرقية  قمر محمد حنان القوتلي  2171 85
 68 الغوطة الشرقية  سكينه محمد ردينة حيدر 2193 86
 68 الغوطة الشرقية  نجاح مصطفى رغداء الزين  2202 87
 68 الغوطة الشرقية  نوال  فؤاد  ريما غصن  2224 88
 68 الغوطة الشرقية  هديه محمد سعيد زينب عبد الفتاح 2230 89
 68 الغوطة الشرقية  خديجة حسن صباح محسن 2259 90
 68 الغوطة الشرقية  هدية محمد غالب عواطف الصباغ  2280 91
 68 الغوطة الشرقية  ابتسام عبده غصون القابوني 2285 92
 68 الغوطة الشرقية  زهيره منذر فاتن صفايا 2290 93
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 68 الغوطة الشرقية  تركيه آغا علي  فادية دياب 2292 94
 68 الغوطة الشرقية  ديبة عادل  مروة طاطين 2319 95
 68 الغوطة الشرقية  محاسن محمد منا حجازي  2330 96
 68 الغوطة الشرقية  فرنجية سليمان منى الفاعور  2340 97
 68 الغوطة الشرقية  نعمت بسام ميادة دركزنلي 2347 98
 68 الغوطة الشرقية  قمر محمد لطفي وداد رحمه  2410 99
 67 الغوطة الشرقية  نوال  انور باسلة حسن  2149 100
 67 الغوطة الشرقية  شكيبة منصور تمارة دوارة 2158 101
 67 الغوطة الشرقية  رشيده جريس جوليا السرحان  2164 102
 67 الغوطة الشرقية  باسمة هشام صفاء عزيز 2265 103
 67 الغوطة الشرقية  اميره صالح  عائدة صالح  2270 104
 67 الغوطة الشرقية  لمعة محمود غيثاء ونوسة 2289 105
 67 الغوطة الشرقية  فايزة رزق  فاتن هويدي 2291 106
 67 الغوطة الشرقية  فوزية حسن نجوى الحاصباني 2360 107
 67 الغوطة الشرقية  فاطمة محمد نور عباس 2376 108
 66 الغوطة الشرقية  هنا ماهر اماني المصري  2123 109
 66 الغوطة الشرقية  لطيفة عوض ايمان شحادة 2142 110
 66 الغوطة الشرقية  غصون  خالد  حسناء زلفو 2166 111
 66 الغوطة الشرقية  نبيلة جمال الدين  خلود ريحان  2179 112
 66 الغوطة الشرقية  هنادي اكرم دعاء الريحاني  2185 113
 66 الغوطة الشرقية  سلوى  احمد راميا النوفى 2188 114
 66 الغوطة الشرقية  حفيظة نعيم رغد الحايك  2200 115
 66 الشرقية الغوطة  هناء عزات زينب الحاج علي  2229 116
 66 الغوطة الشرقية  اسما عبد القادر  سليمة حموده 2238 117
 66 الغوطة الشرقية  مريم حمدي محمد خير البكر 2315 118
 66 الغوطة الشرقية  سعاد احمد نغم رشيد الشعراني 2367 119
 66 الغوطة الشرقية  هناء رضوان  هال سالخو 2392 120
 66 الغوطة الشرقية  فهمية انور يسرى وسوف 2419 121
 65 الغوطة الشرقية  فاطمه محمد علي  امال سبيناتي 2120 122
 65 الغوطة الشرقية  امنه سليمان امل المحمد  2128 123
 65 الغوطة الشرقية  نوفه محمود امل مثقال 2130 124
 65 الغوطة الشرقية  وفيقه حسن سمية فهده 2243 125
 65 الغوطة الشرقية  فوزية محمود فايزة العاصي 2298 126
 65 الغوطة الشرقية  نهله حسني مروة عبيد 2320 127
 65 الغوطة الشرقية  غالية  عزات منال سالم 2334 128
 65 الغوطة الشرقية  تركيه سلمان منصورة السلمان 2338 129
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 65 الغوطة الشرقية  فاديه  سعيد مينا زغلول 2353 130
 65 الغوطة الشرقية  سلوى  سعيد الكريدينهى  2373 131
 64 الغوطة الشرقية  وفيقة فريح االء ابو الجوز  2115 132
 64 الغوطة الشرقية  نعمة نورالدين الهام ابراهيم 2117 133
 64 الغوطة الشرقية  فريحه محي الدين  ايمان الخطيب 2138 134
 64 الشرقية الغوطة  دالل اسماعيل تغريد زريق 2157 135
 64 الغوطة الشرقية  ليلى محمد سعيد حنان الحاتي  2170 136
 64 الغوطة الشرقية  خيريه مالك خالدة غزال  2176 137
 64 الغوطة الشرقية  زهرة خلف رثام المحمد 2190 138
 64 الغوطة الشرقية  دريه انور رزان االمام  2195 139
 64 الغوطة الشرقية  طبانهنهى  عبدالعزيز رغدة كشكه 2204 140
 64 الغوطة الشرقية  ندى محمد دياب روال عبد الغفور 2217 141
 64 الغوطة الشرقية  فاديه  شكيب سارة حالوه 2231 142
 64 الغوطة الشرقية  حسنه هاشم عبير ادنوف 2272 143
 64 الغوطة الشرقية  تقله احمد مريم رباح 2323 144
 64 الغوطة الشرقية  خديجة عبد للا  منال الصالح  2332 145
 64 الغوطة الشرقية  فتحيه انور منى ضبيان 2341 146
 64 الغوطة الشرقية  حليمة محمد هشام ويحا 2391 147
 64 الغوطة الشرقية  زهيره حمزه هناء سيف 2396 148
 64 الغوطة الشرقية  فاطمه احمد هيام سالم 2405 149
 64 الغوطة الشرقية  نزيها رشراش الشعشوعوفاء  2416 150
 63 الغوطة الشرقية  كحال محمد احالم ابوعلي  2101 151
 63 الغوطة الشرقية  فلمينا محمد الهام رعد  2118 152
 63 الغوطة الشرقية  بدور مصطفى اماني ابوهبرة 2121 153
 63 الغوطة الشرقية  ملك جالل ايمان صادق  2143 154
 63 الغوطة الشرقية  حفيظه نذير جمانة زين 2162 155
 63 الغوطة الشرقية  ليلى عادل  حسناء القالش 2165 156
 63 الغوطة الشرقية  عائشة عثمان حنيفة برغلة 2175 157
 63 الغوطة الشرقية  ناهدا محمود ماريا سردار 2313 158
 63 الغوطة الشرقية  املين حبيب محاسن حنا 2314 159
 63 الغوطة الشرقية  سميره محمد منال الحوران  2331 160
 63 الغوطة الشرقية  فاتنه عبد الرحمن  منال قابيل 2335 161

 محمدخير مها المصري  2343 162
وفيقه 
 الحمصي 

 63 الغوطة الشرقية 

 63 الغوطة الشرقية  زهور محمد لطيف هادية البشاش  2381 163
 63 الغوطة الشرقية  امنة فارس هدية الطير  2390 164
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 63 الغوطة الشرقية  امينة يحيى هيام حسن 2402 165
 63 الغوطة الشرقية  نوفه جميل هيام خويص 2403 166
 63 الغوطة الشرقية  صفاء احمد وعد بللور  2413 167
 63 الغوطة الشرقية  بندر سلمان يسيرة العريضي 2420 168
 62 الغوطة الشرقية  امال حسين االء االبراهيم 2116 169
 62 الغوطة الشرقية  مفيدة محمود الهام قويضي  2119 170
 62 الغوطة الشرقية  بشيره خالد  ايمان عرنوس 2145 171
 62 الغوطة الشرقية  اميليا حبيب جهان هنا 2163 172

 محمد رسمي خيريه بلور 2182 173
نعيمه 
 رحمه

 62 الغوطة الشرقية 

 62 الغوطة الشرقية  انعام احمد القالش دالل  2186 174
 62 الغوطة الشرقية  وفيقه عبدالحكيم زهور الشامي 2226 175
 62 الغوطة الشرقية  نايله حسين سوسن العشعوش 2252 176
 62 الغوطة الشرقية  سهام محمد صفاء حالوه 2264 177
 62 الغوطة الشرقية  صالحه  محمد مرام قطط 2316 178
 62 الغوطة الشرقية  فوزية حسن نيفين خطاب 2380 179
 62 الغوطة الشرقية  نادية مصطفى هنادي برغود 2400 180

خديجه   حمدي امل حمود 2129 181
 صفصف 

 61 الغوطة الشرقية 

 61 الغوطة الشرقية  وفيقه محمد امنة عبد الوهاب 2131 182
 61 الغوطة الشرقية  فضيه  بهجت انتصار الناصر  2135 183
 61 الغوطة الشرقية  امينة حسن حنان طاطين 2172 184
 61 الغوطة الشرقية  فلك احمد روضة الدرخباني 2215 185
 61 الغوطة الشرقية  وفاء يوسف ريم الخطيب 2220 186
 61 الغوطة الشرقية  عزيزة محمد زهور العوا  2227 187
 61 الغوطة الشرقية  عبيده بشير سارية النونو 2232 188
 61 الغوطة الشرقية  بدريه فتحي غيثاء ابو الجوز 2287 189
 61 الغوطة الشرقية  نجاح احسان  فاطمة عبدالرحمن  2296 190
 60 الغوطة الشرقية  امونة هالل اقبال المحمد 2114 191
 60 الغوطة الشرقية  نجاح عزات اماني الزيناتي 2122 192
 60 الغوطة الشرقية  فطمه محمد صالح  امينة صالح  2133 193
 60 الغوطة الشرقية  فاطمه ابراهيم ايمان حبوش 2139 194
 60 الغوطة الشرقية  مكرم رجب حليمة نجيب 2167 195
 60 الغوطة الشرقية  جدعة  اجود سحر الهزبر 2234 196
 60 الغوطة الشرقية  باسمه سليمان سلمى ريحان 2237 197
 60 الغوطة الشرقية  مرضيه حسين مطيعة شحود 2327 198
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 60 الغوطة الشرقية  ميسرة رفاعي  منال يبرودي 2337 199
 60 الغوطة الشرقية  فاطمه ابراهيم منى طعمه 2342 200
 60 الغوطة الشرقية  مريم احمد نعمة الراجح 2366 201
 60 الغوطة الشرقية  ندريه فهد هيفاء عربي 2409 202
 59 الغوطة الشرقية  مريم الرزاق عبد  افراح القاضي  2113 203
 59 الغوطة الشرقية  فوزية علي  اميرة غنوم 2132 204
 59 الغوطة الشرقية  امنة وجيه باسمة علي محمد 2152 205
 59 الغوطة الشرقية  ورديه سرور بشرى الناقوال 2155 206
 59 الغوطة الشرقية  مرسيليه محمد بشرى وهبي 2156 207
 59 الغوطة الشرقية  سروات  يوسف االحمدثناء  2160 208
 59 الغوطة الشرقية  حميده حسن حنان عبدالواحد  2173 209
 59 الغوطة الشرقية  سهام احمد رزان العبد  2196 210
 59 الغوطة الشرقية  سحر احمد رزان الكمداني  2197 211
 59 الغوطة الشرقية  نعيمه تحسين رفيا سيف 2207 212
 59 الغوطة الشرقية  اشتياق فرحات شوقية حسون  2256 213
 59 الغوطة الشرقية  زينب حسين مريم سمرو 2324 214
 59 الغوطة الشرقية  سناء علي  ميساء الغوراني 2350 215
 59 الغوطة الشرقية  زعيلة عبد للا  ناديا رجا 2354 216
 59 الغوطة الشرقية  غزاله  فريز نها بعكر 2368 217
 59 الغوطة الشرقية  هدية حسين وصال قورقماز  2411 218
 58 الغوطة الشرقية  رحمه عبد اللطيف ابتسام احمد 2096 219
 58 الغوطة الشرقية  قمر حسن ايمان محمد علي  2146 220
 58 الغوطة الشرقية  سحر احمد روان الكمداني  2214 221
 58 الغوطة الشرقية  امينه عمر زوزان الخطيب 2228 222
 58 الغوطة الشرقية  فاطمه عوض سناء راشد 2247 223
 58 الغوطة الشرقية  نادية خالد  نسرين احمد 2362 224
 58 الغوطة الشرقية  كرجية ميخائيل هدى درويش  2387 225
 58 الغوطة الشرقية  صباح عبد السالم  هناء عبد السالم  2397 226
 57 الشرقية الغوطة  نعمة نبيل رغدا ابراهيم 2201 227
 57 الغوطة الشرقية  زهرة احمد نورس جبر 2379 228
 57 الغوطة الشرقية  حبقة حمد هدى حمشو 2385 229
 56 الغوطة الشرقية  فاطمه محمد ابتسام رشق 2097 230
 56 الغوطة الشرقية  نايفة محمود عبير الفريح 2273 231
 56 الشرقية الغوطة  خيريه حسين عواطف موسى  2282 232
 56 الغوطة الشرقية  امنة احمد مريم الحسين 2321 233
 56 الغوطة الشرقية  بهيجه قاسم مريم الحوري  2322 234
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 56 الغوطة الشرقية  نوال  كريم نسرين كريم 2364 235
 56 الغوطة الشرقية  سارة ابراهيم نهاد الجيرودي 2369 236
 55 الغوطة الشرقية  لطيفه عبد الرحيم  ايمان احمد 2137 237
 55 الغوطة الشرقية  فلك ياسين مريم عبد الجليل  2325 238
 55 الغوطة الشرقية  جهان زيدان  نورة رزق  2378 239
 54 الغوطة الشرقية  عقيلة  محمدعلي ابتهال كعبور 2100 240
 54 الغوطة الشرقية  مريم صالح الدين  رنا عطايا 2210 241
 54 الغوطة الشرقية  ماجده محمد شاهر رندة طه 2212 242
 54 الغوطة الشرقية  عزيزه محمد نبال البالطي 2357 243
 54 الغوطة الشرقية  فاطمة عبدو نهلة شباط 2371 244
 53 الغوطة الشرقية  بنا حمود خيزران الصحناوي  2183 245
 53 الغوطة الشرقية  هالله  محمد سهير االنكليزي  2248 246
 53 الغوطة الشرقية  كرجية مخائيل صباح درويش 2258 247
 53 الغوطة الشرقية  نهلة حسني ميساء عبيد 2351 248
 53 الغوطة الشرقية  رقيه علي  هناء رمضان 2395 249
 52 الغوطة الشرقية  زينب مظهر اعتماد ضبيان 2112 250
 52 الغوطة الشرقية  سمر عصام  آالء البني 2148 251
 52 الغوطة الشرقية  فاطمه دياب الحمدسناء  2246 252
 52 الغوطة الشرقية  فتحيه فايز غصون الخالد  2284 253
 52 الغوطة الشرقية  امينه عمر لينا الخطيب 2310 254
 52 الغوطة الشرقية  ملك حسين هدا جمعة 2383 255
 51 الغوطة الشرقية  فوزية محمد مسلم ابتسام زين 2098 256
 51 الغوطة الشرقية  ساره احمد خالدية حميدي 2177 257
 51 الغوطة الشرقية  قمر اسماعيل رهام عبد المقصود  2213 258
 51 الغوطة الشرقية  صبحية محروس شفاء اعزيز 2254 259
 51 الغوطة الشرقية  سمر محفوظ صفا مريدن 2260 260
 51 الغوطة الشرقية  هدى عبدالرحمن  مروة الهابط 2317 261
 51 الغوطة الشرقية  نديره سرحان ملك حمزه 2329 262
 51 الغوطة الشرقية  فطيمه محمد ناريمان خصوان  2355 263
 51 الغوطة الشرقية  شفيقه نورالدين نورة القالش 2377 264
 51 الغوطة الشرقية  فاطمه احمد هنادا حمدان  2398 265
 50 الشرقية الغوطة  رتيبة خالد  اسماء الحمصي  2108 266
 50 الغوطة الشرقية  قمر محمد ايمان عبد الحق  2144 267
 50 الغوطة الشرقية  وفاء عبدو حنان ادريس 2168 268
 50 الغوطة الشرقية  مفيدة احمد حنان عثمان 2174 269
 50 الغوطة الشرقية  فريزة كامل سمر احمد 2242 270
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 50 الغوطة الشرقية  يسرة حسن سهيلة ابو فارس حليس 2249 271
 50 الغوطة الشرقية  وداد  حنا سوزان الحجي  2250 272
 50 الغوطة الشرقية  دله  موسى ماري عبد اللطيف 2312 273
 50 الغوطة الشرقية  امل مرزوق  معينة البويضاني 2328 274
 50 الغوطة الشرقية  سهام فضل للا  ميساء الباشا 2349 275
 50 الغوطة الشرقية  ازدهار  مصطفى ميمونة عثمان 2352 276
 50 الغوطة الشرقية  نهله حسني هدى عبيد  2388 277
 50 الغوطة الشرقية  حجلي حسين هناء الجغامي 2393 278
 50 الغوطة الشرقية  فاطمه حسن هناء المحمد 2394 279
 50 الغوطة الشرقية  امنة محمود وفاء الخالد  2415 280
 50 الغوطة الشرقية  فاتن نبيل السمرهيسرى  2418 281
 78 الغوطة الغربية ندى عويد عبير الجالوي  3287 1
 77 الغوطة الغربية فريزه مامون  دنيازاد خوالني 3177 2
 76 الغوطة الغربية ايسار علي  ريما قسام 3213 3
 75 الغوطة الغربية رضوه  جاسم سهام العبد للا  3260 4
 75 الغوطة الغربية نوريه مليشان العكله صبا  3274 5

 محمد صباح الهالل 3276 6
رفعه  
 الموسى

 75 الغوطة الغربية

 75 الغوطة الغربية عائشه غسان  عبيدة فتاش 3286 7
 75 الغوطة الغربية اميرة خلف فريزة عوض 3335 8
 75 الغوطة الغربية ورده شحاده كوثر شحاده 3339 9
 75 الغوطة الغربية خديجه خليل العامر ليلى  3348 10
 75 الغوطة الغربية عليا حسين نعيمة ابو هالل 3423 11

 مصطفى والء الخطيب 3476 12
فريزه 
 النجار

 75 الغوطة الغربية

 74 الغوطة الغربية نوال  صالح  الهام درويش  3067 13
 74 الغوطة الغربية رتيبة محمد ثناء فياض 3138 14
 74 الغوطة الغربية شيخة سليمان جمانة طليعة 3139 15
 74 الغوطة الغربية صباح سمير رهف محمد 3204 16

 وحيد ريم الشواف  3210 17
نهاد 

 74 الغوطة الغربية الخطيب

 74 الغوطة الغربية زينب ابراهيم سهام محمود 3263 18
 74 الغوطة الغربية حميدة عبد السالم  شاهزنان مندو 3271 19
 74 الغوطة الغربية منتها محمود عائشة حماد  3285 20
 74 الغوطة الغربية ثناء خالد  عبير همشري  3290 21
 74 الغوطة الغربية رباح محمد فهد لما عريشه  3343 22
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 73 الغوطة الغربية سلمى حسين اسماء وفا 3055 23

 عبدالرزاق  بدور تباب 3118 24
جينا 
 73 الغوطة الغربية كوكش

 73 الغوطة الغربية غزاله  احمد تغريد مهاوش 3133 25
 73 الغوطة الغربية حسنة حسن جميلة الحمادي 3141 26
 73 الغوطة الغربية وداد  احمد رجاء السعايدة 3186 27
 73 الغوطة الغربية مريم ابراهيم رضوان محمد 3191 28
 73 الغوطة الغربية مياسة كبر محمد زينب جواد 3222 29
 73 الغوطة الغربية مريم محمد سحاب الخليل  3230 30
 73 الغوطة الغربية جميله وليد سحر السكافي  3231 31

 سعاد الحسين  3234 32
احمد بدر  

 الدين 
 73 الغوطة الغربية مريم

 73 الغوطة الغربية نهوند علي  سماح الحشيش 3243 33
 73 الغربيةالغوطة  فايزه ياسين سماح بعلبكي 3244 34
 73 الغوطة الغربية هاجر عبد الرزاق  شيرين الفندي 3272 35
 73 الغوطة الغربية سخيه محمد صفاء الحمصي  3278 36
 73 الغوطة الغربية منيرة يوسف صفاء ديوب 3280 37
 73 الغوطة الغربية خديجة عبدالحكيم ضحى احمد  3284 38
 73 الغوطة الغربية امنة محمد كوثر عبد الرحيم 3340 39
 73 الغوطة الغربية ساميه صالح ماري خروس 3355 40
 73 الغوطة الغربية فريال جادالكريم مائدة الشلبي 3357 41
 73 الغوطة الغربية نصره احمد نسرين الحسين 3414 42
 73 الغوطة الغربية خديجة احمد نسرين الدالي  3415 43
 73 الغوطة الغربية حمدة عمران نسرين موسى 3420 44
 73 الغوطة الغربية سلوى  محمد نور حامد 3431 45
 72 الغوطة الغربية فاطمة عبد الكريم امنة نتوف 3087 46
 72 الغوطة الغربية فاطمة علي  بسمة الوزير 3121 47
 72 الغوطة الغربية دالل ممدوح تغريد العاتقي 3131 48
 72 الغوطة الغربية امنه بديع تغريد مصطفى 3132 49

 محسن حنان العلي  3148 50
وزيره 
 72 الغوطة الغربية جابر

 72 الغوطة الغربية جميله صالح  حنان مصطفى 3153 51
 72 الغوطة الغربية نهلة محمد سليم رنا نمورة 3197 52
 72 الغوطة الغربية مريم أحمد زبيدة الخلف 3218 53

 رشاد سوميا رجب 3270 54
نجاح 
 شبعانيه

 72 الغوطة الغربية
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 72 الغوطة الغربية ربيعه مصطفى صفا روح 3277 55
 72 الغوطة الغربية امل محمد صفاء معري  3283 56
 72 الغوطة الغربية خدوج احمد عروبة العدل  3292 57
 72 الغوطة الغربية حسناء احمد ماجدولين صالح  3354 58
 71 الغوطة الغربية هاديه عدنان  اماني عريشه 3073 59
 71 الغوطة الغربية كريمه يوسف امل عمران  3078 60
 71 الغوطة الغربية ساره محمد امنة الخطيب 3083 61
 71 الغوطة الغربية شريفه داود  ايمان السليمان  3104 62
 71 الغوطة الغربية سليمه فوزي  بهجة الحكيم 3128 63
 71 الغوطة الغربية عسله  سعود حنان الموعد  3149 64
 71 الغوطة الغربية ورد سليمان حياة االحمد 3157 65
 71 الغوطة الغربية جميلة محمد خلود عبد للا  3161 66
 71 الغوطة الغربية شهناز حسن خلود عنبتاوي  3162 67
 71 الغوطة الغربية صبحيه محمد خير رانيا حافظ 3183 68
 71 الغوطة الغربية شمخه حسين رضوة االحمد  3192 69
 71 الغوطة الغربية زينب محمد رويدة تيم 3206 70
 71 الغوطة الغربية عرسة  ابراهيم رويدة لويس 3207 71
 71 الغوطة الغربية ريمه ابراهيم زينب عكاش 3224 72
 71 الغوطة الغربية فطوم محمد سحر خريبة 3232 73
 71 الغوطة الغربية صبحية سيف سلمى شاهين 3239 74
 71 الغوطة الغربية الهام عيسى سلوى شعفور  3241 75

 محمود سمر حامد 3250 76
اميه 

 عبدالنبي
 71 الغوطة الغربية

 71 الغوطة الغربية حليمه محمد سعيد سمر فتاش 3251 77
 71 الغوطة الغربية حمده صبح صالحة غريب 3273 78
 71 الغوطة الغربية كلثوم خليفة عفاف الحمادة  3294 79
 71 الغوطة الغربية غائبة محمد عفراء ابراهيم 3295 80
 71 الغوطة الغربية اسعاف حسن فريال السغبيني 3331 81
 71 الغوطة الغربية فطيم محمد فريال ثلجي  3333 82
 71 الغوطة الغربية تماسيل علي  لوريس القنطار 3347 83
 71 الغوطة الغربية فلك احمد الفضلي مرفد  3364 84

 ميادة الهندي 3386 85
محمد عز  

 71 الغوطة الغربية اميره الدين 

 71 الغوطة الغربية مفيدة مصطفى ميساء محمود 3392 86
 71 الغوطة الغربية فيروزه جمعه ناديا النجار 3399 87
 71 الغوطة الغربيةفاطمه  محمد نور حموش 3432 88
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 حامد
 71 الغوطة الغربية فاطمه عبد الرزاق  هناء حسين 3457 89
 71 الغوطة الغربية فاطمة عماد وئام الجشي  3479 90
 70 الغوطة الغربية دهيش عدنان  امنة النادر  3084 91
 70 الغوطة الغربية مريم ابراهيم امنة جلب 3085 92
 70 الغوطة الغربية هنيه يوسف امنة حيدر 3086 93
 70 الغوطة الغربية حسنه حويلي بثينة ابو حويلي 3116 94
 70 الغوطة الغربية فريال محمد ثراء اسحيل 3135 95
 70 الغوطة الغربية هدايا معتز حنان جرزو  3150 96
 70 الغوطة الغربية صباح ناصر خلود المحمد  3160 97
 70 الغوطة الغربية هيفاء وليد خلود محمد 3163 98
 70 الغوطة الغربية نعيمه زهير رزان الواوي  3188 99
 70 الغوطة الغربية نور عبد رقية العرير 3195 100
 70 الغوطة الغربية سميرة محمد رنين سليمان 3202 101
 70 الغوطة الغربية امنه محمود روضة حسن  3205 102
 70 الغوطة الغربية نور البهى زيد ريم الزغلول  3209 103
 70 الغوطة الغربية زينب سامي ريم مصالحة  3212 104
 70 الغوطة الغربية مريم احمد سارة الشيخ 3227 105
 70 الغوطة الغربية رسميه سعدي سامية صوان  3229 106
 70 الغوطة الغربية فاطمة محمد سماح دهان 3245 107
 70 الغوطة الغربية فاطمه علي  سميرة دقدوقه  3253 108
 70 الغوطة الغربية هاله  عبد العزيز صقر عال  3296 109
 70 الغوطة الغربية ميساء عبد الناصر  غفران رابعه 3305 110
 70 الغوطة الغربية عائشة الفي كوثر القاسم 3337 111
 70 الغوطة الغربية منيره بدر ليماس فاضل  3349 112
 70 الغوطة الغربية عزيزة عبدللا  لينا االحمد 3350 113
 70 الغوطة الغربية سميرة جوزيف ميري حداد 3390 114
 70 الغوطة الغربية زينب عبد للا  ميسرة الصفدي 3393 115
 70 الغوطة الغربية فاطمه ناظم ناديا نجار 3401 116
 70 الغوطة الغربية اميمه نائل نجوى مرهج 3408 117
 69 الغوطة الغربية حسنه عمر اسراء ابراهيم 3051 118
 69 الغوطة الغربية فاطمه محمد اماني مطلق 3074 119
 69 الغوطة الغربية شفيقه شفيق امل دلول  3075 120
 69 الغوطة الغربية فخرية خليل امل محمد 3080 121
 69 الغوطة الغربية رجاء محمدعدنان باسمة مريري  3115 122
 69 الغوطة الغربية ترفة علي  تمام عبد الرحمن 3134 123
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 69 الغوطة الغربية فوزية احمد ثروت دبور 3136 124
 69 الغوطة الغربية سخيه محمد ثناء الحمصي 3137 125
 69 الغوطة الغربية امينه فوزي  جورية عبد الرزاق  3144 126
 69 الغوطة الغربية فلك احمد حنان مطر 3154 127
 69 الغوطة الغربية ميادة جمال رنيم سبتي 3200 128
 69 الغوطة الغربية مياده علي  رنين ابراهيم 3201 129
 69 الغوطة الغربية فريدة مزعل ريتا مهنا 3208 130
 69 الغوطة الغربية ثروت علي  ريما معضماني 3214 131
 69 الغوطة الغربية منيره فهد ريمة العاشق 3215 132
 69 الغوطة الغربية ورده حسن زينب شيخ رجب 3223 133
 69 الغوطة الغربية فاطمه صالح  سعاد الخليل  3235 134
 69 الغوطة الغربية ريا ابراهيم سليمة حوري  3242 135
 69 الغوطة الغربية نجاح محمود سمر بشماف 3249 136
 69 الغوطة الغربية فهمية ابراهيم صفاء برخش 3279 137
 69 الغوطة الغربية امون  محمد عدن االحمد 3291 138
 69 الغوطة الغربية غازيه  عمر غادة محمد مصطفى 3302 139
 69 الغوطة الغربية ابتسام حسن فردوس محمد 3329 140
 69 الغوطة الغربية امون  محمد فريال معمار 3334 141
 69 الغوطة الغربية ابتسام اكرم لينا الحسين 3351 142
 69 الغوطة الغربية شفيقة يوسف مجد الكوسى 3358 143
 69 الغوطة الغربية نجاح محمود ميسون الدنان  3394 144
 69 الغوطة الغربية صباح هالل نسرين الطحان  3416 145
 69 الغوطة الغربية صباح غسان  وفاء الفريج 3475 146
 68 الغوطة الغربية فاطمه جودات اسمهان العمارين 3056 147
 68 الغربيةالغوطة  نوال  عبد الرزاق  اسيل سحيم 3057 148
 68 الغوطة الغربية فاديه  حافظ اعتماد مرتكوش 3059 149
 68 الغوطة الغربية غيداء محمد صبحي اكرام العزي  3060 150
 68 الغوطة الغربية فطوم محمود انعام الحمادي 3098 151
 68 الغوطة الغربية مدهلل احمد ايمان نتوف 3111 152
 68 الغوطة الغربية عزيزه عبدالغني خديجة دقو  3159 153

 عبدللا  رفح المعجل  3193 154
حنان 
 الجباوي 

 68 الغوطة الغربية

 68 الغوطة الغربية فوزية علي  سحر يعقوب 3233 155
 68 الغوطة الغربية سميرة موسى سماهر يوسف 3247 156
 68 الغوطة الغربية سميحه عبد اللطيف سمر بازللا 3248 157
 68 الغوطة الغربية حبسة احمد سمية العبد الرزاق  3252 158
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 68 الغوطة الغربية شوقية صالح  عبير الزيد 3288 159
 68 الغوطة الغربية نصره احمد غروب الحسين  3304 160
 68 الغوطة الغربية غالية  علي  لطيفة عليو 3342 161
 68 الغوطة الغربية جميله محمود لمياء غزي  3344 162
 68 الغوطة الغربية صالحه  محمد ملكة عبد للا  3370 163
 68 الغوطة الغربية هنية يوسف ندى حيدر 3411 164
 68 الغوطة الغربية امون  ابراهيم نوال الزيدان  3425 165
 68 الغوطة الغربية وضحه  محمود هناء ابو ناصر 3453 166
 68 الغربيةالغوطة  غازية  حميد هويدا زهرالدين 3465 167
 68 الغوطة الغربية فاطمة فواز  هيام العيسى 3467 168
 68 الغوطة الغربية سحر محمد وداد السحار  3470 169
 67 الغوطة الغربية وزيره محسن امال العلي  3069 170
 67 الغوطة الغربية فايزة دياب امال عاشور  3070 171
 67 الغربيةالغوطة  مريم يوسف امنة ادريس 3082 172
 67 الغوطة الغربية ثوره حسين ايفا حسن 3100 173
 67 الغوطة الغربية فاطمه يوسف بدرية جوجو 3117 174
 67 الغوطة الغربية حبسة سليمان بسمة دروبي سلوم  3122 175
 67 الغوطة الغربية فطيم محمد جميلة ابو دال  3140 176
 67 الغوطة الغربية فاطمه محمود جواهر المعارك 3143 177
 67 الغوطة الغربية عليا حسن حفيظة علي  3146 178
 67 الغوطة الغربية صبريه مفيد دعاء عبد الخالق  3174 179
 67 الغوطة الغربية فاطمة محمد رفيق راميا العسس 3181 180
 67 الغوطة الغربية وضحا علي  رنيم الرجب 3199 181
 67 الغوطة الغربية انتصار ناصر زاهرة العبد هلل 3217 182
 67 الغوطة الغربية نصره خلف زهرة المحمد 3219 183
 67 الغوطة الغربية حليمه علي  زهرة قاسم 3220 184
 67 الغوطة الغربية عائدة عمر زينب فالح 3225 185
 67 الغوطة الغربية امينه محمد خير سوسن رمضان  3269 186
 67 الغوطة الغربية مريم عبد الكريم اغا فاطمة محمد علي  3321 187
 67 الغوطة الغربية هناء حسين فردوس عايد  3328 188
 67 الغوطة الغربية حكميه انور لميس زينو 3345 189
 67 الغوطة الغربية عطيه محمد توفيق منى مريم 3382 190
 67 الغوطة الغربية فايزه مصطفى ميسون طحان 3395 191
 66 الغوطة الغربية سلطانه عبدللا  ابتسام عبدللا  3039 192
 66 الغوطة الغربية فضه  عابد اعتدال العيسى 3058 193
 66 الغوطة الغربية دندنه هوشي امل هوشي 3081 194
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 66 الغوطة الغربية فطوم تركي امينة حساني 3092 195
 66 الغوطة الغربية فوزية محمود ايمان حجير 3108 196
 66 الغوطة الغربية عفاف موفق ايمان كباتيلو 3109 197
 66 الغوطة الغربية هيام محمد سمير جميلة محسن 3142 198
 66 الغوطة الغربية نهوات مصطفى ردينا طه 3187 199

200 3189 
رزان جزائرلي ابو  

 حيبر
 66 الغوطة الغربية وصال  ياسين

 66 الغوطة الغربية فاطمة احمد سعاد الغزاوي  3236 201
 66 الغوطة الغربية ذيبه ادريس سعدة قاسم 3238 202
 66 الغوطة الغربية صباح فتحي سمارة حمام 3246 203
 66 الغوطة الغربية هند كمال سها ابو عيوش 3257 204
 66 الغوطة الغربية فلك احمد فرزات الفضلي  3330 205
 66 الغوطة الغربية زبيدة جمال النا حمود 3341 206
 66 الغوطة الغربية ناهي فايز ليندا فروج 3353 207

 حسن مريم فضل للا  3368 208
امنه 
 الخطيب

 66 الغوطة الغربية

 66 الغوطة الغربية نضيره غسان  ميشلين ابو زيدان 3397 209
 66 الغوطة الغربية فطيم احمد نسيبة حمد 3421 210
 66 الغوطة الغربية هدى محمد نور زنوبه 3434 211
 66 الغوطة الغربية خديجة محمد هاجر العزي  3443 212
 66 الغوطة الغربية غادة رضوان  والء دياب 3477 213
 65 الغوطة الغربية كامله خلوف اميرة العوجان 3088 214
 65 الغوطة الغربية فاطمة محمد ايمان ابراهيم 3101 215
 65 الغوطة الغربية مريم احمد ابراهيمبشرى  3124 216
 65 الغوطة الغربية ندى احمد دانا التلي  3169 217
 65 الغوطة الغربية عائشة محمد رقية رجب 3196 218
 65 الغوطة الغربية غزالة  حمدان  عزيزة حسن 3293 219
 65 الغوطة الغربية نبيها جهاد غرام ابراهيم 3303 220
 65 الغوطة الغربية جميله محمد عبد للا  البغدادي فاطمة  3311 221
 65 الغوطة الغربية جموله احمود فاطمة الخضر  3313 222
 65 الغوطة الغربية بديعه احمد فدوى منصور  3326 223
 65 الغوطة الغربية حفيظة محمد كفاح االحمد 3336 224
 65 الغوطة الغربية خبصه محمد لميس ساري  3346 225
 65 الغوطة الغربية صفيه شعبان لينا سكري  3352 226

 محمد منى الصالح  3378 227
عزيزة 
 الحميدي

 65 الغوطة الغربية
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 65 الغوطة الغربية جميلة محمد نادرة عبد للا 3398 228
 65 الغوطة الغربية مريم عيد نجوه محمد 3406 229
 65 الغربيةالغوطة  امينه عبدالباقي  نجوى حاج حمود 3407 230
 65 الغوطة الغربية رسميه محمد ندى مهدي 3412 231
 65 الغوطة الغربية مريم اسماعيل هناء السمين 3455 232
 65 الغوطة الغربية سهام جنيد هناء محمد 3459 233
 65 الغوطة الغربية شما مزعل وسيمة موسى 3473 234
 64 الغربيةالغوطة  حليمه فهد احمد سكري  3045 235
 64 الغوطة الغربية ثناء سليم االء موعد  3065 236

 محمد مطيع بشرى ذيب 3126 237
وداد  
 خرنوب

 64 الغوطة الغربية

 64 الغوطة الغربية فوزيه عدنان  حياة حسن 3158 238
 64 الغوطة الغربية سميره رزق  ديانا العجي 3178 239
 64 الغوطة الغربية فهده محسن راغدة بدران 3180 240
 64 الغوطة الغربية حاجة  شتيوي  سناء الطحان 3255 241
 64 الغوطة الغربية سوريه فندي سهام حرفوش 3262 242
 64 الغوطة الغربية سلوى  حسين صباح الضاهر  3275 243
 64 الغوطة الغربية دمعة حمد عماد الشمعة  3297 244
 64 الغوطة الغربية مروش حسن غادة االقرع  3298 245
 64 الغوطة الغربية حليمة عصام  غادة حسين  3300 246
 64 الغوطة الغربية زهية محمد فاتن عيسى 3309 247
 64 الغوطة الغربية عيده اسماعيل معاني عمران 3369 248
 64 الغوطة الغربية مريم ابراهيم مها صالح  3383 249
 64 الغوطة الغربية امينه نذير مؤمنات حجازي  3384 250
 64 الغوطة الغربية خديجة فواز  ميسون فالحة 3396 251
 64 الغوطة الغربية شمخة محمد ناديا مهاوش 3400 252
 64 الغوطة الغربية علية  متعب نبال الرفاعي  3404 253
 64 الغوطة الغربية امنه منصور ندى التكروري  3410 254
 64 الغوطة الغربية عبال ابراهيم نسرين التلي 3413 255
 64 الغوطة الغربية وطفه محمد هاجر الخضر االحمد  3442 256
 64 الغوطة الغربية حليمة علي  هنادي شعار 3461 257
 64 الغوطة الغربية حليمه حسن وردة نصر 3472 258
 64 الغوطة الغربية حليمه محمد يسرى ضاهر 3481 259
 63 الغوطة الغربية منيفة نصر اتحاد حسن  3041 260
 63 الغوطة الغربية خرصه  خالد  اسماء المهدي 3054 261
 63 الغوطة الغربية رسمية خليل االء خلف 3064 262
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 63 الغوطة الغربية ازدهار  مصطفى ام كلثوم ابراهيم 3068 263
 63 الغوطة الغربية سميره عوض امل عبدللا  3076 264
 63 الغوطة الغربية فاطمه فواز  العيسىايمان  3106 265
 63 الغوطة الغربية كفاح عماد براءة حميد 3119 266
 63 الغوطة الغربية خديجة عباس حنان عيسى 3152 267
 63 الغوطة الغربية فاطمه حسني خولة حسن  3167 268
 63 الغوطة الغربية اميرة احمد زينب بعاج 3221 269
 63 الغوطة الغربية فاطمة عبد الكريم سارة نتوف 3228 270
 63 الغوطة الغربية حميده احمد غادة حمد  3301 271
 63 الغوطة الغربية نزيها محمد فاتن سعديه 3308 272
 63 الغوطة الغربية هديه مصطفى مروة االحمد الشواخ 3365 273
 63 الغوطة الغربية حياه برهان مريم حمودهتولد 3366 274
 63 الغوطة الغربية امنه محمد مريم عبد القادر  3367 275
 63 الغوطة الغربية حمدة يوسف منال محمود 3373 276
 63 الغوطة الغربية سوريه حسين منصورة العقالة 3376 277
 63 الغوطة الغربية زينب خضر  ميادة مصطفى عمر 3388 278
 63 الغوطة الغربية نايلة علي  نهى عقول 3424 279
 63 الغوطة الغربية حفيظة محمد نور الدين قطيش  3429 280
 63 الغوطة الغربية سهام فيصل نيرمين العمر 3441 281
 63 الغوطة الغربية ليلى حسن هنادي االبراهيم 3460 282
 63 الغوطة الغربية فاطمه علي  هند احمد 3463 283
 63 الغربيةالغوطة  دولة  محمود هيام الحسن  3466 284
 62 الغوطة الغربية وداد  نزار روان شقير 2785 285
 62 الغوطة الغربية شمة ابراهيم احالم ابراهيم 3042 286
 62 الغوطة الغربية كفا عزت اسراء الحريري  3052 287
 62 الغوطة الغربية سعاد حسين االء حميدي 3063 288
 62 الغوطة الغربية وهيبه محمد ايناس مصطفى 3112 289
 62 الغوطة الغربية سعاد راكان دارين الفريج  3168 290
 62 الغوطة الغربية مياده محمد سمير دعاء منصور 3175 291
 62 الغوطة الغربية هند نمر ديانا بدره 3179 292
 62 الغوطة الغربية فاتن مصطفى سوزان عيان  3268 293
 62 الغوطة الغربية هناء محمدخير منال خليفه 3371 294
 62 الغوطة الغربية امال موفق منى الحموي  3377 295
 62 الغوطة الغربية وردة محمد منى عمايري  3381 296
 62 الغوطة الغربية حميده نزال نادية العابد 3402 297
 62 الغوطة الغربية زادة حمدي ناهد المبارك 3403 298
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 62 الغوطة الغربية ورده صالح  نوال موسى 3428 299
 62 الغوطة الغربية امونه محمود وردة العبده 3471 300
 62 الغوطة الغربية بشيرة كامل وفاء االفغاني 3474 301
 61 الغوطة الغربية عيوش احمد احالم الحميد  3043 302
 61 الغوطة الغربية عائشه خالد  اخالص نتوف 3046 303
 61 الغوطة الغربية فاطمه يوسف امل فارس  3079 304
 61 الغوطة الغربية فاطمة علي  اميرة صالح 3089 305
 61 الغوطة الغربية سلمى عبد الكريم دانية رمضان  3171 306
 61 الغوطة الغربية نورا ماجد رتيبة هاشم 3185 307

 دهام رهف بحصاص 3203 308
رضيه  
 بحصاص

 61 الغوطة الغربية

 61 الغوطة الغربية حمدة حميد منصورريمة  3216 309
 61 الغوطة الغربية فريدة ناصر زينب ناصر 3226 310
 61 الغوطة الغربية عزيزه جاسم سهام المحيمد 3261 311
 61 الغوطة الغربية عفيفة احمد مهى كشيك 3264 312
 61 الغوطة الغربية نجدية عبدو غيثاء العلوش 3307 313
 61 الغوطة الغربية عائشة عمر الديري فايزة  3322 314
 61 الغوطة الغربية رجاء احمد راتب فتون جابر 3324 315
 61 الغوطة الغربية مريم احمد مناهل صالح  3375 316
 61 الغوطة الغربية جميلة عبدالوهاب  ميادة الطوير 3385 317
 61 الغوطة الغربية شما منصور نجاح احمد 3405 318
 61 الغوطة الغربية غازية  فايز هيلدا صقر  3469 319
 60 الغوطة الغربية عيده اسماعيل انتصار عمران  3097 320

 ايمان الصيادي  3105 321
علي نجم  

 الدين 
 60 الغوطة الغربية خولة 

 60 الغوطة الغربية رتيبه قاسم باسمة حسن 3114 322
 60 الغوطة الغربية ثلجة محمد بشرى الموسى 3125 323
 60 الغوطة الغربية صبحية علي  حسنا ابراهيم 3145 324
 60 الغوطة الغربية اميمة وحيد ربا القدار  3184 325
 60 الغوطة الغربية عزيزة عبد الرحمن  ميساء الرحيل 3391 326
 60 الغوطة الغربية حبسه احمد نوال حسن  3427 327
 60 الغربيةالغوطة  نزيهة محمد هبة معارك 3446 328
 60 الغوطة الغربية سميرة محمود ياسمين الخليف 3480 329
 59 الغوطة الغربية حليمه ابراهيم ابتسام كريم 3040 330
 59 الغوطة الغربية سحر معن اريج مصطفى 3050 331
 59 الغوطة الغربية ذيبة خالد  ايمان ابو نجم 3102 332
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 59 الغوطة الغربية عطشة  خلف خولة احمد  3164 333
 59 الغوطة الغربية هدى محمد خير دعاء الغزاوي  3172 334
 59 الغوطة الغربية سعيدة علي  راميا مظفر 3182 335
 59 الغوطة الغربية رسمية عثمان منال محمود 3372 336
 59 الغوطة الغربية حسنه شحادة منى القاسم 3379 337
 59 الغوطة الغربية سميرة علي  نسرين صالح  3419 338
 59 الغوطة الغربية خميسه عيسى هند الهالل  3464 339
 59 الغوطة الغربية زهيه وجيه هيفاء الطويل 3468 340
 58 الغوطة الغربية سعاد محمود اماني العيسى 3072 341
 58 الغوطة الغربية نجاح مصطفى دانا العبار 3170 342
 58 الغوطة الغربية لطفيه حسان االوبري نور الهدى  3430 343
 57 الغوطة الغربية ناديا موفق اناس دوده 3093 344
 57 الغوطة الغربية ثناء مروان  دعاء سالخو 3173 345
 57 الغوطة الغربية ليلى حسين سميرة قطرون  3254 346
 57 الغوطة الغربية ماجدة احمد غنوة ساعد  3306 347
 57 الغوطة الغربية صبحه عبد للا  المحمد فريال  3332 348
 57 الغوطة الغربية سهيال كامل مجدولين ابراهيم 3359 349
 57 الغوطة الغربية نجاح معروف ميادة حمزة 3387 350
 57 الغوطة الغربية نجاح محمد هنادي شنار 3462 351
 56 الغوطة الغربية بركه محمد انعام نتوف 3099 352
 56 الغوطة الغربية حسنية ياسين بشر قباني 3123 353
 56 الغوطة الغربية بحريه حسين حورية المحمد الذياب 3156 354
 56 الغوطة الغربية وطفه محمد فاطمة الخضر االحمد  3314 355
 56 الغوطة الغربية امنه عبدالرحمن  فاطمة السوسي  3315 356
 55 الغوطة الغربية عزيزة عبدللا  ابتسام االحمد 3037 357

 ايمن االء يونس 3066 358
سميره 
 يونس

 55 الغوطة الغربية

 55 الغوطة الغربية جميله جميل اماني العوض 3071 359
 55 الغوطة الغربية ترفه احمد فاطمة البكور 3312 360
 55 الغوطة الغربية يسرى  شحادة فردوس الشيخ احمد 3327 361
 55 الغوطة الغربية مريم خضر  محاسن خضر  3360 362
 55 الغوطة الغربية عسليه  علي  نوال العيد 3426 363
 54 الغوطة الغربية فطوم صالح  انتصار خضير 3096 364
 54 الغوطة الغربية نوفة جمال دالل الضاهر  3176 365
 54 الغوطة الغربية خضرة حسن فاطمة شاويش 3320 366
 54 الغوطة الغربية صبحيه ابراهيم مرام شدود 3363 367
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 54 الغوطة الغربية صبحه حمد هدى المشتولي  3447 368
 53 الغوطة الغربية كوثر نبيل االء العاص 3061 369
 53 الغوطة الغربية وطفة محمد امينة الخضر االحمد  3091 370
 53 الغوطة الغربية ثوره عيد ايمان المحمد 3107 371
 53 الغوطة الغربية امل اسامة الجلدة سهام  3258 372
 53 الغوطة الغربية سعاد محمد سهى محمود 3265 373
 53 الغوطة الغربية امون  محمد سهير معمار 3266 374
 53 الغوطة الغربية صباح محمد فاطمة حمزة 3319 375
 52 الغوطة الغربية امينة محمود خولة العقال 3165 376
 52 الغوطة الغربية زانه احمد الحسن سهام  3259 377
 52 الغوطة الغربية حليمة محمود منال مرعي 3374 378
 52 الغوطة الغربية فاطمة محمد علي  هبة خناق الستاتي 3445 379
 51 الغوطة الغربية حسينه حسان مرام الرشيد 3362 380
 50 الغوطة الغربية صبحيه محمد احالم الرزج 3044 381
 50 الغوطة الغربية فاطمة محمد جميل اروى جمعة 3047 382
 50 الغوطة الغربية هديه حسن اريج رمضان  3049 383
 50 الغوطة الغربية نجمه عادل  اسراء جابر 3053 384
 50 الغوطة الغربية وطفه حسن ايمان محمد 3110 385
 50 الغوطة الغربية امل بسام تبارك طياره 3129 386
 50 الغوطة الغربية منيره محمد خولة تميم 3166 387
 50 الغوطة الغربية غصون  احمد سناء عوض 3256 388
 50 الغوطة الغربية رسميه تركي سهيلة العقله  3267 389
 50 الغوطة الغربية عليا علي  فاطمة ابو ناصر  3310 390
 50 الغوطة الغربية هالله  موسى فاطمة العسود  3316 391
 50 الغوطة الغربية حاجه  شحاده فاطمة حسن  3318 392
 50 الغوطة الغربية تركيه احمد ندى اسماعيل 3409 393
 50 الغوطة الغربية سميره عوض نور عبدللا  3435 394
 50 الغوطة الغربية حبسه قّنو عبد الفتاح نور قّنو 3437 395
 50 الغوطة الغربية نجاح عبدللا  نورس صالح  3440 396
 50 الغوطة الغربية مريم ابراهيم هاجر حسن  3444 397
 50 الغوطة الغربية فاطمة ابراهيم هدى محمد 3449 398
 50 الغوطة الغربية فهمية عمر هديل الطعاني 3450 399
 50 الغوطة الغربية فريال مرعي هديل عليوي  3451 400
 50 الغوطة الغربية مريم عدنان  هناء ابورنة 3454 401
 50 الغوطة الغربية ديبه عبد اللطيف هناء داود 3458 402
 78 القطيفة سمر حسين راما الديب 85 1
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 77 القطيفة فاطمه ابراهيم راما طبيش 86 2
 77 القطيفة وفاء محمد كوثر غنام 177 3
 77 القطيفة سمر محمود ندى الحالق  222 4
 76 القطيفة حياة عبد الحي  ايمان مقصود 41 5

خديجه   صابر حليمة خلف  61 6
 عليان 

 76 القطيفة

 76 القطيفة خالديه  محمد خلود سالم  73 7
 76 القطيفة امال خالد  خلود غدي  74 8
 76 القطيفة فاطمة محمد خيرية عموش 78 9
 76 القطيفة حياة محمد دام الهنا تينة 79 10
 76 القطيفة فاطمة محمد دالل نجم 82 11
 76 القطيفة امنة محفوظ عيشةعبير ابو  139 12
 76 القطيفة ورده انور فاطمة االسد  155 13
 76 القطيفة رويدة وليد فاطمة طالب 160 14
 76 القطيفة فاطمة عدنان  نسرين شلة 225 15
 75 القطيفة فاطمة عبد الكريم اكرام قاسم  17 16
 75 القطيفة امنه فيصل االء طالس 19 17
 75 القطيفة امنه اديب الدراس ايمان  35 18
 75 القطيفة ليلى فايز ايمان الدكاك  36 19
 75 القطيفة ايده محمد حنان فرهود 63 20
 75 القطيفة وحيده محمد ختام االبرص 68 21
 75 القطيفة فاطمه محمد خير خولة عثمان  75 22
 75 القطيفة لمياء عبد المجيد  دولة قرنداش 83 23
 75 القطيفة وطفة عبد للا  شهامة دياب 124 24
 75 القطيفة مهرة محمود عبير ابوزيد 140 25

 محمد عليا علوش  146 26
شفيقه 
 علوش

 75 القطيفة

 75 القطيفة فريزة قاسم فايزة مداده 167 27
 75 القطيفة كوكب خالد  فريال منصور 170 28
 74 القطيفة حياه منير اخالص ابراهيم 6 29
 74 القطيفة رسمية سطام اسراء ابوعلي  10 30
 74 القطيفة نبيلة حسين اسراء حينون  11 31
 74 القطيفة فاطمة عبد الحميد  ايمان عجاج 39 32
 74 القطيفة حليمه محمود ايمان قشبري  40 33
 74 القطيفة فريال مأمون  باسمة خليل 46 34
 74 القطيفة مريم مروان  حورية مروان  64 35
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 74 القطيفة امنه علي  حياة عنيزه 66 36
 74 القطيفة فاطمة قاسم رامية الدرع  87 37
 74 القطيفة فايزه عبد الرزاق  سحر الكردي 107 38
 74 القطيفة شيخه عدنان  سالم غزال  111 39
 74 القطيفة مريم حسين سميرة القرطه 115 40
 74 القطيفة فاطمة علي  صفاء جعفر 129 41
 74 القطيفة هيام خالد  فاطمة خطاب 159 42
 74 القطيفة اعتدال  حسن فداء عبد الدائم  168 43
 74 القطيفة فايزه خالد  لما األشقر 179 44
 74 القطيفة غصون  كايد نسرين يوسف 228 45
 73 القطيفة سعدا محمد امنة الشيخ  26 46
 73 القطيفة امنة عبد اللطيف تبارك الحاج احمد 55 47
 73 القطيفة ساميا يوسف تقال شلهوب 56 48
 73 القطيفة كوثر محمود دعد قرقوز  81 49
 73 القطيفة مريم محمد زبيدة عباده 106 50
 73 القطيفة عيشه عبد اللطيف طه حسون  130 51
 73 القطيفة عليا محمد نذير عبيدة الطربوش 138 52
 73 القطيفة نجاح محمد ابراهيم عفراء شاكوش 143 53
 73 القطيفة صالحة  حسني فدوى قاسم  169 54
 73 القطيفة يسرى  محمد كوثر حجازي  176 55
 73 القطيفة عزوز  احمد وردة تركمان 250 56
 72 القطيفة خزنة راتب احمد خضرة 5 57
 72 القطيفة شاها محمد ازهار هالل  9 58
 72 القطيفة لميس محمود اسماء غرة 13 59
 72 القطيفة فاطمة عمر انتصار عنقه 31 60
 72 القطيفة فطيم خليل انصاف المنكار 32 61
 72 القطيفة ميسان بسام انيسة سعدة 34 62
 72 القطيفة ميادة فريز آالء الموصلي  42 63
 72 القطيفة امون  محمد براءة خانم 50 64
 72 القطيفة عليا صبحي حمدة الدكاك 62 65
 72 القطيفة امنه تيسير رشا جمعه 94 66
 72 القطيفة منيرة محمد رهف ابراهيم 100 67
 72 القطيفة نايفة عبد الكريم روال رعد  104 68
 72 القطيفة فاطمه مروان  شيرين المنا 125 69
 72 القطيفة ثريا حمدو عائشة مقدم  137 70
 72 القطيفة نادره حكمت غزل الدكاك 149 71
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 71 القطيفة كوثر سمير الخطيباالء  18 72
 71 القطيفة فايزة علي  امل الشيخ عمر 22 73
 71 القطيفة مريم عمر امنة طحينة 27 74
 71 القطيفة حورية محمود ايمان حمرة 37 75
 71 القطيفة مريم ياسين آالء تركمان 43 76
 71 القطيفة فاطمه علي  آية علوش  44 77
 71 القطيفة فاتنة عادل  تيماء سعدة 58 78
 71 القطيفة امينه محمد خالد اسعد  67 79
 71 القطيفة فاطمة عبده خديجة ابو عساف  69 80
 71 القطيفة امنة محمود خزنة حمودة 71 81
 71 القطيفة خديجه بهجت رشا دياب 95 82
 71 القطيفة قمر حسن رهف زنبوعه 101 83

 محمود سوزان الخطيب 123 84
شريفه 
 جريده

 71 القطيفة

 71 القطيفة حليمه مصطفى صفاء تمساح 128 85
 71 القطيفة حورية محمد بدر عائدة العباس 132 86
 71 القطيفة فاطمة خالد  عائدة توتي 133 87
 71 القطيفة ديمون  دياب عائشة عثمان  135 88
 71 القطيفة حليمة قاسم مريم ديش 194 89
 71 القطيفة نبيها كامل هويدا رمضان  247 90
 70 القطيفة صالحه  محمد اسراء كحيل 12 91
 70 القطيفة سجيعة محمد اسية طهماز 14 92
 70 القطيفة دله  يوسف امنة ادريس 25 93
 70 القطيفة فاطمة علي  امنة ناخوز 28 94

 محمد ايمان سلمان 38 95
فاطمه 
 سلمان

 70 القطيفة

 70 القطيفة ناهده حمد الديب باسمة العلمي 45 96
 70 القطيفة عائشه مروان  حورية مروان  65 97
 70 القطيفة رسمية محمد ديب خديجة زوال  70 98
 70 القطيفة نعيمة سالم رابعة سليمان 84 99
 70 القطيفة حورية ابراهيم رائدة الخطيب 88 100
 70 القطيفة امنه محمد خير رائدة كاتبه 89 101
 70 القطيفة فريال مهدي حوريةسمر  112 102
 70 القطيفة وفيقة محمد ديب عائدة منصور 134 103
 70 القطيفة ديبة عثمان عبير حجازي  141 104
 70 القطيفة ليلى خالد  عزة الهالل 142 105
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 70 القطيفة مريم سطام غصون سمور  150 106
 70 القطيفة عائشة احمد محمد صالح  188 107
 70 القطيفة فاطمة حسن محمود بكر 189 108
 70 القطيفة صباح محمود منيرفا الهرش 212 109
 70 القطيفة زهيدة محمد ديب مهند خضرة 213 110
 70 القطيفة فلك عبد الحميد  ميادة حمد 214 111
 70 القطيفة امنه خالد  نسرين شهاب الدين 226 112
 70 القطيفة حورية حسام الدين  هند الشيخة  246 113
 69 القطيفة زينب نور الدين  امل فياض 24 114
 69 القطيفة زبيده علي  ثناء عوض 59 115
 69 القطيفة يسرى  محمد حليمة حجازي  60 116
 69 القطيفة مريم حسين رلة عيطة  97 117
 69 القطيفة ريا بهجات رندة العلي 98 118
 69 القطيفة غاده وليد روال ابو الريش 103 119
 69 القطيفة عانة  مصطفى سكينة الشيخ 110 120
 69 القطيفة نجوى  مخلص سمر شيخ محمد 113 121
 69 القطيفة امنة ابراهيم صباح كحيل 126 122
 69 القطيفة نبيلة محمد خير عائشة فرهود  136 123
 69 القطيفة سحر مروان  عفراء شريدة 144 124
 69 القطيفة فاطمه محمد كريمة ميري  173 125
 69 القطيفة حورية فهمي كلثوم عربية 174 126
 69 القطيفة مريم محمد كوثر نصير 178 127
 69 القطيفة سعاد سامي ليالي موسى 182 128
 69 القطيفة عائشة ياسر مرام ضاهر 191 129
 69 القطيفة تقال محفوظ ملك جبرائيل 203 130
 69 القطيفة فطوم زهير ميسون ريحان 218 131
 69 القطيفة هدى محمد ندى عمر 223 132
 68 القطيفة امنة سعيد ابتسام شحادة 2 133
 68 القطيفة خيريه عبد الكريم احالم فرهود  4 134
 68 القطيفة سميرة علي  اصيلة ضامن  16 135
 68 القطيفة زعيلة احمد بدرية الروح  47 136
 68 القطيفة نادره ظافر سراب سليمان 109 137
 68 القطيفة عزيزه حسين سهيلة محفوض 122 138
 68 القطيفة مريم مصطفى فاطمة الضميري  157 139
 68 القطيفة مريم محمود لميا غنام 180 140
 68 القطيفة امنة محمود مجدلين العبد للا  185 141
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 68 القطيفة سميه رشيد نهى زرقان الفرخ 232 142
 68 القطيفة فاطمه راضي هبة طحينه 242 143
 67 القطيفة موضي احمد اميمة هالل 29 144
 67 القطيفة فاطمه صمادي ربيعة صمادي 90 145
 67 القطيفة عائشه صالح  روضة حمرة 102 146
 67 القطيفة نجاح علي  عال تركمان 145 147
 67 القطيفة لينة عمر غريد ابوالريش  148 148
 67 القطيفة انعام بدر الدين  كندة الصوص 175 149
 67 القطيفة مريم سهيل منيرة كيالني 211 150
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 66 القطيفة فاطمه فرحان مديحة سويدان  190 166
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 71 الكسوة زينب محي الدين  ابتسام حسين 1720 55
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 71 الكسوة مريم احمد سهام العويدات 1902 60
 71 الكسوة منى ايمن عواطف غباش  1938 61
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 برغل
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 70 الكسوة عزيزه ديب منى النزال المشعل 2018 76
 70 الكسوة سميحه موسى ميس طعمه 2024 77
 70 الكسوة يسرى  احمد نور الهدى الوحيشي 2051 78
 70 الكسوة سعاد محمد سامر نورمان عواد  2056 79
 70 الكسوة ابتسام حسين هديل الصفدي  2064 80
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 69 الكسوة خيرية محمد امل طعمة 1752 83
 69 الكسوة مفيده محمد امنة الرحيل 1756 84
 69 الكسوة خرمة ابراهيم ايمان الشيخ  1765 85
 69 الكسوة مرضية احمد ايمان جويد 1768 86
 69 الكسوة زينب عبدالكريم بسمة موسى 1780 87
 69 الكسوة رغيده عبد الكريم جانيا بركات 1792 88
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 69 الكسوة هاجر ابراهيم زينب خريبة 1875 91
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 69 الكسوة سمر وليد عال زرزر  1935 96
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 69 الكسوة مطيعه عبد الكريم منى ربيع 2019 105
 69 الكسوة نادرة عيسى ناهد العثمان 2030 106
 69 الكسوة حميده عصام  هناء طعمه 2068 107
 69 الكسوة هيام ابراهيم وفيقة البحري  2089 108
 69 الكسوة بعثيه حمود ياسمين العلي 2093 109
 68 الكسوة مفيده حسن اسماء عناد 1730 110
 68 الكسوة ثلجه رمضان اماني السلمان  1746 111
 68 الكسوة سميره موسى اماني سيران 1748 112
 68 الكسوة مريم محمد جمعه ايمان الطرشان  1766 113
 68 الكسوة رسميه حسن ايمان موسى 1772 114
 68 الكسوة صبحه محمد خلود الخلف  1816 115
 68 الكسوة فاطمة محمود ديما الكردي 1825 116
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 65 دوما قمر حسان تغريد حسون  1383 213
 65 دوما حوا  خليل حنان الضميري  1395 214
 65 دوما فاطمة نادر حياة ظريفة 1400 215
 65 دوما نجاح عمر رشا الشعب الدولتلي  1427 216
 65 دوما وصال  محمد رويدة عثمان 1439 217
 65 دوما ثناء عواد  ريم العبدهلل 1441 218
 65 دوما امنه محمد سعيد صبحية الحالق  1512 219
 65 دوما اميرة صبحي منال دلوان  1593 220
 65 دوما خديجة خالد  ميساء بنيان 1623 221
 65 دوما عزيزه علي  نجاح النمس المصري  1642 222
 65 دوما امل احمد هالة الخبي 1678 223
 64 دوما حليمة علي  اسماء عالءالدين  1311 224
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 64 دوما منى محمود االء الريس 1315 225
 64 دوما فاطمه محمد امنة جمعه 1334 226
 64 دوما امنه يوسف ايمان قطنه 1362 227
 64 دوما ابتسام سليم بثينة بكاره 1371 228
 64 دوما نجاح عبد الرحمن  رجاء صالح  1418 229
 64 دوما فريزه محمد رحمة حاتم 1421 230
 64 دوما زريفة حسين سلمى قوجو 1476 231
 64 دوما امينه محمود سمر لكه 1481 232
 64 دوما فاطمة مصطفى سمية نقرش 1486 233
 64 دوما ثريا كدرم صالحة حميدي 1509 234
 64 دوما زينب تيسير فاطمة الصالحي  1540 235
 64 دوما امنة محمد فاطمة كسر 1550 236
 64 دوما حليمه احمد فتاة الشاعر  1554 237
 64 دوما يسرى  مصطفى مريم ضاهر 1579 238
 64 دوما ساره بشير منار الحاجه  1588 239
 64 دوما سعاد عمر نادية غزال  1630 240
 64 دوما فطيم عبدالرزاق  ناهد الجابر 1634 241
 64 دوما سليمة محي الدين  هدى شحادة  1685 242
 64 دوما فاطمة حسن هدية مرجاني 1688 243
 64 دوما فريزه مصطفى هال بكر 1689 244
 63 دوما خلود محمد ازهار زيدان  1307 245
 63 دوما وفاء ابراهيم اماني سليك 1323 246
 63 دوما ساميه محمد امنة علوش  1335 247
 63 دوما امل خالد  تغريد عيون  1385 248
 63 دوما تركيه احمد حسن سكاف 1388 249
 63 دوما عيدة فرحان خلود القاضي  1405 250
 63 دوما وفيقة محمود رانية علوش 1417 251
 63 دوما عيشة احمد رحمة احمد 1420 252
 63 دوما سميرة عاطف رفيدة الحمدان  1430 253
 63 دوما هدال سليمان سمية جيروديه 1485 254
 63 دوما فاطمه محمد مريم مريمه 1582 255
 63 دوما ثريا خليل مالذ ابو خلف 1584 256
 63 دوما ثنيه جاسم االبراهيمناصر  1633 257
 63 دوما عائشه مصطفى نجاة كريدي 1641 258
 62 دوما عائشة محمود الهام بللة  1319 259
 62 دوما مريم علي  امل خطاب 1328 260
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 62 دوما بشيرة صبحي باسمة ادم  1366 261
 62 دوما امنة محمد باسمة االغبر 1367 262
 62 دوما زينب محمود باسمة قاسم 1368 263
 62 دوما عائشه محمد دالل مستو 1414 264
 62 دوما فريدة عبدالرحمن  رقية يونس 1431 265
 62 دوما امال احمد روضة بليش  1435 266
 62 دوما بشيره عبدللا  ريما صالحاني 1450 267
 62 دوما حورية زهر زهور طبش 1455 268
 62 دوما خشفة محمد سحر زكاري  1465 269
 62 دوما حميدة يوسف سعدة خليل 1471 270
 62 دوما ندوه علي  سعدة محمد 1472 271
 62 دوما سعاد محمد سعيد سميرة البغدادي 1488 272
 62 دوما زينب محمود سميرة كيالني 1496 273
 62 دوما فخرية عبدهلل  علية عبدهلل  1527 274
 62 دوما انعام احمد غفران ديب 1531 275
 62 دوما امنه محمود فاطمة العتقي 1541 276
 62 دوما حليمة ابراهيم فاطمة حيدر 1548 277
 62 دوما صباح ابراهيم مريم كلس 1581 278
 62 دوما وفيقة عمر منال عز الدين  1595 279
 62 دوما مريم محمود مها الحسن 1605 280
 62 دوما امل هيثم نسيبة المدلل  1648 281
 62 دوما الهام محمد نوار دال  1654 282
 62 دوما عائشة خالد  نوال الحمدان  1655 283
 62 دوما بشيرة عبد العزيز نوال حجازي  1657 284
 61 دوما سكينة ابراهيم احمد تيسير معيكة 1305 285
 61 دوما مريم علي  الفت العيسى 1318 286
 61 دوما دالل اسماعيل ايمان الصايغ  1353 287
 61 دوما امينة محمد حنان الريس 1394 288
 61 دوما فاطمة محمد خيرية وفا 1408 289
 61 دوما ندوه حمد عبير العويد 1522 290
 61 دوما فوزية عبد الجليل  فاتن عبد الحق 1533 291
 61 دوما عليا ابراهيم مريم خليفه 1577 292
 61 دوما فاطمة محمود ملك حمود 1587 293
 61 دوما وحيدة ضاحي  ناريمان الدبليز 1632 294
 61 دوما سميحه مصطفى هناء صالح  1696 295
 61 دوما كحله نزيه هنادي كحله 1698 296
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 61 دوما مريم عمر وطفة ابراهيم 1708 297
 60 دوما حامده بدره حسن اميرة الساعور 1339 298
 60 دوما وصال  محمد اميمة عثمان 1345 299
 60 دوما سميرة عبد الرحمن  تغريد البغدادي 1381 300
 60 دوما فاطمة احمد حنان قادرية  1398 301
 60 دوما ربيعه محمد ريما الشيخ النجار  1447 302
 60 دوما منيره عبود سهام القصير 1503 303
 60 دوما روضه  جهاد مرح شغري  1570 304
 60 دوما مريم ابراهيم صالح  ملك الوزه 1585 305
 60 دوما امنة سليمان ناهدة ادريس 1635 306
 60 دوما فوزيه مصطفى هاال بكار 1677 307
 60 دوما فاطمة محمد هناء الدوري  1691 308
 60 دوما وفيقه محمد هنادي عبد الرؤوف  1697 309
 59 دوما سمر محمد مروان  اميرة مارديني 1344 310
 59 دوما تركيه ابراهيم امينة المبارك 1346 311
 59 دوما خيرية عبد الغني ايمان النعسان 1355 312
 59 دوما حياه محمد حسناء ديب 1389 313
 59 دوما فاطمه اسعد حمدة عبدللا  1392 314
 59 دوما شاهة حبوش دالل شامية 1413 315
 59 دوما مريم عباس رفعة غزال  1429 316
 59 دوما مريم محمود عائشة كسر 1518 317
 59 دوما غاليه  عيسى علية نقرش فهده 1528 318
 59 دوما فاطمه يوسف غادة حجازي  1529 319
 59 دوما حنان سليم فاطمة الساعور  1538 320
 59 دوما نعمه هالل فاطمة الهالل  1543 321
 59 دوما عليا محمد فاطمة جبل 1546 322
 59 دوما وفيقه مروان  فاطمة حسون  1547 323
 59 دوما فاطمه احمد مريم بنيان 1575 324
 59 دوما هديه عبد الوهاب منال الخطيب 1590 325
 59 دوما حياه صافي  نادرة صائمه 1628 326
 59 دوما عزيزه صالح  هناء المحمد 1693 327
 58 دوما نهيده خالد  ابتسام سبعاوي  1300 328
 58 دوما نوال  الرحمن عبد  جهينة الحلبي 1387 329
 58 دوما خديجة محمد ديبة ابو زيتون  1415 330
 58 دوما هنا عماد رزان السالخ  1425 331
 58 دوما زهريه ابراهيم عبير االغبر 1521 332
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 58 دوما هدية صبحي كوثر برخش 1558 333
 58 دوما امينه عبد الرزاق  منال ابو عيشه 1589 334
 58 دوما نعمه سعيد منى راشد 1601 335
 58 دوما منوه خالد  نوف العباس 1675 336
 58 دوما مريم خليل هناء شحرور 1695 337
 57 دوما مريم احمد احالم هندية  1304 338
 57 دوما هند محمد امل بكيره 1327 339
 57 دوما امينة امين ايمان عبد العزيز  1361 340
 57 دوما ضحيه خليف تركية المهباش 1380 341
 57 دوما ماجده سعدالدين  تغريد علي خالد  1384 342
 57 دوما بديعة محمد مريم هدال  1583 343
 57 دوما بشيره عبد العزيز ميساء حجازي  1624 344
 57 دوما حميدة موسى هند العبدللا 1699 345
 57 دوما امنة احمد يمن سيف 1718 346
 56 دوما البان زهر  خليل ابتسام صفا 1302 347
 56 دوما هدى عدنان  االء الرز  1314 348
 56 دوما عزيزة هاشم ريما وهبي 1452 349
 56 دوما فاطمة محمد سحر حماد 1464 350
 56 دوما حمدة احمد فاطمة القاضي  1542 351
 56 دوما كزبان نديم النة الط 1560 352
 56 دوما ملكة محمد شفيق مريم بكر 1574 353
 56 دوما عائشه جمعه منال جمعه 1592 354
 56 دوما يسرى  علي  منال شله  1594 355
 56 دوما عائشه محمد ديب منى خرزوم 1600 356
 56 دوما زينب احمد ناديا الخطيب 1629 357
 56 دوما مريم يوسف نوال بكر 1656 358
 56 دوما هدية عبدو نورا الشايطة 1673 359
 55 دوما نظميه نمر حجله رشا  1428 360
 55 دوما فهميه ابراهيم زبيدة النسرين 1453 361
 55 دوما خلود محمد عبير زيدان 1523 362
 55 دوما حمدة احمد غصون مفضي  1530 363
 55 دوما بشيره محمود فطوم عز الدين  1557 364
 55 دوما فتحيه محمد صالح  كوثر طفور 1559 365
 55 دوما فاطمه عبد الرزاق  باشوري ملك  1586 366
 55 دوما هديه صبحي منال برخش 1591 367
 55 دوما خديجة ابراهيم منال عيون  1596 368
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 55 دوما حياه محمد نجوى مشرف 1643 369
 54 دوما حمدة محمد امنة الصايغ  1331 370
 54 دوما رقية عبد الهادي  بشيرة الشيخ صالح  1378 371
 54 دوما انصاف اسماعيل سميرة الهواري  1492 372
 54 دوما زهره فايز فريال الجاسم  1555 373
 54 دوما اميره سليم لينا بدران 1565 374
 54 دوما يسرى  فارس ميساء شلهوب 1627 375
 53 دوما عائشة عزة اسماء شلة  1310 376
 53 دوما عائشه عبد المجيد  ايمان نقرش 1363 377
 53 دوما سهام غرب ايناس المضحي 1364 378
 53 دوما فاطمة فاروق  خالد عباس 1401 379
 53 دوما سكينة ابراهيم صفاء معيكة 1516 380
 53 دوما تبارك محمد طارق طالع 1517 381
 53 دوما حياة علي  نايفة يوسف 1638 382
 53 دوما مريم احمد ندى خرزوم  1644 383
 53 دوما جميلة محمد الوهاب نسيبة عبد  1649 384
 52 دوما وحيده محمد باسلة االسمر 1365 385
 52 دوما سكينة ابراهيم باسمة معيكة 1369 386
 52 دوما خديجة عبدالرحمن  بشرى الحلبي 1374 387
 52 دوما صفا سليمان عزة المير احمد 1524 388
 51 دوما حوا  خليل ايمان الضميري  1354 389
 51 دوما فاطمة محمود ايمان سالمة 1357 390
 51 دوما فاطمه عبدالغني مريم غزال 1580 391
 51 دوما سكينه ابراهيم وفاء معيكه 1711 392
 50 دوما هند جاسم اسماء الموسى 1309 393
 50 دوما سميرة حسين انتصار هيشان 1349 394
 50 دوما عيده علي  بسمة الفضل للا  1373 395
 50 دوما اميرة خالد  تهاني حاتم 1386 396
 50 دوما زهره علي  حليمة بكر 1391 397
 50 دوما امينة محمود سحر لكه  1467 398
 50 دوما هيفاء سلمان سعاد نزيهة 1470 399
 50 دوما حليمه راشد فايزة المصري  1552 400
 50 دوما جهان منير لبنى شالش 1562 401
 50 دوما فاطمة محمود منى طالع 1602 402
 50 دوما اميره عدنان  هدى طعمه 1686 403
 80 قدسيا عيوش يحيى زلوخ الشاشو 665 1
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 زهرة محمد السيد 666 2
محمد عز  

 الدين 
 80 قدسيا سمر

 80 قدسيا حميدة سعيد زينب عرسالي 670 3
 80 قدسيا هدية محمود سمر نقرش 678 4
 79 قدسيا ندوة فياض ايمان الفياض 602 5
 79 قدسيا دعده  عدنان  زينب العلي 669 6
 79 قدسيا فاطمة علي  زينب هندية 671 7

 عبدالرحمن  سامية كريكر 672 8
خديجه  
 كريكر

 79 قدسيا

 79 قدسيا فريحة محمدرياض نور صفية 793 9
 79 قدسيا هنا محمد ديب نور مطر 794 10

 جودت هناء حجازي  809 11
رجاء 
 الشربجي

 79 قدسيا

 79 قدسيا منى محمد عدنان هيلين صفية 811 12

 انور والء الرقشه  817 13
هدى  
 الحجي 

 79 قدسيا

 79 قدسيا اميمه محمد ياسمين حيدر 820 14
 78 قدسيا صبحيه عبدو دعاء سنوبر 634 15
 78 قدسيا صبحية حسين رانيا صفية 642 16
 78 قدسيا عواطف  محمد ريم هندية عطش 663 17
 78 قدسيا سلمى محمد بشير ريما هنديه 664 18
 78 قدسيا سميره علي  سمر عوده 677 19
 78 قدسيا حياة حسن غادة الحوراني  714 20
 78 قدسيا اميرة حسين فداء البرادعي  733 21
 78 قدسيا سعاد احمد كوثر صالح  740 22
 78 قدسيا امل عماد لما الطرابلسي 742 23
 78 قدسيا خالدية  احمد مروة عرميط 756 24
 78 قدسيا خزمه علي  نصرى مرعي 787 25
 78 قدسيا هيفاء محي الدين  نور شيخ الحدادين  792 26
 78 قدسيا نوره محمود نورس سليمان 796 27
 78 قدسيا جانيت عبد الكريم والء زيتون  818 28
 78 قدسيا صبريه شفيق يوال ليلى 822 29
 77 قدسيا مريم درويش اياد تغلب 600 30
 77 قدسيا منى محمد عدنان بسمة صفية 606 31
 77 قدسيا سليمه محمد بسام جميلة ابوشنب 614 32
 77 قدسيا ربيعة محمد زهور حسين 667 33
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 77 قدسيا ماجده احمد سمر القادري  675 34
 77 قدسيا زينب محمد عبير الرقشة  704 35
 77 قدسيا نظيره محمدمسلم فاطمة مستو 731 36
 77 قدسيا فايزه علي  فضيلة حالوه 735 37

عزيزه  محمود ميساء شفري  775 38
 علوش

 77 قدسيا

 77 قدسيا حلوي  قاسم نصرة سعدة 786 39
 77 قدسيا اميرة زهير نور الهدى عمرين  791 40
 77 قدسيا نظيره حمود هبة البطش 798 41
 77 قدسيا لطفية فوزي  هدى داوود  804 42

 يوسف هدى عثمان  806 43
هيام 
 الشعيري 

 77 قدسيا

 77 قدسيا تركية حسين وعد االحمد 814 44
 77 قدسيا سمر خليل والء الرفاعي  816 45
 76 قدسيا سلمى محمود جميلة غنية 615 46
 76 قدسيا عفاف عدنان  ريم عساف  661 47
 76 قدسيا امينة علي  زهور صبحة 668 48
 76 قدسيا فريده جميل عبير النايف 706 49
 76 قدسيا هند محمد فريال شعبان 734 50
 76 قدسيا كوكب ادم  فيحاء جمول 736 51
 76 قدسيا ندوه زهير فيروز برادعي  738 52
 76 قدسيا فاطمه عبد الرزاق  لبنى الحجيري  741 53
 76 قدسيا دنيا دياب لما زاهده 743 54
 76 قدسيا صباح احمد لميس صالح  745 55
 76 قدسيا امينه سمير لوجين احمد  746 56
 76 قدسيا امينة علي  مروة الشاغوري  754 57
 76 قدسيا كوكب محمد منال حميدو 762 58
 76 قدسيا نهله ابراهيم منال سلوم 763 59
 76 قدسيا باسم سالم محمد منيرة غريبه 769 60
 76 قدسيا نايفه احمد نادرة مهره 777 61
 76 قدسيا حميدة احمد تيسير نظيرة نقرش 788 62
 76 قدسيا اميرة وليد نور الطحان  789 63
 76 قدسيا عائشه عدنان  نور الهدى النعيمي 790 64
 76 قدسيا امل محمد نور مناديلي 795 65
 76 قدسيا دالل مأمون  هبة للا جاري  800 66
 76 قدسيا مريم ابراهيم هدى الهواش 803 67
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 76 قدسيا دولة  خالد  يماما شالش 821 68
 75 قدسيا زكيه داوود  اكرم ايوب 581 69
 75 قدسيا هنا علي  االء الصليبي 582 70
 75 قدسيا منار هشام امنة الرقشه  595 71
 75 قدسيا اسماء محمد المبارك ايمان دباس 603 72
 75 قدسيا درية عبدللا  خالدة القيس  621 73
 75 قدسيا وفيقة عدنان  دانيا صادقة  633 74
 75 قدسيا سعاد محمود دنيا الحسن  635 75
 75 قدسيا سوسن محمد رشا سلخوش 647 76
 75 قدسيا بدريه عمر فايزة العسلي 732 77
 75 قدسيا منتها غانم فيحاء صوفان 737 78
 75 قدسيا فاطمه محمد صادق كوثر الموازيني 739 79
 75 قدسيا اميره خالد  العلى درويشمجد  750 80
 75 قدسيا عائشه محمد محسنة الصليبي 751 81
 75 قدسيا نعامة محمد منور الحناوي  764 82
 75 قدسيا ديبه اسماعيل منور نقرش 765 83
 75 قدسيا حنان سعد الدين  نسرين بلو 785 84
 75 قدسيا ابتسام عدنان  هبة ديب 802 85
 75 قدسيا حبقه محمد وفاء صالح  815 86
 75 قدسيا اميره محمد والء يونس 819 87
 74 قدسيا سعاد علي  انعام ابو طاقيه 599 88
 74 قدسيا محسنه زكريا خديجة غنيه  624 89
 74 قدسيا سحر عاصم  خلود عبيدو 625 90
 74 قدسيا عليه  محمد سعيد رشا البوشي 646 91
 74 قدسيا حسنا اسكندر سكينة ابو سكينه 673 92
 74 قدسيا رتيبة محمد نعمان سلما المصري  674 93
 74 قدسيا ثناء ابراهيم عربية سلطان  707 94
 74 قدسيا امنة احمد لما نقرش 744 95
 74 قدسيا امنة فندي ليلى الحريري  747 96
 74 قدسيا سعديه عبدو لينا عليا 748 97
 74 قدسيا هيام جمال مرام مغربي 753 98
 74 قدسيا صفيه عمر مفيدة طبيش 759 99
 74 قدسيا فاطمة فخري  منى المغربي 767 100
 74 قدسيا فاطمه احمد منى حيدر 768 101
 74 قدسيا مريم محمد عيسى مها خالف 770 102
 74 قدسيا سميحة عادل  موبينا حموش 771 103
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 74 قدسيا صبحيه حسن هدى سنوبر 805 104
 74 قدسيا مريم احمد السالم هيام عبد  810 105
 74 قدسيا سارة احمد وصال عبد الوهاب  813 106
 73 قدسيا عائشة محمد نبيل امنة اسماعيل 594 107
 73 قدسيا ابتسام هاشم امنة مطر 596 108
 73 قدسيا سحر نايف اميرة صفية 598 109
 73 قدسيا امنه احمد تاجة عوده  608 110
 73 قدسيا نجال محمد ختام منصور 622 111

 عبدالقادر  ديانا كردي 637 112
ابتسام 
 خطاب

 73 قدسيا

 73 قدسيا فريزه عبد الحميد  رانيا العلي 641 113
 73 قدسيا حسناء احمد ريم فرج الحسني 662 114
 73 قدسيا مهدية حسين غادة الحوراني الباشا 715 115
 73 قدسيا ماجدة علي  غيثاء حيدر 720 116
 73 قدسيا صبحيه محمود فاطمة عباس 728 117
 73 قدسيا حكميه حسن لينا نقرش 749 118
 73 قدسيا فاطيه عبد المجيد  مفيدة مرعي 760 119
 73 قدسيا فتحية صبحي ميساء العبد للا 774 120
 73 قدسيا ناديا يوسف نجاة زينب 780 121
 72 قدسيا بدريه احمد الهام العدل  585 122
 72 قدسيا صبحية عزت امل سنكري  592 123
 72 قدسيا بدرية كمال ثروت الخطيب 612 124
 72 قدسيا سحر محمود جانيت دياب 613 125
 72 قدسيا صبريه فوزي  راغدة الحميدي 640 126
 72 قدسيا وردي خالد  سوسن الحجي  695 127
 72 قدسيا مها محمد عال نظامي 710 128
 72 قدسيا منيره عمر ياغي غادة  716 129
 72 قدسيا هاديه موفق غدير عامر  718 130
 72 قدسيا مفيدة امير فاتن ابراهيم 721 131
 72 قدسيا عائشه خالد  فاديا منصور 723 132
 72 قدسيا عائشة محمدعلي فاطمة المصري  725 133

 مأمون  فاطمة توبه 726 134
مريم 
 72 قدسيا بوشي

 72 قدسيا سبتا عبد القادر  عليا فاطمة  729 135
 72 قدسيا مسعوده مروان  معطية زيدان 758 136
 72 قدسيا اديبة حسن ميادة الحسن 773 137



81 
 

 72 قدسيا انتصار خليل ناهد العبد اللطيف 779 138
 72 قدسيا فاطمه علي  هبة القادري  799 139
 71 قدسيا نجاح محمد راجي اماني الشديدي 587 140
 71 قدسيا نوال  عقاب امل الفاعوري  590 141
 71 قدسيا امنه حسن تمام الفالح 609 142
 71 قدسيا اميرة مالك حال احمد 617 143
 71 قدسيا صبحيه حسن حنيفة سنوبر 619 144
 71 قدسيا حوريه عبد الرحيم  خديجة داري  623 145
 71 قدسيا فاطمه حمزه ديبة يوسف 638 146
 71 قدسيا هدية محمود سميرة نقرش 683 147
 71 قدسيا ثقله حسن سهام قويدر 686 148
 71 قدسيا ربيعه علي  عصام الداالتي  708 149
 71 قدسيا اميره مصطفى غدير البقاعي  717 150
 71 قدسيا هيام محمد علي  منى الشيخ القادري  766 151
 71 قدسيا رحمه محمد ندى رحمه 782 152
 71 قدسيا عائشة عقيل نزهة رحيمة 783 153
 70 قدسيا وفيقه ابراهيم امتثال العمري  589 154
 70 قدسيا غاده منير باسمة رمضان 604 155
 70 قدسيا رئيفه يوسف ثراء كابر 611 156
 70 قدسيا ميساء محمد عمر حياة الكردي 620 157
 70 قدسيا سموره سعيد ديما يوسف 639 158
 70 قدسيا نوفة ياسين شهيرة عبدالرحمن 699 159
 70 قدسيا مجيدة طالب فاتن عباس 722 160
 70 قدسيا نهال ابراهيم مرام قبالن 752 161

 سمير مروة موازيني 757 162
سوسن 
 زيتون 

 70 قدسيا

 69 قدسيا منيرة احمد ابتسام داود  573 163
 69 قدسيا هديه محمود الهام نقرش 586 164
 69 قدسيا محسنة احمد امل اليابوسي 591 165
 69 قدسيا حسيبة احمد سمر حسن 676 166
 69 قدسيا باسم سالم محمد شفاء غريبه 696 167
 69 قدسيا خديجه علي  فاطمة زينيه 727 168
 69 قدسيا عدويه  محمد زهير فاطمة عيروط  730 169
 69 قدسيا هدى اكرم نيرمين اسعد 797 170
 69 قدسيا عزيزة احمد خطيبوصال  812 171
 68 قدسيا فائزه سليمان اكتمال سعيد 579 172
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 68 قدسيا حياة عمر امل كحلوس 593 173
 68 قدسيا هند محمود اميرة البني 597 174
 68 قدسيا فاطمة محمد حنان الخطيب 618 175
 68 قدسيا حسن فايز خلود نجم  626 176
 68 قدسيا وصال  احمد عيد  سناء الخياط 684 177
 68 قدسيا دالله  مهدي سناء رحمه 685 178
 68 قدسيا نايفه احمد شهناز مرعي 698 179
 68 قدسيا ابتسام يوسف شيرين سالمه 700 180
 68 قدسيا خديجه كمال فادية عباس 724 181
 67 قدسيا وردة شحادة ايالف شحادة 601 182
 67 قدسيا كلثوم زعل حسناء ظاهر 616 183
 67 قدسيا بديعة محمد حسين خولة عرفة  630 184
 67 قدسيا اميرا موفق عهود عليا  713 185
 67 قدسيا مريم محمد غصون الشعيري  719 186
 67 قدسيا فوزية جابر نسرين البرغش 784 187
 66 قدسيا عائشة خالد  ابتسام بكري  572 188
 66 قدسيا مسره محمد سمير اماني القاوقجي  588 189
 66 قدسيا مريم قاسم تهاني عبد الحليم 610 190
 66 قدسيا اميره محمد خلود ونوس 627 191
 66 قدسيا فاطمة محمد وليد رزان حيدر  645 192
 66 قدسيا ثناء عبد النبي سهيلة كوكش 691 193
 66 قدسيا يسرا محمد مروان  سوزان البوشي  692 194
 66 قدسيا حسن محمد ناصر صفا جمعة 701 195
 66 قدسيا فاطمة عبد الهادي  مؤمنة صالحة  772 196
 65 قدسيا امل مصطفى نذير رنا الحوري  650 197

 عبدالحميد رنا عامر 652 198
مدللة  
 سرحان

 65 قدسيا

 65 قدسيا عبير محمود رهف نبكي 655 199
 65 قدسيا ثريا عبد السالم  عبير القادري  705 200
 65 قدسيا زليخه عبد الكريم منار طحان 761 201
 65 قدسيا مريم احمد هدى كريكر 807 202
 64 قدسيا سكر احمد الفت بكري  584 203
 64 قدسيا هند علي  رنا علي  653 204
 64 قدسيا ابتسام عبد القادر  رهام كردي 654 205
 64 قدسيا فاطمه يوسف سوزان السنكري  694 206
 64 قدسيا اميه اسماعيل عنايات اسامي 712 207



83 
 

 63 قدسيا رشدية علي  اخالص عبود  576 208
 63 قدسيا فايزة علي  اصالة حالوة  577 209
 63 قدسيا كلثوم شهاب خولة حيدر  629 210
 63 قدسيا ملكه محمد دارين الصليبي 631 211
 63 قدسيا سالم حسن روال زاهدة 656 212
 63 قدسيا راضيه علي  سميحة حسيني 681 213
 63 قدسيا ديبه علي  سهام كريكر 687 214
 62 قدسيا مجيده حسن روال صبوح 657 215
 62 قدسيا تركيه صالح  سهى صياح 688 216
 61 قدسيا بدوية عدنان  اخالص الحالق  575 217
 61 قدسيا رتيبه احمد بتول ابو حطب 605 218
 61 قدسيا نافله  احمد خنساء كرش 628 219
 60 قدسيا ناديا محمد ديانا زينيه 636 220
 60 قدسيا وطفة ملحم شفيقة الخطيب 697 221
 59 قدسيا فريزة احمد رجاء الحتاوي  643 222
 59 قدسيا نظيره محمد سهير القاضي 689 223
 58 قدسيا حسنيه محمد اكرام السالل  580 224
 58 قدسيا فريده شكري  ريم العاني 658 225
 58 قدسيا اسيمة حسن ريم الفالح 659 226
 58 قدسيا بديعه سليمان سهيلة الصوفي  690 227
 58 قدسيا وطفه علي  علياء شاهين 711 228
 57 قدسيا زهية رزق  ابتسام علي  574 229
 56 قدسيا رتيبه ميكائيل ابتسام اسماعيل 571 230
 56 قدسيا رضية محمد سمية محمود 680 231
 56 قدسيا فريحة زهير غازي عائشة  703 232
 55 قدسيا لميا سقر سمر يونس 679 233
 54 قدسيا سارة عبد السالم  رقية حالوة 649 234
 54 قدسيا هاجر يوسف عائشة الكريدي 702 235
 52 قدسيا رقيه علي  رغداء رمضان  648 236
 52 قدسيا فريزة محمد سعيد سوزان الخوجة  693 237
 51 قدسيا فاطمة وجيه حمادةريم  660 238
 51 قدسيا امنة محمود سمير الخالد  682 239
 50 قدسيا غادة محمد عال مهرة 709 240
 77 قطنا تعيبه محمد اميرة البكر 293 1
 77 قطنا رتيبة عبد المعطي رنا المصري  371 2
 77 قطنا اميره محمد راتب رندا زحالن 374 3
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 77 قطنا انعام يونس روضة االطرش 375 4
 77 قطنا عيده جمعه ريم السليم  377 5
 77 قطنا هيام محي الدين  عزة قدورة 442 6
 76 قطنا عربية محمود ايمان الصالح  303 7
 76 قطنا سميره صالح الدين  ايمان الصفدي  304 8
 76 قطنا حليمه غازي  بشرى ابو حوران 311 9
 76 قطنا امنه محمود جميلة الحوري  322 10
 76 قطنا اوسيمه نبيه حنين الخطيب 332 11
 76 قطنا ماجده محمد عيد رشا عبد القادر  364 12
 76 قطنا امنه محمد رغدة الزوارعه  365 13
 76 قطنا عفاف منير فاطمة غازي  464 14
 76 قطنا جدعه  محسن مرفت صالح  486 15
 76 قطنا فضية  كامل ميرفت جليل 504 16
 76 قطنا هاله  محمد ديب نسرين حصويه 521 17
 75 قطنا غاده محي الدين  امينة بطح 297 18
 75 قطنا شعيلة علي  ايمان النبهان 305 19
 75 قطنا مريم محمود ايمان قرقورا  307 20
 75 قطنا نجمة فيصل حسان الطحبش  324 21
 75 قطنا سهام عبد الرزاق  حنان قطيش 331 22
 75 قطنا فرجه شهاب العطا للا دالل  347 23
 75 قطنا عائشه عثمان دالل قبالن  348 24
 75 قطنا وفاء محمدعلي راما سيد سليمان 350 25
 75 قطنا فاطمة محمد راوية صالح  352 26
 75 قطنا فاطمة محمد عدنان رائدة الرفاعي  354 27
 75 قطنا منى عصام  ربا ابو رافع الملحم  355 28
 75 قطنا نهاد سعاده ربا حيدر 356 29
 75 قطنا سعاد ابراهيم ربيعة الزغبي 358 30
 75 قطنا جميلة محمد رفى طعمة 366 31

 سالم رنا ابو مره 368 32
سنيه ابو 

 مره
 75 قطنا

 75 قطنا نسيمه احمد رنا الجاسم  369 33
 75 قطنا فاطمة ياسر سماح العالن 402 34
 75 قطنا سارة خيرو صبحية دقو  427 35
 75 قطنا دالل محي الدين  عائدة غبوش 430 36
 75 قطنا لطيفه حسين عفيفة ايو قيس 444 37
 75 قطنا يسرى  عبد للا  فاطمة قبالن  465 38
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 75 قطنا مريم محمد نجاة العليوي  514 39
 75 قطنا نعمت حسن نسرين صقر 522 40
 75 قطنا روضه  حسن هبة حسين 536 41
 74 قطنا سميه عدنان  ابتهال حرب 259 42
 74 قطنا عيشة حسين احالم النعمان  260 43
 74 قطنا فاطمه حسين اسماء الكردي 268 44
 74 قطنا ذهبيه محمد اميرة شعيب 294 45
 74 قطنا بيكه مزيد ايمان الخبي  302 46
 74 قطنا مريم محمد ايمان زينة 306 47
 74 قطنا رسمية فارس بشيرة الشيخ 313 48
 74 قطنا شما رحيل ثريا الرحيل 319 49
 74 قطنا جميله حسن حنان عبدالسالم  330 50
 74 قطنا مريم صالح دالين المحمد 345 51
 74 قطنا نهيله كايد راوية عماد 353 52
 74 قطنا فاطمه احمد ربيعة طعمه 359 53
 74 قطنا فهيدة ياسر رزان الشاهين  361 54
 74 قطنا هيفاء محمد رشا السعدي 362 55
 74 قطنا سحر ناصر رشا طه  363 56
 74 قطنا ايمان عارف  رنا نصر 372 57
 74 قطنا حياة ياسين رنا يوسف 373 58
 74 قطنا منيرة علي  ريهام راجح 382 59
 74 قطنا سلوى  سليم سارة الصالح  389 60
 74 قطنا هند محمد صباح غياض 426 61
 74 قطنا امتثال محمد عال عيسى 447 62
 74 قطنا ميسر محمد فاطمة الحمد  459 63

 احمد نجاح حافظ 515 64
سوريا 
 حجازي 

 74 قطنا

 74 قطنا انعام حسين ياسمين الحمدان  567 65
 73 قطنا بدريه حسين احمد الصبيح  261 66
 73 قطنا امينة فارس اميرة ابوخير 292 67
 73 قطنا فاطمه محمد قبالنامينة  298 68
 73 قطنا وداد  يوسف امينة كنعان 299 69
 73 قطنا منصور فائز انتصار الحوش  301 70

فتحيه  حسن بسمة العواد  310 71
 االشقر

 73 قطنا

 73 قطنا امل عبد الوهاب بشيرة الحوري  312 72
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 73 قطنا نجمة احمد رانيا العجلوني 351 73

 معذى الحجلي رحمة  360 74
حجله  
 73 قطنا كحل

 73 قطنا نجوى  ماهر سالم طه  397 75
 73 قطنا سميحه محمد بشير غدير الحاج  453 76
 73 قطنا هاله  محمد ديب فاطمة حصويه  461 77
 73 قطنا مريم احمد جمال ميساء صفر 507 78
 73 قطنا عيده خلف ندى الحجي  516 79
 73 قطنا منيره نكد نهيلة صقر 526 80
 72 قطنا امنه عبد الرحيم  ابتسام موسى السقا 258 81
 72 قطنا عصرية  عمر اسماء االطرش 267 82
 72 قطنا سميحة يحيى اسيمة ابو رافع 271 83
 72 قطنا حسنه صافي  اميرة معال 295 84
 72 قطنا فاطمه حسن ايمان محمد 308 85
 72 قطنا غازية  حمود خاتون الفرج 334 86
 72 قطنا صبحية شحادة خالدة فراوي  335 87
 72 قطنا آمال عصام  ربا عماد 357 88
 72 قطنا شما حسن ريم الصبيح  378 89
 72 قطنا رحاب عماد الدين  فادية زينه  457 90
 72 قطنا سعاد يوسف فاطمة المصري  460 91
 72 قطنا مها علي  فاطمة خليل  462 92
 72 قطنا مريم مشهور فاطمة دقو  463 93
 72 قطنا سلوى  حسن فوزية مرعي 469 94
 72 قطنا فاطمه حسن ماهر الحسين العلي  481 95
 72 قطنا زهيه قاسم مرح راشد 485 96
 72 قطنا اثينه حسن مسكوبة الخطيب 493 97
 72 قطنا انعام محمود ملك الخطيب 494 98

 داوود  ناريمان كحل 513 99
رجاء 
 يحيى

 72 قطنا

 72 قطنا سميره علي  نسرين نور الدين  523 100
 72 قطنا انتصار نجم نور بالن 529 101
 71 قطنا بدوية احمد ابتسام عمر 257 102
 71 قطنا فوزيه علي  اديبة الحاج  263 103
 71 قطنا زينب خليل اسيمة شاهين 272 104
 71 قطنا فاطمه محمود امنة محفوظ 291 105
 71 قطنا جميلة عدنان  بربورخديجة  338 106
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 71 قطنا حميدة محمد دعاء الحوري  346 107
 71 قطنا صباح يوسف ريما االحمد 379 108
 71 قطنا رهيجه فوزي  زكية حجازي  386 109
 71 قطنا انعام نزار سلوى راجح  399 110
 71 قطنا اشتياق كمال سليمة النبواني 400 111
 71 قطنا فاطمة اسماعيل صابرين العبو 425 112
 71 قطنا جورية حسين عبير الجالد  435 113
 71 قطنا نظيره علي  غرام حمود 454 114
 71 قطنا سهام محمد خير فاتن قارصلي  455 115
 71 قطنا سعاد ابراهيم مريم خميس 492 116
 71 قطنا هالة  جمال ميساء طه 508 117
 71 قطنا هدى محمود ندى الحوراني  517 118
 71 قطنا ليال محمد نسرين الدرويش 520 119
 71 قطنا حمدة صياح نعمة المنيف 525 120
 71 قطنا رمزية احمد هيفاء شقرة 553 121
 71 قطنا منيره محمد وداد ضاهر  555 122
 70 قطنا سهام محمود ابتسام ادريس 255 123
 70 قطنا انعام محمد اسراء الخليفة  264 124
 70 قطنا مريم شحادة اسماء بنات 270 125

فطيم  سعد امل الرحال  284 126
 خلف

 70 قطنا

 70 قطنا الهام سلمان جهان حمدان  323 127
 70 قطنا مريم محمد حنان دياب 329 128
 70 قطنا هنا فارس رنا ابو عقل 367 129
 70 قطنا فريال عدنان  روال بدور 376 130
 70 قطنا اديبة احمد سامية حصوية 390 131
 70 قطنا عائشة عبد الرحيم  سمر سليمان 405 132
 70 قطنا خدوج محمد سوزان الصالح  416 133
 70 قطنا رسميه سليم شيخة السليم  423 134
 70 قطنا غزاله  حسن عائشة العايد  432 135
 70 قطنا عربيه احمد فاديا المصري  456 136
 70 قطنا وفيقه محمد فاطمة احمد  458 137
 70 قطنا اسه  راشد فتاة هواري  468 138
 70 قطنا سامية عادل  مواهب زيدان 503 139
 70 قطنا هيام كارم ميلين رشدان  510 140
 70 قطنا منى موسى نسيبة الصفدي 524 141
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 70 قطنا حياة احمد هويدا فارس 548 142
 70 قطنا ساره علي  هيام الرميله 549 143
 70 قطنا فريزه احمد ياسر الحاج 566 144
 69 قطنا وردة خضر  اسراء قطيش 266 145
 69 قطنا صبحيه مرعي اماني عباس 281 146
 69 قطنا مريم محمد امينة الشرداوي  296 147
 69 قطنا مريم محمود بيان عوض 314 148
 69 قطنا صبحية مرعي تهاني عباس 318 149
 69 قطنا منى محمد العمري جمانا درة  321 150
 69 قطنا فضيله  مدحان رنا المداد  370 151
 69 قطنا حميدة طالب ريما عديرة 380 152
 69 قطنا صبرية طفوش ريمة علي  381 153
 69 قطنا مريم فهد زينب الفهيد 387 154
 69 قطنا حليمه عمر زينب سيف الدين 388 155
 69 قطنا ليلى نبيل سوزان عماد  417 156
 69 قطنا فضه  كمال شريفة عالمه 422 157
 69 قطنا فايزة مصطفى عتاب غندور 440 158
 69 قطنا مريم علي  عالء علي  448 159
 69 قطنا خديجة عقيد ميساء سعيد 506 160
 69 قطنا فاطمه مصطفى ندى المال 518 161
 69 قطنا امنه هشام هديل يحيى 538 162
 69 قطنا عائشه محمد عصام  كنعانهال  540 163
 69 قطنا خديجة بهجات هيفاء المصري  552 164
 69 قطنا شمه محمود وجيهة النجار 554 165
 69 قطنا رحمة احمد وعد البر  557 166
 68 قطنا امنه عمر اسماء بربور 269 167
 68 قطنا صبحيه احمد الهام صالح  278 168
 68 قطنا مريم محمد امل المصري  285 169
 68 قطنا فاطمة خلف امنة الدريبي السلمان  286 170
 68 قطنا بدرية محمد علي  زكريا الرحيل 385 171
 68 قطنا خوله  عبده سوسن جبل 418 172
 68 قطنا نوفه حمد صفاء العيسمي 428 173
 68 قطنا سعاد ديب عبير الحداد  436 174
 68 قطنا يسرى  علي  عال الحليحل 445 175
 68 قطنا امنه محمد عيشة المعقد 450 176
 68 قطنا فايزة قاسم فاطمة كنعان 466 177
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 68 قطنا فوزية معال فايزة شدود 467 178
 68 قطنا منى محمد قمر شعبان 470 179
 68 قطنا نايفه عباس كيروان اليونس 473 180
 68 قطنا وزيرة عادل  لورين عليشي  475 181
 68 قطنا فاطمه فايز ناديا دمعه 511 182
 68 قطنا امنة صالح  هاجر حسن  534 183
 68 قطنا رضوه  يوسف هدى الذياب 537 184
 68 قطنا زينب محمد عدنان هناء السوقي 542 185
 68 قطنا شما محمد وردة طالل 556 186
 68 قطنا ابتسام محي الدين  وعد الشمالي  558 187
 68 قطنا فاطمه قاسم وعد حماده  559 188
 67 قطنا خضرة ابراهيم براءة العنيزان 309 189
 67 قطنا حياه عبده حسناء العكله 325 190
 67 قطنا نبيها موفق دارين رزق  344 191
 67 قطنا انعام عبد القادر  سجود رحيل 391 192
 67 قطنا فاطمة عادل  سعاد المعقد 394 193
 67 قطنا رويدة علي  سالم العنيزان 396 194
 67 قطنا خديجه ابراهيم غادة مصطفى 452 195
 67 قطنا لطيفة محمد لمى حجازي  474 196
 67 قطنا فاطمة قاسم محمد حماده 483 197
 67 قطنا منى خالد  منال العنيزان 496 198
 67 قطنا منى محمد نوال الماوردي 527 199
 67 قطنا زكية جمال نور ابراهيم 528 200
 67 قطنا اميمة مرعي نيرمين غازي  533 201
 67 قطنا قادريه  ابراهيم ياسمين النعماني 568 202
 66 قطنا رفاه حسين امنة شحاده 289 203
 66 قطنا نورهان عبد الحميد  خديجة عبيد 339 204
 66 قطنا مريم ابراهيم خديجه هالل  340 205
 66 قطنا ليلى احمد زبيدة خساره 383 206
 66 قطنا عزيزه اسماعيل سماهر عثمان 403 207
 66 قطنا حميده محمد سمر عبد الوهاب  406 208
 66 قطنا سعاد خزاعي سها مسعود 412 209
 66 قطنا فاطمه محمود سوسن سعيد 419 210
 66 قطنا خالدية  عثمان سوالف الشين 420 211
 66 قطنا عليه  نمر طالل الطحان  429 212
 66 قطنا سليمه عباس عائدة كحل 431 213
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 66 قطنا مريم حسن عال العلي  446 214
 66 قطنا امنة حسن محمد الهنداوي  482 215
 66 قطنا زهرية يوسف نسرين ابو مديرة 519 216
 66 قطنا فخرية محمود هبة بشير 535 217

فوزيه ابو   محمود هنادي عرابي 545 218
 عساف 

 66 قطنا

 66 قطنا فاطمة احمد الجوادري هيفاء  551 219
 66 قطنا شريفة محمد وفاء القاضي  561 220
 66 قطنا جوليا شاهين وفاء هيالنة 563 221
 65 قطنا اسيا محمد اخالص علي  262 222
 65 قطنا صبحة مرعي امل الحسين  282 223
 65 قطنا منيره حسين امنة العفاش 288 224
 65 قطنا وحيده الدين محي  تهاني خليفه 317 225
 65 قطنا حمدة احمد خالدية العوض 336 226
 65 قطنا امنه ياسين خديجة ادريس  337 227
 65 قطنا صبحة احمد خولة ابراهيم 343 228
 65 قطنا خديجة مصطفى زبيدة عمران 384 229
 65 قطنا غزالة  علي  سليمة حمد 401 230
 65 قطنا وطفه موسى عائشة المحسن  433 231
 65 قطنا الهام محمد عائشة غازي  434 232
 65 قطنا عائشه محي الدين  غادة شعيب 451 233

 محمد لينا السيد احمد  478 234
مريم 
 الدمراني

 65 قطنا

 65 قطنا هنا محمد منى عبدللا 501 235
 65 قطنا سعاد فيصل ناريمان التقي 512 236
 65 قطنا خديجة احمد هنادي يوسف 546 237
 64 قطنا امون  محمود اعتدال صفر  273 238
 64 قطنا هناء جمال الّدين  خلود صليبي  342 239
 64 قطنا سلطان  عادل  عنان شهاب الدين  449 240
 64 قطنا فاطمة ابراهيم ميساء ايوب سالمة 505 241
 63 قطنا وجيها علي  الهام عبدو  279 242
 63 قطنا وفاء محمد مادلين عبيد 479 243
 63 قطنا امنه عبد الوهاب محمد ياسر سليمان 484 244
 63 قطنا وفيقة محمد مريم المصري  490 245
 63 قطنا سعاد ابراهيم منى خميس 500 246
 63 قطنا امنة منير نورا ادريس 531 247
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 63 قطنا سوريا ذياب والء الخنيفس 565 248
 63 قطنا مريم محمود يسرا الهندي 570 249
 62 قطنا فاطمة خالد  االء عبدللا 275 250
 62 قطنا سهيلة ممدوح اماني الذياب 280 251
 62 قطنا فاطمه محمد سحر عاشور  392 252
 62 قطنا ورده خضر  سها قطيش 411 253
 62 قطنا اسيا فهد عبير المعاز 437 254
 62 قطنا خديجه عبد الخالق  مريم حجازي  491 255
 62 قطنا شمة احمد منال طالب 497 256
 62 قطنا ريا احمد هنادي ذيبان 544 257
 61 قطنا فاطمه محمد امنة العسراوي  287 258
 61 قطنا عيشه محمد خلود الرميله  341 259
 61 قطنا عطاف ابراهيم سمر بطح 404 260
 61 قطنا عزيزه عوض سوزان الذياب  415 261
 61 قطنا خديجة محمد لؤي الحسين العلي  476 262
 61 قطنا فاطمة يوسف هال حبيبة 539 263
 61 قطنا ايمان زكريا والء الجاهوش 564 264
 61 قطنا ختام حاتم نور رحيل 3433 265
 60 قطنا ريما نواف اناس احمد 300 266
 60 قطنا افلين  الياس ماري تيريز االشهب 480 267
 60 قطنا خديجة مصطفى منى غانم 502 268
 59 قطنا هيلة علي  افتيكار السريسي 274 269
 59 قطنا وطفه احمد حياة الشهاب 333 270
 59 قطنا اسيمة عبدللا  سوزان الحاج  414 271
 59 قطنا امنة سليمان مريم المحمد 489 272
 59 قطنا زينه نواف هند ابودقه  547 273
 59 قطنا خديجة علي  وفاء الشباط 560 274
 58 قطنا لطفيه محمد حنان االحمد 327 275

 شامان سلطانة الرميله  398 276
لميا 
 الطعمه

 58 قطنا

 58 قطنا وداد  احمد مريم ادريس 487 277
 58 قطنا صبحة ماجد نور محمد 530 278
 58 قطنا عائشة مطيع هناء الجاهوش 541 279
 58 قطنا عيشة محمد ياسين ابوسليم 569 280
 57 قطنا مريم محي الدين  الهام حجازي  277 281
 57 قطنا ثريا تركي منى الموسى 499 282
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 57 قطنا كرام محمد البري  ميساء عبيد 509 283
 57 قطنا فرجه شهاب نورة العطا للا 532 284
 57 قطنا لطفية عبده وفاء غانم 562 285
 56 قطنا فاطمه سليمان الهام ابراهيم 276 286
 56 قطنا فايزة محمد امنة كنعان 290 287
 56 قطنا انعام ياسين تهاني ارشيد 316 288
 56 قطنا احسان  احمد ثناء المصري  320 289
 56 قطنا نصره محمد حنان النجادي 328 290
 55 قطنا عائشة عمر ليلى البلدي غزال  477 291
 55 قطنا رسميه عدنان  منار حمد 495 292
 55 قطنا عفيفة عمر السويدمنى  498 293
 53 قطنا رفيقه حسن سهيلة المقطرن  413 294
 52 قطنا خوله  سالم كناز السليمان 472 295
 51 قطنا جميلة ناصر مريم البيضة 488 296
 50 قطنا عائشه موسى سعدة حماده 395 297
 50 قطنا سحر ناصر شيرين طه 424 298
 50 قطنا زاده احمد عبير خير للا 438 299
 50 قطنا كوسر احمد عبير محمد 439 300
 50 قطنا امينه رئيف عفيفة ابراهيم 443 301
 78 يبرود اديبه محمد عال صالح الدين  2465 1
 77 يبرود هدية عبد المعين سحر فاعور  2444 2
 76 يبرود سلوى  موفق ايناس عرابي 2426 3

 محمد رحاب درويش 2440 4
لمياء 
 الطبل

 76 يبرود

 76 يبرود خديجة دياب سماهر بدير 2449 5
 75 يبرود مريم مسعود االء خلوف 2422 6
 75 يبرود حسن مصطفى تهاني الرفاعي  2428 7
 75 يبرود عائشه محمود تهاني عرابي 2429 8
 75 يبرود عواطف  وليد حميدة عبد الحق 2431 9
 75 يبرود شفيقه محمد خالدية غصن  2432 10
 75 يبرود نعيمه مصطفى خلود داحول  2433 11
 75 يبرود فاطمه محمد سعيد دنيا عرابي 2435 12
 75 يبرود نجاح موفق رنا حقوق  2441 13
 75 يبرود نوال  اسعد روبا هتيمي 2442 14

خديجه   خليل فاطمة خلوف  2475 15
 خلوف

 75 يبرود
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 75 يبرود نمريه اسعد هبة مؤمنه 2513 16
 74 يبرود كبريه احمد اسيا الساعور  2421 17
 74 يبرود فاطمه محي الدين  اميرة الطباع 2424 18
 74 يبرود كبريه احمد ايمان الساعور  2425 19
 74 يبرود فائقه عبد للا  ثناء بدير 2430 20
 74 يبرود نعيمه احمد رائدة خلوف 2437 21
 74 يبرود نمريه محمود ربا الرفاعي  2438 22
 74 يبرود مريم محمد ريما عزوز 2443 23

 محمود سهام خلوف 2452 24
انعام 
 حوريه

 74 يبرود

 74 يبرود فائزة ناصر شذى بركات 2456 25
 74 يبرود حنان خالد  هبة حوى  2512 26
 74 يبرود نوال  وليد هدبا صوفان  2514 27
 73 يبرود كبريه احمد تماضر الساعور  2427 28
 73 يبرود وضحة  جاد الكريم  دينا االحمد 2436 29
 73 يبرود سعاد يوسف سالم نخله  2446 30
 73 يبرود خديجه محمد سلوى السيد 2447 31
 73 يبرود عصرية  محمود سماح زيدان 2448 32
 73 يبرود بدور محمد سمر الساعور  2450 33
 73 يبرود وداد  خالد  فاطمة روميه فشو  2476 34
 73 يبرود وجيها محمد علي  نهلة سرور  2508 35
 73 يبرود خديجة موسى هناء الخطيب 2515 36
 73 يبرود جميلة مرعي هنادي عريق 2516 37
 72 يبرود ديبة عبدالقادر  فاتن الرفاعي  2469 38
 72 يبرود مريم عبد الحكيم  ليلى ابو ضاهر  2485 39
 72 يبرود نوال  اسعد هادية هتيمي 2510 40
 71 يبرود سلطانة خالد  خلود شداد  2434 41
 71 يبرود خبصة محمد سعاد الخطيب 2445 42
 71 يبرود سهام محمد ديب وعد السحلي  2521 43
 70 يبرود امينة عبد العظيم صفاء الخطيب 2457 44
 70 يبرود خديجة عبد الكريم لبنا خلوف 2483 45
 70 يبرود نايفة وليد لينا عبدالعزيز 2487 46
 70 يبرود سميره يحيى ليندا يزبك 2488 47
 70 يبرود بديعه اسعد مكية عثمان 2490 48
 69 يبرود سهام محمود سوسن فضه  2455 49
 69 يبرود خبصة احمد عاهدة خلوف  2459 50
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 69 يبرود ثناء مصطفى عطاف نوح 2462 51
 69 يبرود سمر مراد فاطمة عرابي 2477 52
 69 يبرود بسيمه سليم ليالس السوقي  2484 53
 69 يبرود مكيه يوسف وصايف عبدللا 2519 54
 69 يبرود بديعة محمد وضحة رشيد  2520 55

 نواف وعد خلوف  2522 56
خبصه  
 خلوف

 69 يبرود

 68 يبرود فاطمه محمد خير امل خلوف  2423 57
 68 يبرود عائشه محمد عروبة سرور  2461 58
 68 يبرود منور حسن الرفاعي عفاف  2463 59
 68 يبرود منيا عدنان  عال المزاز  2464 60
 68 يبرود سلطانه خالد  قمر شداد  2481 61
 68 يبرود مريم عمر لينا زهره 2486 62
 68 يبرود خديجه محمد محاسن شبيب 2489 63
 68 يبرود مريم محمد ملكة بدير 2491 64
 68 يبرود لوال احمد هبة للا زيتون  2511 65
 67 يبرود سحر محمود سهاد زقزق  2451 66
 66 يبرود رئيفه محمد سهيلة المارديني 2453 67
 66 يبرود رقية عبد القادر  عناية حسيني 2466 68
 66 يبرود خديجة احمد عهد العيناوي  2467 69
 66 يبرود نجاح يحيى قمر طه  2482 70
 66 يبرود زكية علي  منال الرفاعي  2495 71
 66 يبرود فلك حسن نائلة منعم 2504 72
 66 يبرود زكيه شفيق هيفاء المصري  2518 73
 65 يبرود عفاف محمد منار حيدر 2492 74
 64 يبرود امينه حسين ضياء المزاز 2458 75
 64 يبرود لمعات سليمان فهمية النمر 2480 76
 64 يبرود عبيدة مفيد منار رومية 2493 77
 64 يبرود مريم محمد منال عريضة  2497 78
 64 يبرود رفعه مخائيل ميساء مسلط 2503 79
 64 يبرود فاطمه محمد هويدا خرنوب 2517 80
 63 يبرود فاطمه احمد روال ساعور  2574 81
 62 يبرود صباح محمد غادة دقو  2468 82
 62 يبرود مها حسن فاطمة غمازي  2478 83
 61 يبرود فطوم خليل الرفاعي عائشة  2460 84
 61 يبرود اتحاد محمد ديب مها حقوق  2499 85
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 61 يبرود زكية بهجت ندى سلمان  2505 86
 60 يبرود حنان عبدالرحمن  فاتن معطي 2470 87
 60 يبرود لمياء احمد فطوم ابو سرحان 2479 88
 60 يبرود اعتدال  محمد وفاء عبداللطيف 2523 89
 59 يبرود فوزيه احمد حيدررحاب  2439 90
 59 يبرود معينة محمد سعيد منى زهرة 2498 91
 58 يبرود نوال  اسعد فاديا هتيمي 2471 92
 58 يبرود صباح حسين فاطمة حيدر 2474 93
 58 يبرود بشيرة محمد مؤمنات رومية 2500 94
 57 يبرود فتحيه محمد عدنان ميساء طرشه كردي 2502 95
 57 يبرود فاطمه حسني ميبرندى  2506 96
 56 يبرود زهريه علي  فاطمة الصالحاني  2473 97
 55 يبرود سعديه كرم منار شداد 2494 98
 55 يبرود فاطمه محمد خير منال خلوف 2496 99
 55 يبرود مطيعه عموري  مؤمنة حسيني 2501 100
 50 يبرود لمياء احمد فاطمة ابو سرحان 2472 101
 50 يبرود رحاب سهيل نسرين حور 2507 102

 

  المدرسة التطبيقية جانب مديرية التربية في  ريف دمشقمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في  -2مادة 
 مساًء وفق اآلتي: 4صباحًا وحتى الساعة    9اعتبارًا من الساعة 
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 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -3مادة 
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 وزير التربيـــــــة                                                                                

 عمــــاد مــوفق العــــزب                                                                                 
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