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 الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التربية       

943/             القــرار رقم  /   
  ربية: ــر التـــوزي

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

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

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

 المتضمن اعتماد مشروع اإلعالن . 30/4/2019تاريخ  538/6وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 المسابقةم المتضمن اإلعالن عن 30/4/2019تاريخ  1126/943وعلى القرار رقم 
 المقبولين العاديين لالشتراك في المسابقة وتعديالته .أسماء المتضمن  م24/12/2019تاريخ  3386/943وعلى القرار رقم 

 م 3/2/2020تاريخ  1/م1020وعلى محضر نتائج االمتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين رقم 

 
 يقرر ما يأتـــــــي : 

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

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

 ووفق الجدول اآلتي :  

 عالمة االمتحان التحريري  المنطقة التعليمية  اسم األم  اسم االب   االسم والنسبة  القبول  رقم م
 78 الحمرا  رامزة  زكريا زهراء فاعور شحنة  225 1
 78 الحمرا  ظهيرة  خالد صفاء خرسة  286 2
 77 الحمرا  تركية حسين غسان الهالل 334 3
 77 الحمرا  نوفه  احمد مريم  العمر 428 4
 76 الحمرا  عائشه عمر آمنه العبد الرحمن 74 5
 76 الحمرا  روزه خالد براءه حاج احمد  81 6
 76 الحمرا  مريم علي براءه شاوردي 82 7
 76 الحمرا  امنه خالد بشرى  المحمد 85 8
 76 الحمرا  نوال بدر الدين بشرى  زقزوق  86 9
 76 الحمرا  ندوه احمد بشرى  منصور 87 10
 76 الحمرا  فطومه  جابر سلومبلسم   89 11
 76 الحمرا  كافيه شحيذ بيان البندون  90 12
 76 الحمرا  اديبه احمد سلوى  العلوش  245 13
 76 الحمرا  خديجه  محمد جهاد لؤي البكري  394 14
 76 الحمرا  هيفاء احمد هدى حمد  516 15
 76 الحمرا  خالديه  خالد وليد الهالل 548 16
 75 الحمرا  فاطمة  علي المحمد احتمال  5 17
 75 الحمرا  تركيه حسن  احالم  العبشه  7 18
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 75 الحمرا  مريم محمود آالء  حفيان  70 19
 75 الحمرا  رئيفه حسين بتول  زهره  78 20
 75 الحمرا  ثناء بسام بتول الصباغ 79 21
 75 الحمرا  سناء مروان بدور دريعي 80 22
 75 الحمرا  شوقه  دهام بشاير العواد 84 23
 75 الحمرا  فاطمة  محمد بالل العبد هللا 88 24
 75 الحمرا  وفاء غالب دارين السقا 157 25
 75 الحمرا  ثمينه إبراهيم سحر المحمد  234 26
 75 الحمرا  نوفة  أحمد غاندة منصور 328 27
 75 الحمرا  وطفه  كامل غصون محمد 337 28
 75 الحمرا  غازيه غازي  لواحظ االحمد  392 29
 75 الحمرا  نجديه علي معالي  الحماد 435 30
 75 الحمرا  امنه محمد نجود الحسن  482 31
 75 الحمرا  نوفة  محمد ياسر  االحمد 551 32
 75 الحمرا  فاطمه  احمد ياسمين العبد هللا 553 33
 74 الحمرا  فطيم  سليمان ابتسام العليوي  2 34
 74 الحمرا  خديجه  احمد آمنه الصالح 73 35
 74 الحمرا  معزز احمد آيات اركي 75 36
 74 الحمرا  فريال أحمد باشه الحمدان  76 37
 74 الحمرا  زهره  محمود خديجه السعيد  144 38
 74 الحمرا  نجاة فريد خلود  الحلبية  152 39
 74 الحمرا  فاطمة  عبد الرزاق سوريانا عبد القادر 265 40
 74 الحمرا  خدوج  محمد غسان الجيجاوي  333 41
 74 الحمرا  ايمان عبد العزيز غصون  محمد 335 42
 74 الحمرا  جهيده ياسين فاتن  الشعبان 341 43
 74 الحمرا  دوجة  عدل لورين أخرس 393 44
 74 الحمرا  انتخاب معن نوره علواني 504 45
 74 الحمرا  وطفه  محمد وعد دلخ 541 46
 74 الحمرا  فطومة  احمد يارا  المحمد علي 550 47
 73 الحمرا  قمره  عارف احمد العبود 10 48
 73 الحمرا  هاجر عبد هللا انعام االحمد 39 49
 73 الحمرا  مريم صطوف  حليمه الحاج حسين 119 50
 73 الحمرا  صباح عبدو داليه المحمد  159 51
 73 الحمرا  فريزة علي ريم المحمد علي 222 52
 73 الحمرا  وطفه  محمود سناء العلوش  257 53
 73 الحمرا  مزين عمر شذى االحمد  270 54
 73 الحمرا  نوفة  خالد صفاء الدريس 283 55
 73 الحمرا  فطيم  عمر غفران  نبهان 339 56
 73 الحمرا  زنوبه تركي كوثر  الجوخدار  385 57
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 73 الحمرا  فاطمة  مصطفى  مارلين مصطفى 400 58
 73 الحمرا  حنان ادهم منال  العمر 442 59
 73 الحمرا  يازي  ناصر والء األحمد  544 60
 73 الحمرا  هويه احمد وليد الحسين المنصور 547 61
 72 الحمرا  زاهية  محمود أحمد الحسن  61 62
 72 الحمرا  حسناء  أحمد بريهان  البارودي 83 63
 72 الحمرا  رجاء  عبد الرزاق دعاء خباز 160 64
 72 الحمرا  فوزيه عبد اللطيف رحاب الصهر  184 65
 72 الحمرا  مريم فواز سحر الفارس  233 66
 72 الحمرا  ظالل  محمد غاندا  بزنكو 327 67
 72 الحمرا  هند محمود فاديا النقار 345 68
 72 الحمرا  يسرى  محمد علي فاطمة وحود 351 69
 72 الحمرا  فاطمه  صالح الدين كرم  العاري  382 70
 72 الحمرا  خشوف  موسى سلوممحمد   407 71
 72 الحمرا  كريمة فيصل  محمد المحمد 412 72
 72 الحمرا  عرنه عبد هللا مروه الخضير 421 73
 72 الحمرا  هدى فيصل  منارة السامح 441 74
 72 الحمرا  خديجة  طلحة  نادية األسود 472 75
 72 الحمرا  حبسه  علي نايف الحسين 476 76
 72 الحمرا  بدرية غازي  األسودنبيلة  477 77
 72 الحمرا  فاطمه  أحمد نجالء العثمانلي 479 78
 71 الحمرا  رقية فواز أحمد العلي 62 79
 71 الحمرا  نوال احمد بتريسيا العلي 77 80
 71 الحمرا  فاطمه  محمد سناء الجاسم  254 81
 71 الحمرا  خديجه  عمر سهير  اليوسف 263 82
 71 الحمرا  ابتهاج فارس  غزوه مامي 332 83
 71 الحمرا  فاطمة  أحمد غفران  حمادة 338 84
 71 الحمرا  فاطمه  عقل غفران  نبهان 340 85
 71 الحمرا  سعاد كامل لمياء العلي 390 86
 71 الحمرا  حميده عبده مروان األحمد 418 87
 71 الحمرا  غاده حسين منار زهيه  439 88
 71 الحمرا  فاطمة  محمد خير نادين عبيبو 473 89
 71 الحمرا  رغده  علي نجالء المحمد 480 90
 71 الحمرا  شموس  محمود هبة حسون السودين  507 91
 70 الحمرا  فاطمه  احمد ايمان السعد 50 92
 70 الحمرا  سهام حسن  دارين الحيدر 156 93
 70 الحمرا  يتوم محمد ردينه دبس 188 94
 70 الحمرا  حليمه  ابراهيم رعد العلي 195 95
 70 الحمرا  فاطمة  محمود ريم الحامض 217 96
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 70 الحمرا  صباح عبدو ريما مصطفى المحمد 223 97
 70 الحمرا  خشوف  موسى سناء سلوم 259 98
 70 الحمرا  كرجيه  حسن  سهام  االحمد  261 99
 70 الحمرا  دالل  محمد صفاء اليوسف  284 100
 70 الحمرا  نادرة محمود صفاء عتيق 287 101
 70 الحمرا  فاطمة  عبد اللطيف غزل جرجنازي  331 102
 70 الحمرا  خالديه  محمد فاتن  ديبو 342 103
 70 الحمرا  عرنه عبد هللا فاطمه الخضير  356 104
 70 الحمرا  رجاء  بسام قمر  الخاني 379 105
 70 الحمرا  سرسك حمدو  لمية الدرويش 391 106
 70 الحمرا  رابحة  تميم محاسن جمول  402 107
 70 الحمرا  نوفة  حمود مدين  الداغر 415 108
 70 الحمرا  ازدهار علي مروه بديران 424 109
 70 الحمرا  فاطمه  عبد الرزاق مريانه عبد القادر 425 110
 70 الحمرا  خديجة  حسن  مريم  الرحال 426 111
 70 الحمرا  حياة محمد مشيرة أحمد عبشي  432 112
 70 الحمرا  خشيف  رضوان منار علي هي 440 113
 70 الحمرا  مريم محمد هال الخضر  519 114
 70 الحمرا  ابتهال عبد الزراق هيفاء عجاج  531 115
 69 الحمرا  وضحه  فجر  أحمد أخرس  64 116
 69 الحمرا  ناديا عادل أماني االحمد 67 117
 69 الحمرا  فطمة  محمد سعيد آالء  شومل  71 118
 69 الحمرا  فطومة  خالد تركي العوض 91 119
 69 الحمرا  عبير محمد صبحي  خديجه قربون  149 120
 69 الحمرا  شعيله وليد روعه الحسن 208 121
 69 الحمرا  فاطمه  صالح الدين سحر  العاري  232 122
 69 الحمرا  زاهدة محمد سناء  العلي 253 123
 69 الحمرا  حلوم أحمد سناء الكنج 258 124
 69 الحمرا  سعاد عبد الرحيم سهير  سقا 264 125
 69 الحمرا  حليمه  خالد شاهر الحسين 269 126
 69 الحمرا  فاطمه  مصطفى  ضياء المصري  290 127
 69 الحمرا  مريم احمد فؤاد طيب  377 128
 69 الحمرا  روضة  غسان لبنى الحسين 387 129
 69 الحمرا  فاطمه  عوض محمد  الدياب 404 130
 69 الحمرا  وطفه  جدوع  محمد  العبود 405 131
 69 الحمرا  سوسر  محمد مرام  حاج محمد علو  416 132
 69 الحمرا  امنه محمد عمر مريم  النجاوي  429 133
 69 الحمرا  فوزه  يوسف  ملك  اليوسف 437 134
 69 الحمرا  يازي  حمادي منال المحمد 446 135
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 69 الحمرا  فوزه  خضر  هايل العبيد 506 136
 69 الحمرا  زينب محمود هبه  جوخدار  509 137
 69 الحمرا  غفران ابراهيم وسام نصر 535 138
 69 الحمرا  امينه رضوان وئام  جوخدار  549 139
 68 الحمرا  صبوحة  نزال  تيسير الفريج العمر 97 140
 68 الحمرا  مديحه  خالد جمانه الرومي 106 141
 68 الحمرا  خديجة  محمد علي االبراهيمختام   138 142
 68 الحمرا  رغده  امين رال الخضور  198 143
 68 الحمرا  عرنه محمد سحر بكور 235 144
 68 الحمرا  وضحة  فايز سعاد الياسين 238 145
 68 الحمرا  موضي محمود سالف  خضور  240 146
 68 الحمرا  فاطمه  حسين سالم الصالح 241 147
 68 الحمرا  إسعاف  عدنان العلوش سناء  256 148
 68 الحمرا  نوفة  عبد الهادي شادية اإلسماعيل  268 149
 68 الحمرا  مريم علي عائشة الشيخ قدور  294 150
 68 الحمرا  أميرة علي ماجدة المحمد  398 151
 68 الحمرا  نزهه  عمر مصطفى  الزويل  433 152
 68 الحمرا  رضيه علي مضر  اللطميني 434 153
 68 الحمرا  خليفه  محي الدين منال الشحاده  443 154
 68 الحمرا  فوزه  خضر  منال الضاهر 444 155
 68 الحمرا  فريده احمد منال المحمد 445 156
 68 الحمرا  فطيم  سليمان منال المهنا 447 157
 68 الحمرا  دالل  فايز منال الهنو 448 158
 68 الحمرا  خشوف  موسى منال سلوم 450 159
 68 الحمرا  حمره  محمد وفاء  المحمد  542 160
 68 الحمرا  منيره مخلف  والء الصالح 545 161
 67 الحمرا  فاطمه  رياض امنه العمر 27 162
 67 الحمرا  هيله فواز أحمد األحمد  59 163
 67 الحمرا  نجود علي أميرة  المحمد 68 164
 67 الحمرا  ندوه حسن  تمام غيانه 95 165
 67 الحمرا  شمسة  سليمان خالد  عاشور 132 166
 67 الحمرا  فطيم  احمد سلوم العيسى  244 167
 67 الحمرا  تركيه خالد سمر قهواتي 250 168
 67 الحمرا  سميرة  عبد الكريم سهام  المحسن 262 169
 67 الحمرا  فوزيه وليد صفاء قناني 288 170
 67 الحمرا  فاطمه  محمد عارف الدياب 292 171
 67 الحمرا  حليمة  رضوان فداء المصطفى  369 172
 67 الحمرا  نجود علي منيرة المحمد 457 173
 67 الحمرا  دالل  فايز ناهد الهنو 474 174
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 67 الحمرا  منى ايمن هناء المحمد 521 175
 67 الحمرا  صفية  خالد يسرى  الوهبي 556 176
 66 الحمرا  شمسه  حسن  ثراء االسعد  98 177
 66 الحمرا  فضه  محمد جاسم  التقي الحسين 104 178
 66 الحمرا  تركيه عثمان حنان المصطفى  124 179
 66 الحمرا  بديعة احمد خالد  السايس  128 180
 66 الحمرا  فاطمه  احمد خالديه االحمد  137 181
 66 الحمرا  روضه  علي رحمه العبيد 187 182
 66 الحمرا  فاطمة  محمد رزان حزين 191 183
 66 الحمرا  عائشة عبد الرحمن زهره الحيده  228 184
 66 الحمرا  مريم حسن  سميره  حناوي  251 185
 66 الحمرا  حليمه  محمد ديب عال محمد االبراهيم 311 186
 66 الحمرا  مريم عبد الكريم عالء الحردان 312 187
 66 الحمرا  فاطمه  مروان علياء صطوف  317 188
 66 الحمرا  نورية أحمد السبعاوي فاتن  343 189
 66 الحمرا  حليمه  عبد الرزاق فاطمه الشيخ قدور  358 190
 66 الحمرا  ايات عبد العزيز فاطمه طومان  363 191
 66 الحمرا  فاطمه  عبد الرحمن كرم  دقاق  383 192
 66 الحمرا  ناديه مصطفى  لما  سوتل 389 193
 66 الحمرا  ابتسام عبد الكريم لينا زقزوق  395 194
 66 الحمرا  نهوه رشيد مجد  العشبه  401 195
 66 الحمرا  فاطمه  اكرم مروه الجابر 420 196
 66 الحمرا  روله عبد السالم هال وهبي 520 197
 65 الحمرا  رجاء  خضر  احسان  البري العليوي  6 198
 65 الحمرا  مريم حكمت  اصاله خضور  16 199
 65 الحمرا  شمسه  نجيب امل بركات 24 200
 65 الحمرا  يازي  عوض امنه الخلف  26 201
 65 الحمرا  منى عبد الهادي ايمان الحمصي 48 202
 65 الحمرا  عفاف امين تسنيم المصطفى 92 203
 65 الحمرا  ابتسام خالد حنين بظ 126 204
 65 الحمرا  إسعاف  حسين حيان الحاج عبد هللا 127 205
 65 الحمرا  خالدية  خالد المنصور خديجة  143 206
 65 الحمرا  تغريد فيصل  دعاء قسوم  161 207
 65 الحمرا  فاديا ابراهيم دالل الدعيمس  162 208
 65 الحمرا  صالحه  صالح روال المهاوش 211 209
 65 الحمرا  صبحيه  عدنان رؤى  الجاجه  214 210
 65 الحمرا  فاطمة  أحمد سحر زغرات  236 211
 65 الحمرا  حليمة  محمد سلمى الجابر 243 212
 65 الحمرا  سكوت  أحمد سناء الصطم  255 213
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 65 الحمرا  فايزه  زياد طارق  المحمد  291 214
 65 الحمرا  خشيفه  أحمد عائشه الجاسم المحمد  295 215
 65 الحمرا  سمعه  حسين عبد الرزاق المصيطف  299 216
 65 الحمرا  نوفه  علي عبد الرزاق علي 300 217
 65 الحمرا  امنه خالد علي  نايف 314 218
 65 الحمرا  صباح ماهر غرام  المصري  329 219
 65 الحمرا  فاطمة  اكرم مرام الجابر  417 220
 65 الحمرا  سرسك حسين منال اليوسف  449 221
 65 الحمرا  فاطمه  محمد هيفاء حمود آغا 530 222
 64 الحمرا  عائشه سليمان امينه سليمان 35 223
 64 الحمرا  إلهام بسام إيمان  صالح 57 224
 64 الحمرا  خديجه  احمد تمارى غزال منباز 94 225
 64 الحمرا  ثمينه ابراهيم ثمر المحمد 101 226
 64 الحمرا  مطيعه  خالد ختام  الخليف 140 227
 64 الحمرا  زلخة  عبد القادر دالل مرزا  166 228
 64 الحمرا  حياه سليمان المرعيديمه  169 229
 64 الحمرا  مريم خليفة  رجاء المحمود  181 230
 64 الحمرا  خديجه  حميد رسيال  االحمد 193 231
 64 الحمرا  خليفه  محي الدين رفعت الشحاده  196 232
 64 الحمرا  مها محمد ريم  قطاش  216 233
 64 الحمرا  منيره كامل سلمى  الداهودي 242 234
 64 الحمرا  خليف  صالح عفراء عجاج  309 235
 64 الحمرا  فطيم  محمود علي االحمد 315 236
 64 الحمرا  روزه عيد عواطف  االحمد  322 237
 64 الحمرا  يازي  محمد كافيه الشحود  380 238
 64 الحمرا  فوزيه غالب محمود  المربط 413 239
 64 الحمرا  كوكب محمد مزين  كريج 431 240
 64 الحمرا  فهميه سليمان نسرين  العمر 486 241
 64 الحمرا  فاطمه  يوسف  هبه الجاسم  510 242
 64 الحمرا  فطمه  أحمد وعد  االبراهيم 538 243
 64 الحمرا  اديبه احمد يحيى  العلوش 554 244
 63 الحمرا  وفدو  حميدو اصف العلي  17 245
 63 الحمرا  شمسه  علي اكرم  الحميده 18 246
 63 الحمرا  فطومه  جابر اناهيد سلوم 36 247
 63 الحمرا  امينه احمد رزان  االسماعيل القاسم 189 248
 63 الحمرا  نجاح حسين رنا العبيد 199 249
 63 الحمرا  سعده علي روعه السبعاوي  210 250
 63 الحمرا  منى احمد ريم العمر الديري  220 251
 63 الحمرا  فطيم  محمد سامية الضاهر  231 252
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 63 الحمرا  سهام علي سراء الخليل  237 253
 63 الحمرا  ابتهال عبد الرزاق سماح عجاج  246 254
 63 الحمرا  يسرى  ادهم سوسن  سفاف  267 255
 63 الحمرا  كوثر ايمن ضحى رعد  289 256
 63 الحمرا  ضحية  حسين فاتن الفريج العمر 344 257
 63 الحمرا  فاطمه  الرحمنعبد  فطيم  احمد  376 258
 63 الحمرا  نوفة  جمعة  ماجد الفريج 396 259
 63 الحمرا  جركز حمود مريومه الجميلي 430 260
 63 الحمرا  زاهده عيسى  مها العبود 459 261
 63 الحمرا  فوزة  عبود ناديا  المحيميد 471 262
 63 الحمرا  عز النفوس دوجان  وزائر العذاب العثمان 533 263
 63 الحمرا  صبحيه  خالد وعد الصالح 540 264
 63 الحمرا  زينب محمود والء جوخدار  546 265
 63 الحمرا  روضة  علي ياسمين  العبيد 552 266
 62 الحمرا  روزه احمد امينه الدحل  32 267
 62 الحمرا  هاجر محمود أسماء ماريش 65 268
 62 الحمرا  تماسيل صالح تغريد  سويدان 93 269
 62 الحمرا  بديعه محمد جوليا  الشاهين 109 270
 62 الحمرا  مركزان أحمد روعة حمدو  207 271
 62 الحمرا  نزهة  حسين رولى  حسون السودين 213 272
 62 الحمرا  شهله  احمد زهره  المصري  226 273
 62 الحمرا  نجيبه سليمان سوسن  الميهوب 266 274
 62 الحمرا  فطومة  جمعة  غازي النعسان 326 275
 62 الحمرا  سها ماجد فاطمة المعراوي  350 276
 62 الحمرا  سميره  حمود فاطمه الصطوف  359 277
 62 الحمرا  نجديه علي كفا  الحماد 384 278
 62 الحمرا  امنه احمد ملك  ضفار 438 279
 62 الحمرا  عائشة محمد نجاح العقبى 478 280
 62 الحمرا  فوزه  محمد نهله الصالح 494 281
 62 الحمرا  مريم عدنان هالة  الصالح 505 282
 62 الحمرا  مها محمد هند سرميني 523 283
 62 الحمرا  تمره محسن يوسف سلوم  559 284
 61 الحمرا  فطيم  محمد ابراهيم  االبراهيم 3 285
 61 الحمرا  حدود عبيد احمد الحمد  9 286
 61 الحمرا  روعه احمد امينه النبهان 33 287
 61 الحمرا  خدوج  محمود ايمان  اسود 43 288
 61 الحمرا  غنوة محمد حسن بايزيد 114 289
 61 الحمرا  امنه حمود حمزه الصخري  121 290
 61 الحمرا  فطيم  علي خالد  الهالل  131 291
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 61 الحمرا  ابتسام عبد الكريم خديجه زقزوق  147 292
 61 الحمرا  فاطمه  محمود رحاب المحيميد  186 293
 61 الحمرا  نادره نادر رزان  جوخدار  190 294
 61 الحمرا  رجاء  ادهم سهاد  قنبر 260 295
 61 الحمرا  زكيه حسن  عبد الرزاق  الملحم  297 296
 61 الحمرا  آسيا حسين عماد  العوض 318 297
 61 الحمرا  مهدية محمد فارس المهيد 348 298
 61 الحمرا  فاطمة  جمعه  المرهون محمد   406 299
 61 الحمرا  فصل  حمد محمود الحميده 414 300
 61 الحمرا  فاطمه  قدور  مروه الشيخ قدور 423 301
 61 الحمرا  روضه  سعد موفق المخرم  463 302
 61 الحمرا  هدى عمر ميساء أبو أحمد 469 303
 61 الحمرا  جوزه  جاسم  هبه العلويني 511 304
 60 الحمرا  افتخار  عزت الميهوباروى  11 305
 60 الحمرا  درزيه شحادة  اسماء السهو  13 306
 60 الحمرا  وفاء محمد ايهم العويد الحسين 54 307
 60 الحمرا  قمره  ابراهيم حسون الموسى  117 308
 60 الحمرا  فاطمه  محمد خديجه سودين  148 309
 60 الحمرا  سعده عليوي  خلف الحسين 151 310
 60 الحمرا  مريم عبد الكريم رانيه المحمود  176 311
 60 الحمرا  فطوم  فايز عبد الكافي العبد هللا 302 312
 60 الحمرا  جازيه مجول  فاطمه الخلف  357 313
 60 الحمرا  نجاح خالد محمد الجدوع  409 314
 60 الحمرا  نجود صفوان مروه السراقبي  422 315
 60 الحمرا  نهوه رشيد ندى   العشبه 483 316
 60 الحمرا  ايمان ياسر هبه عنيزان 513 317
 60 الحمرا  ازدهار علي هيام اإلسماعيل القاسم  525 318
 60 الحمرا  عيده عبد الوهاب وصال العبود 536 319
 59 الحمرا  ثريا احمد ايمان الحمدو 47 320
 59 الحمرا  مزنه هواش إعتدال الخضر الشنتوت  55 321
 59 الحمرا  قطنه  علي حنان  الحسن 122 322
 59 الحمرا  جوازي  محمد خيريه الطنطور  154 323
 59 الحمرا  سعاد تركي ربى  العلوش 179 324
 59 الحمرا  دالل  عيسى  رسالن  العبيد 192 325
 59 الحمرا  منى هيثم رنيم  عرواني 201 326
 59 الحمرا  فطيم  حسين روعه الحمود 209 327
 59 الحمرا  ناديه ابراهيم شهرزاد محفوض  277 328
 59 الحمرا  نجاح حسن  صالحه المحمد عيد 280 329
 59 الحمرا  دالل  عبد القادر عبير زقزوق  305 330
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 59 الحمرا  خديجه  عبد العزيز عزيزه  الباشا 307 331
 59 الحمرا  عويش طه  عصام عجاج  308 332
 59 الحمرا  ديبه ديب فرزات  عكاري  372 333
 59 الحمرا  فاطمه  أحمد محمد العز الدين 411 334
 59 الحمرا  شمسة  محمود نسرين األشقر 489 335
 59 الحمرا  عليا ابراهيم نهى األسعد 495 336
 59 الحمرا  غفران محمد وفاء االحمد  543 337
 59 الحمرا  حاجه  عيسى  يسرى  اسماعيل 555 338
 58 الحمرا  مريم عبد الرزاق الديري جاسم العمر  105 339
 58 الحمرا  حمره  حسين خالد العلي 134 340
 58 الحمرا  سورية محمود خالدية زعتر  136 341
 58 الحمرا  صيته ناصر زينب الرمله 230 342
 58 الحمرا  زهوه محمود سمر الشنتوت 248 343
 58 الحمرا  إيمان عبد المجيد شهامة كزكز 275 344
 58 الحمرا  سلوى  علي شيرين السليمان 279 345
 58 الحمرا  حليمه  عواد عبد هللا الهجيج 303 346
 58 الحمرا  رغده  امين عال الخضور  310 347
 58 الحمرا  اعتماد إبراهيم فائزة الحاج عبد هللا  366 348
 58 الحمرا  اسعاف  عدنان منى علوش 456 349
 58 الحمرا  حفيظه  فايز يسرى  ونوس 557 350
 57 الحمرا  فطومه  قدور  اسيا  كيالن 14 351
 57 الحمرا  شاها نشمي انتصار  الخليف 37 352
 57 الحمرا  منيره محمد حسن  العلي 112 353
 57 الحمرا  نوفة  أحمد حنان الديري  123 354
 57 الحمرا  مثيله اسعد ختام  االحمد 139 355
 57 الحمرا  فطيم  القادرعبد  رائده المحمد  178 356
 57 الحمرا  زمو حسن  رحاب اللطميني 185 357
 57 الحمرا  كتيبة ابراهيم سفيره علي 239 358
 57 الحمرا  نجاح عبد الحميد عبد الحليم  العبيد 296 359
 57 الحمرا  شعيله أحمد عبد العزيز  القدور 301 360
 57 الحمرا  فطيم  سليمان عبد الهادي العبيد 304 361
 57 الحمرا  كريمه سهيل مي المحمد 466 362
 57 الحمرا  الهام دعار ندى الجمعه  484 363
 57 الحمرا  حربه محمد نصر الكريدي 491 364
 57 الحمرا  صافيه  عدنان هبه  الخضر  508 365
 57 الحمرا  فايزه  رياض وصال محنايه  537 366
 57 الحمرا  شموس  محمود بشرى الجاسم  1553 367
 56 الحمرا  فطيم  احمد ازدهار الشالخي 12 368
 56 الحمرا  مزهيه  محمد الهام  السلوم 20 369
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 56 الحمرا  نوفه  حمود ايمان الكحيط 51 370
 56 الحمرا  رنى محمد كمال ثناء شقفه 103 371
 56 الحمرا  فاطمه  خالد رابعه االصفر  171 372
 56 الحمرا  تركيه الكريمعبد  رائد دياب 177 373
 56 الحمرا  نصره  سليمان سمر  العيطه  247 374
 56 الحمرا  نزهه  حسن  سمر صالح  249 375
 56 الحمرا  كريمة فيصل  شعاع المحمد  271 376
 56 الحمرا  حليمه  عبد الباسط فاطمه  العبد هللا 353 377
 56 الحمرا  هزعه  خالد فاطمه االحمد  354 378
 56 الحمرا  ابتسام عبد السالم كرامه ورار  381 379
 56 الحمرا  رياض رمضان هويدا خضور 524 380
 55 الحمرا  شعيله حسن  احمد الحلوه  8 381
 55 الحمرا  منى احمد اميره شومل  30 382
 55 الحمرا  شعيله محمد امينه  الجويد 31 383
 55 الحمرا  عز النفوس دوجان  أميرة العذاب العثمان 69 384
 55 الحمرا  غازيه ابراهيم تهاني النعسان 96 385
 55 الحمرا  يسرى  مصطفى  ثراء الوقاف  99 386
 55 الحمرا  فهيمه عبد الرزاق رندا السراج  200 387
 55 الحمرا  خدوج  احمد زهره  الموصلي  227 388
 55 الحمرا  فاكيه  ابراهيم سميره زكيه 252 389
 55 الحمرا  شعيله حسن  الحلوهعلي   313 390
 55 الحمرا  اسماء صالح فردوس  العباس  371 391
 55 الحمرا  عائشة محمد مروة سرية 419 392
 55 الحمرا  وضاح  صالح  مؤمنة زينو 465 393
 55 الحمرا  بدرية عوض يوسف  السلوم  558 394
 54 الحمرا  عوفه  شاعر ابراهيم  المبارك 4 395
 54 الحمرا  عبير سامر عابدحنان  125 396
 54 الحمرا  تفاحه  حسان  ديمه الرز 168 397
 54 الحمرا  صبوح خالد ريا البرغش 215 398
 54 الحمرا  جوزه  حميد غاده المحمد 325 399
 54 الحمرا  فاطمه  علي مريم  العمر 427 400
 54 الحمرا  نادرة اكرم مها طه  462 401
 54 الحمرا  زينب محمد نجود  المحمد 481 402
 54 الحمرا  بديعه حبيب نزهه  االشقر  485 403
 54 الحمرا  ندوه عدنان نسرين  العمر الديري  487 404
 54 الحمرا  فاطمة  ابراهيم هيثم عنان 529 405
 53 الحمرا  منيره فيصل  اورنسا الحلوه 41 406
 53 الحمرا  نكوه هالل أحمد الجلفة  60 407
 53 الحمرا  فاطمه  حسين الحمده حبوس  111 408
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 53 الحمرا  بسمه أيمن عزام  المطر  306 409
 53 الحمرا  عيوش محمد فاطمة الدياب  349 410
 53 الحمرا  عائشة خالد فاطمه العباس  360 411
 53 الحمرا  مهديه مصطفى  فداء  المصطفى  367 412
 53 الحمرا  مريم خالد نهاد الحاج ابراهيم 492 413
 52 الحمرا  سلطانه  عمر امنه المحمد 28 414
 52 الحمرا  خضرا  محمود اواصف الناصيف  40 415
 52 الحمرا  منيرة محمد أحمد العلي 63 416
 52 الحمرا  نوال فواز آالء العمر الديري  72 417
 52 الحمرا  خديجه  عبد الرحمن خيريه عقاد 155 418
 52 الحمرا  خدعه  محمد دالل الكحيط  165 419
 52 الحمرا  يسرى  إسماعيل ديانا حيدر الشعراني 167 420
 52 الحمرا  سعاد تركي رقيه العلوش  197 421
 52 الحمرا  غالية محمد روال حسون  212 422
 52 الحمرا  امنة احمد ريم الكحيط 221 423
 52 الحمرا  فاطمه  عبد الرحمن فطمه دقاق  375 424
 52 الحمرا  سمره  نايف فياض  العفاره المطير  378 425
 52 الحمرا  امنة احمد مها الكحيط 460 426
 52 الحمرا  شمسه  خالد مياده  قحيص 467 427
 52 الحمرا  ملك محمد ناهد عبد النبي 475 428
 52 الحمرا  آمنة قاسم  نسرين الخضر 490 429
 52 الحمرا  منوه علي هبه الغنوم 512 430
 51 الحمرا  هنديه نواف امل الحسين  23 431
 51 الحمرا  صبحيه  عبد هللا جميله الصالوي  108 432
 51 الحمرا  مسيرة  محمد حسنة الحسين 116 433
 51 الحمرا  رشيده سلمان حمدان اسماعيل 120 434
 51 الحمرا  غادا محمود خوله الحلوه  153 435
 51 الحمرا  نجود علي روضه سعيد 206 436
 51 الحمرا  فريده جالل  زهور الجنيد 229 437
 51 الحمرا  فاطمة  أحمد عائشة الحسن  293 438
 51 الحمرا  صفا معين عناية حيدر 320 439
 51 الحمرا  خوله  علي فاطمه  الصيادي 352 440
 51 الحمرا  حاجه  عيسى  منفيه اسماعيل 451 441
 51 الحمرا  صبحيه  محمود نوره  الكحيط  502 442
 51 الحمرا  كافيه احمد غوالي القسطل  1691 443
 50 الحمرا  فطومه  جابر ابتسام  سلوم 1 444
 50 الحمرا  عيده نصر الدين اشراق ابراهيم  15 445
 50 الحمرا  أمينه عبد الهام  االبراهيم 19 446
 50 الحمرا  فضه  يوسف  اليسار  العلي 21 447
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 50 الحمرا  حليمه  محمد امنه جوخدار  29 448
 50 الحمرا  مثيلة أسعد األحمدانتصار  38 449
 50 الحمرا  فاطمه  محمد علي ايات  الهليل 42 450
 50 الحمرا  روزه مصطفى  ايمان األحمد 44 451
 50 الحمرا  فطومة  احمد ايمان الجاسم 45 452
 50 الحمرا  أمل عبد العزيز ايمان الحمدو 46 453
 50 الحمرا  الهام عبد الرزاق ايمان تليتي 53 454
 50 الحمرا  خديجة  مرضي إيمان  الحسيان 56 455
 50 الحمرا  سميحة  مصطفى  ثريا كشكش 100 456
 50 الحمرا  نهاد سامر جميله السراقبي  107 457
 50 الحمرا  جميلة  خالد حسناء  المطلق  115 458
 50 الحمرا  عويش أحمد خالد  العمر 130 459
 50 الحمرا  مريم ناصر خالد االحمد  133 460
 50 الحمرا  غازيه حمود خالد المرسال  135 461
 50 الحمرا  أمينة رضوان خديجة الحسن  141 462
 50 الحمرا  فاطمه  جاسم  خديجه العلي ادريس  145 463
 50 الحمرا  فيضه  محمد خشوف الشيحان االيوب  150 464
 50 الحمرا  نصره  مصطفى  ذات العماد علي 170 465
 50 الحمرا  فاطمه  حسين رابيه الصالح  172 466
 50 الحمرا  فوزيه عبد اللطيف راقي الصهر  173 467
 50 الحمرا  حميده شحود  رامز باال 175 468
 50 الحمرا  عويشة خضر  رجاء المحيميد 182 469
 50 الحمرا  مريم عادل رشا زعتور 194 470
 50 الحمرا  عائشه عمر رهام  المنفوخ 202 471
 50 الحمرا  فيحاء فاروق  روضه سالم  205 472
 50 الحمرا  عبير فيصل  ريم العلي الرمالت 219 473
 50 الحمرا  خاتون  عيد شفاء الصويلح 272 474
 50 الحمرا  مريم ابراهيم شمسه الشحود  273 475
 50 الحمرا  ساره  نادر شهال  النعسان 278 476
 50 الحمرا  فوزية سليمان صفا العرنوس 282 477
 50 الحمرا  فطيم  حسين صفاء اليوسف  285 478
 50 الحمرا  سلوى  محمد عبد الرزاق الديري  298 479
 50 الحمرا  ثمره محسن عمار العلوش 319 480
 50 الحمرا  محيله  حسين عواد حسين الحاج  321 481
 50 الحمرا  جوازي  محمد عيوش الطنطور  323 482
 50 الحمرا  منيره فيصل  فاديه  الحلوه  346 483
 50 الحمرا  عائشه عبد الناصر فاديه العتر 347 484
 50 الحمرا  مريم علي فاطمه اليوسف  361 485
 50 الحمرا  الهام بكور فاطمه بكور 362 486
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 50 الحمرا  فطومه  جابر فراس سلوم  370 487
 50 الحمرا  شمسه  ياسين فريال الخالد  373 488
 50 الحمرا  كرجية  حسن  فضل  االحمد  374 489
 50 الحمرا  هيام خالد مادلين  العز الدين 399 490
 50 الحمرا  حمده  ياسر محمد البندون  408 491
 50 الحمرا  ساره  عمر محمد الحسن  410 492
 50 الحمرا  نزيله فارس  منهيه  العلي 452 493
 50 الحمرا  يسرى  طارق  منى  المحمد 454 494
 50 الحمرا  باشه  خلف  مؤتمن المطر 464 495
 50 الحمرا  نوفه  مصطفى  نهله الرسالن 493 496
 50 الحمرا  شمسه  خالد نهيه السهو 496 497
 50 الحمرا  هنا فواز نور القاسم 497 498
 50 الحمرا  عائشه حسن  نور فرزات  501 499
 50 الحمرا  خدعه  محمد نوره الكحيط  503 500
 50 الحمرا  كرديه حمودي هدى ادريس 515 501
 50 الحمرا  وضاح  صالح  هناء زينو 522 502
 50 الحمرا  يسرى  مطشر  هيام العثمان 526 503
 50 الحمرا  صبحيه  احمد وسام  االحمد  534 504
 50 الحمرا  فاطمه  محمد وعد  عاشور 539 505
 79 الريف الجنوبي نادره حسن  حسناء زيدان 672 1
 78 الريف الجنوبي هاله موفق  سماح الشنتوت  769 2
 77 الريف الجنوبي مريم عادل رحمه رحمون  710 3
 76 الريف الجنوبي اديبه يوسف  مها المنصور المر 992 4
 75 الريف الجنوبي خيريه عبد الجواد بارعه عبد الجواد 629 5
 75 الريف الجنوبي امينه احمد عائشه االسمر  826 6
 75 الجنوبيالريف  مريم عبد الكريم فاطمه ابو حبوش  879 7
 75 الريف الجنوبي امينه عبد الرحمن هبه الخطيب  1056 8
 74 الريف الجنوبي منفيه حسن  اسماء الشنتوت 576 9
 74 الريف الجنوبي وفيقه احمد ربا الفارس 705 10
 74 الريف الجنوبي حلوم ابراهيم سمر المحمد  772 11
 74 الريف الجنوبي مطيعه  محمد فادي العليوي الشنتوت 868 12
 74 الريف الجنوبي بديعة سليم مها الخضور  989 13
 74 الريف الجنوبي هناء عمر ميساء بكور 1003 14
 74 الريف الجنوبي أميره سمير نورشان خريبوق  1046 15
 74 الريف الجنوبي وضحه  منجد هاجر شحود الدياب  1049 16
 74 الجنوبيالريف  فهيده احمد هيفاء سويد 1081 17
 73 الريف الجنوبي امينه اسعد ابتسام  السبسبي 560 18
 73 الريف الجنوبي شاميه وليد اتحاد قحيص  567 19
 73 الريف الجنوبي آمنه محمد رزان المصطفى  714 20
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 73 الريف الجنوبي عوفه  محمد سلوانه العذاب  767 21
 73 الجنوبيالريف  يوسف  يوسف  شهيره الحالق  801 22
 73 الريف الجنوبي ضياء ماجد صفا بدره  810 23
 73 الريف الجنوبي فطوم  أحمد فاديه السطوف  871 24
 73 الريف الجنوبي غاليه عصام فرح بكري السرميني 894 25
 73 الريف الجنوبي قمره  غيار فال الشبلي 897 26
 73 الريف الجنوبي ضحيه  احمد فيحاء القدور 899 27
 73 الريف الجنوبي فاطمه  صالح الدين مها ابراهيم 988 28
 73 الريف الجنوبي عائشه محمد سليم ميساء داود 1005 29
 73 الريف الجنوبي مديحة  أحمد نائلة جرجنازي  1014 30
 73 الريف الجنوبي نظيره  عبد الرحمن وئام العلوش 1095 31
 72 الجنوبيالريف  عليه خالد اكتمال الشيحان 584 32
 72 الريف الجنوبي نوران محمد اسعد ايمان طحان 608 33
 72 الريف الجنوبي مريم بشار حنان وداح 677 34
 72 الريف الجنوبي زينب محمد دعاء الحمدان 691 35
 72 الريف الجنوبي مريم خالد سميرة التمر 775 36
 72 الريف الجنوبي شريفه صالح فاتن خضور  867 37
 72 الريف الجنوبي رسميه عبد المنعم مريم خطاب  950 38
 72 الريف الجنوبي سكره  تركي مياده الحسن 996 39
 72 الريف الجنوبي سهام حسن  هبة قادر اغا  1055 40
 72 الريف الجنوبي ختام عبد المجيد هدى النبهان 1064 41
 72 الريف الجنوبي مريم عادل وصفيه رحمون  1087 42
 71 الريف الجنوبي رفيقه فواز ابتهال اسماعيل 566 43
 71 الريف الجنوبي مريم محمود اركان  المصري  570 44
 71 الريف الجنوبي تركيه محمود اسماء القدور 579 45
 71 الريف الجنوبي فرحه  عبد هللا بانه المحمود 632 46
 71 الريف الجنوبي رمزيه حسن  بشرى بدور 643 47
 71 الريف الجنوبي آمنة خالد السلومثناء  655 48
 71 الريف الجنوبي منيره ابراهيم عائده  االحمد 823 49
 71 الريف الجنوبي بدريه حسان  عائشه منال 828 50
 71 الريف الجنوبي رويده عبد اللطيف غنى الحلو 862 51
 71 الريف الجنوبي ضحوك  حمدي لبانه الدقاق  903 52
 71 الريف الجنوبي نوره عدنان المصطفى مجد  923 53
 71 الريف الجنوبي آمنه موسى هند الحسين 1073 54
 71 الريف الجنوبي ساره  عمر وفاء  القاسم  1089 55
 71 الريف الجنوبي مريم عزيز يسرى عثمان 1101 56
 70 الريف الجنوبي سمر بديع ازدهار الحمود 572 57
 70 الريف الجنوبي مزنه عدنان امل االعور 591 58
 70 الريف الجنوبي رومانيه عبد المجيد ايناس جنيد 609 59
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 70 الريف الجنوبي خالديه  فوزي  آسيا داوود 623 60
 70 الريف الجنوبي مريم أحمد جليلة السح  659 61
 70 الريف الجنوبي سناء عبد الحليم دعاء خطاب  692 62
 70 الريف الجنوبي خديجه  محمد رجاء المحسن  708 63
 70 الريف الجنوبي ختام ممدوح رلى الحلبيه 729 64
 70 الريف الجنوبي عربيه عبد الحميد رنا  المصري  731 65
 70 الريف الجنوبي امينه عبد الباسط غيداء خطاب  864 66
 70 الريف الجنوبي مريم محمد فريزه االحمد  896 67
 70 الريف الجنوبي فاطمه  محمد منى العباس 978 68
 70 الريف الجنوبي سعاد بسام نرمين شيحان 1023 69
 70 الريف الجنوبي ساميه احمد هيام غنوم 1079 70
 69 الريف الجنوبي حفصه  خالد آمنه خميس  628 71
 69 الريف الجنوبي صديقه  مرعي بيان المرعي 646 72
 69 الجنوبيالريف  تاجيه سلمان حامد  الميهوب 669 73
 69 الريف الجنوبي صبحية  محمد حسين مكي 674 74
 69 الريف الجنوبي ضحوك  حمدو  خديجه فرهود  685 75
 69 الريف الجنوبي بيان محمد رشا محفوض 721 76
 69 الريف الجنوبي حلبيه رزق  رماح المعروف 730 77
 69 الريف الجنوبي عفاف محي الدين رنا نجار 734 78
 69 الريف الجنوبي نادره أحمد رنى كفري  735 79
 69 الريف الجنوبي فاطمه  أنيس سمر حمد  773 80
 69 الريف الجنوبي رقيه شريف سمر عباس  774 81
 69 الريف الجنوبي خديجه  خالد سندس شهاب  781 82
 69 الريف الجنوبي ملك مصطفى  سهر مرقا 788 83
 69 الجنوبيالريف  لطيفه  خالد صفاء علي 817 84
 69 الريف الجنوبي بدريه فايز غنى كاجوج 863 85
 69 الريف الجنوبي زهرة  عيسى  فاطمه المرعي  884 86
 69 الريف الجنوبي شمسه  احمد محاسن الشيحان 927 87
 69 الريف الجنوبي زاهده محسن محمد الخضر الشنتوت 931 88
 69 الجنوبيالريف  فهميه محمد محمود موسى 934 89
 69 الريف الجنوبي جزوه قحيط  مريم الشنتوت 946 90
 69 الريف الجنوبي حاجه  عبدو منال حسن  969 91
 69 الريف الجنوبي عسكريه غازي  ندا شنو 1018 92
 69 الريف الجنوبي مزنا محمد نعيمه ابراهيم 1031 93
 69 الريف الجنوبي وضحه  عوض نعيمه الضاهر 1032 94
 69 الريف الجنوبي عيشه  احمد هبه علوش  1059 95
 68 الريف الجنوبي فاطمه  مروان أحمد صطوف  616 96
 68 الريف الجنوبي ختام عبد العزيز براءه الجنباز 636 97
 68 الريف الجنوبي وجيهة  محمد علي حنيفة الخلف  678 98
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 68 الريف الجنوبي ختام غازي  سيناء النعسان 795 99
 68 الريف الجنوبي نوفة  عبد الكريم صبرية الشامي 808 100
 68 الريف الجنوبي ظهيره  محمد حاتم صفاء الشرابي  813 101
 68 الريف الجنوبي هيام حسن  صفاء عيان 818 102
 68 الريف الجنوبي فهيدي عبد الباري  علياء المحمد 852 103
 68 الريف الجنوبي وجيهه  علي غاده العيسى 856 104
 68 الريف الجنوبي هيام محمد غيداء دوش 865 105
 68 الريف الجنوبي فوزية عبد الرحمن فاطمة األحمد  874 106
 68 الريف الجنوبي سرسك احمد محاسن االسعد  924 107
 68 الريف الجنوبي وصال  محمد فايز محاسن الخالد  925 108
 68 الجنوبيالريف  امينه عدنان محمد شعالن جدوع  933 109
 68 الريف الجنوبي زمزم عبد العزيز مخلصه دياب  936 110
 68 الريف الجنوبي كماله عبد العزيز مرام معروف 937 111
 68 الريف الجنوبي امينه محمد مريم االشقر 942 112
 68 الريف الجنوبي رقيه محمد خير منى خطاب  983 113
 68 الريف الجنوبي بديعه مصطفى  منى قاتول 985 114
 68 الريف الجنوبي فاطمه  احمد نهاد سبسبي 1033 115
 68 الريف الجنوبي رويده عبد اللطيف هدى الحلو  1061 116
 68 الريف الجنوبي حياة هشام هنادي كشتو 1072 117
 67 الريف الجنوبي مياسه حسن  ازدهار تركيه 573 118
 67 الريف الجنوبي روضه  محي الدين اسماء الطالب  577 119
 67 الريف الجنوبي سعاد خالد امينه شحود 599 120
 67 الريف الجنوبي رئيفة خضر  براء الشعبان 635 121
 67 الريف الجنوبي كليمه حميدي تماضر منصور 652 122
 67 الريف الجنوبي منى رامز  رنيم قيمر 736 123
 67 الجنوبيالريف  سعده حماد سوزان محرز  791 124
 67 الريف الجنوبي روظه  محمود سوسن معروف 794 125
 67 الريف الجنوبي فطيم  رضوان شذا خضر  796 126
 67 الريف الجنوبي ختام خالد شهامه االشقر  799 127
 67 الريف الجنوبي امل عماد فاديه الطرابلسي  872 128
 67 الجنوبيالريف  خالديه  محمود فاطمة العمر  876 129
 67 الريف الجنوبي سعاد خالد فدوه شحود  893 130
 67 الريف الجنوبي سوريه محمد لما الغضه  907 131
 67 الريف الجنوبي سوريا عبد الكريم مايه رحمون  922 132
 67 الريف الجنوبي غتوه محمود محمد االبراهيم 930 133
 67 الجنوبيالريف  فاطمه  صالح هدى  شيخ صبح 1060 134
 67 الريف الجنوبي لطيفه  خالد هيفاء علي 1083 135
 67 الريف الجنوبي تركيه محمود وفاء القدور 1092 136
 67 الريف الجنوبي ليلى يونس يسرى عيسى  1102 137
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 66 الريف الجنوبي فطيم  خالد اسعاف الهميد 575 138
 66 الجنوبيالريف  تمره محمود اسمهان فضه  581 139
 66 الريف الجنوبي مريم عادل باشا رحمون  631 140
 66 الريف الجنوبي خالدية  احمد بشرى البشير 641 141
 66 الريف الجنوبي زاهرة  حسان  رشا عدي 719 142
 66 الريف الجنوبي فاطمه  محمد رنا الملحم النمر 732 143
 66 الجنوبيالريف  مريم عبد هللا سافانا محيميد 753 144
 66 الريف الجنوبي حاجه  عدنان سهام علي 787 145
 66 الريف الجنوبي بشرى  منجد شهامه محيميد دبيس 800 146
 66 الريف الجنوبي شمسه  حسين صبا خضر  805 147
 66 الريف الجنوبي وداد فايز صفاء قزلباش  819 148
 66 الريف الجنوبي خديجة  طالب  فاطمة السلوم  875 149
 66 الريف الجنوبي فاطمه  احمد هبا الخليل  1053 150
 66 الريف الجنوبي فهميه عبد الحميد هدى حاتم 1066 151
 66 الريف الجنوبي نجاح صبحي  وفاء البوشي 1091 152
 66 الريف الجنوبي جميله  فيصل  ياسمين الباكير 1096 153
 65 الريف الجنوبي امينه احمد امون االسمر 595 154
 65 الريف الجنوبي حوريه عدنان باسمه علي 630 155
 65 الريف الجنوبي يسرى  محمد بشرى حاج حمود  644 156
 65 الريف الجنوبي اسماء مدين حسن سبسبي 671 157
 65 الريف الجنوبي مهديه احمد رائده شيخ حمود 704 158
 65 الريف الجنوبي جميله  محمد رقيه الحسن  727 159
 65 الريف الجنوبي امينه عبد الكريم روعه السمير 740 160
 65 الريف الجنوبي سميره  غسان سوزان الغريب 790 161
 65 الريف الجنوبي سميره  احمد فاطمه جنيد 885 162
 65 الريف الجنوبي مطيعه  سليم فريده سعد 895 163
 65 الريف الجنوبي نصره  علي ليلى ابراهيم 912 164
 65 الريف الجنوبي سعده يوسف  الحمودمريم  943 165
 65 الريف الجنوبي فردوس  أحمد منال  الرجب  966 166
 65 الريف الجنوبي شمسه  محمد مها قحيص 993 167
 65 الريف الجنوبي سوريا محمد علي ميساء كجك 1006 168
 65 الريف الجنوبي انفصال  فيصل  ميالن االحمد 1010 169
 65 الريف الجنوبي نوفه  محمد العمرهاجر  1048 170
 65 الريف الجنوبي منفيه حسن  هناء الشنتوت 1070 171
 65 الريف الجنوبي ملك حسن  هناء مكي 1071 172
 65 الريف الجنوبي فاطمه  محمد ديب هيفاء شاتيال 1082 173
 65 الريف الجنوبي فاطمة  امين وصاف حمدان  1086 174
 65 الريف الجنوبي فاطمة  حسن  والء الحسن  1093 175
 64 الريف الجنوبي زهره  فياض امنه الصطوف  594 176
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 64 الريف الجنوبي نوفه  زيد بسمه علي 639 177
 64 الريف الجنوبي آمنه محمود حليمه العلي 675 178
 64 الريف الجنوبي خدوج  محمد ختام مصيني 683 179
 64 الريف الجنوبي فايزه  حسن  رانيا األحمد 698 180
 64 الريف الجنوبي سميحة  درويش رفا السمان 725 181
 64 الريف الجنوبي نوفه  زيد روضه علي 738 182
 64 الريف الجنوبي رويده سليمان سامر اسماعيل 755 183
 64 الريف الجنوبي مريم محمد سمر الصالح  771 184
 64 الجنوبيالريف  يازي  علي سناء السلوم 778 185
 64 الريف الجنوبي تغريد حسين صبا القاسم 804 186
 64 الريف الجنوبي صبحيه  عبد الرحمن عائده  جعبو 824 187
 64 الريف الجنوبي امينه عبدالحميد عبير بدي 834 188
 64 الريف الجنوبي صفية  عبد الكريم عطور العقدة 846 189
 64 الريف الجنوبي خالديه  جهاد عهد موصلي كردي 853 190
 64 الريف الجنوبي فاطمة  محمد ديب غادة المبيض 854 191
 64 الريف الجنوبي حمده  محمود فاطمه نقرش 888 192
 64 الريف الجنوبي شاها عز الدين فاطمه هويس 889 193
 64 الريف الجنوبي مريم علي لمياء حماده 910 194
 64 الريف الجنوبي نعيمه حسن  لميه مرهج 911 195
 64 الريف الجنوبي خديجه  يوسف  محاسن الضاهر  928 196
 64 الريف الجنوبي غازيه محمد مفيده خلف  959 197
 64 الريف الجنوبي عزيزه يوسف  منى االسعد 974 198
 64 الريف الجنوبي زهره  عبد الحي مها السيد 991 199
 64 الريف الجنوبي نعمات عبد الهادي ميساء الحكيم 1000 200
 64 الريف الجنوبي خديجة  علي ميساء محمد 1007 201
 64 الريف الجنوبي شمسه  غزوان نور كشتو 1045 202
 64 الريف الجنوبي زهره  عبد الستار هبه طوماني  1057 203
 64 الريف الجنوبي حسنه  صالح الدين هدى الحمدان 1062 204
 64 الريف الجنوبي سفيرة  محمود هدى الصالح 1063 205
 64 الريف الجنوبي شهيره  عبد الحميد هال الريس 1068 206
 63 الريف الجنوبي فاطمه  عادل ابتسام خالد 563 207
 63 الريف الجنوبي زريفه عيسى  ازدهار البدور 571 208
 63 الريف الجنوبي شمسه  ريان اماثل الخالد 588 209
 63 الريف الجنوبي ضياء محمد جمال  الحلبياميره مسطو  597 210
 63 الريف الجنوبي مريم خضر  ايمان الخيرو 604 211
 63 الريف الجنوبي خدوج  ناجح ايمان العمر 606 212
 63 الريف الجنوبي فطيم  خالد آمنه الشعبان 627 213
 63 الريف الجنوبي هناء بسام باهره قصار  633 214
 63 الريف الجنوبي صافيه  خالد ردينه فلفل 711 215
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 63 الريف الجنوبي فاطمه  محمود زينب الضحيك 751 216
 63 الريف الجنوبي فوزيه محمد سعده الخالد  762 217
 63 الريف الجنوبي سعاد علي سناء علي 779 218
 63 الريف الجنوبي منيره حامد صابرين العيسى 802 219
 63 الريف الجنوبي تركيه خالد صفاء دياب  815 220
 63 الريف الجنوبي مريم احمد عائشه الداوود 827 221
 63 الريف الجنوبي إلهام محمود عبيدة خلوف 831 222
 63 الريف الجنوبي حوريه مفلح عالء الدين  الحفيان 848 223
 63 الريف الجنوبي صبوح ابراهيم علي  الديري  849 224
 63 الريف الجنوبي صبحه  صالح فايز المحمد 890 225
 63 الريف الجنوبي ذيبه عمر شوقي  فائزه العيد 891 226
 63 الريف الجنوبي عليا مصطفى  فتات الديبو 892 227
 63 الريف الجنوبي هاله عيسى  ماريه السالمه 919 228
 63 الريف الجنوبي نجاح عبد الرحمن مصطفى الزهوري  956 229
 63 الريف الجنوبي حميدة عصري  منتهى األحمد 972 230
 63 الريف الجنوبي رئيسة رمضان نوال ابراهيم 1041 231
 63 الريف الجنوبي آمنه عبد الرزاق هاله الخضير  1052 232
 62 الريف الجنوبي جميله  رضوان ابتسام هرموش 565 233
 62 الريف الجنوبي مريم محمد ايمان سليمان 607 234
 62 الريف الجنوبي فاطمه  عامر داودأحمد  615 235
 62 الريف الجنوبي نوفه  فواز آمنه االسعد  625 236
 62 الريف الجنوبي زكية تركي حنان االبراهيم 676 237
 62 الريف الجنوبي جميله  اديب رزان ابراهيم 712 238
 62 الريف الجنوبي فريال محمد ناجح رزان العبد الرزاق  713 239
 62 الريف الجنوبي أمل عدنان رشا سيد يوسف 718 240
 62 الريف الجنوبي عربيه محمود رضوان المحمود 722 241
 62 الريف الجنوبي غاليه حسين ريمه الغضه  747 242
 62 الريف الجنوبي انفصال  طالل  سالم محمد 766 243
 62 الريف الجنوبي خدوج  احمد سوسن النجار  792 244
 62 الريف الجنوبي إلهام رياض الودنسوسن  793 245
 62 الريف الجنوبي أنصاف  محمد صفاء الصارم 814 246
 62 الريف الجنوبي صديقه  حسين عبير رمضان 836 247
 62 الريف الجنوبي وزيره حسن  عبير سالمة 837 248
 62 الريف الجنوبي عرنه حكمة  علي االبراهيم 850 249
 62 الريف الجنوبي هناء مصطفى  الصليبيغاليه  857 250
 62 الريف الجنوبي هاله عبد السالم غدير السمره  859 251
 62 الريف الجنوبي خديجه  عزات  مانيا القاسم 920 252
 62 الريف الجنوبي سوسن منذر مايا الطرودي 921 253
 62 الريف الجنوبي فاطمة  كمال محاسن العباس  929 254
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 62 الريف الجنوبي اميره علي مشيره البدور 955 255
 62 الريف الجنوبي فاطمه  درويش ملك  الكالس 960 256
 62 الريف الجنوبي عنود عبد الكريم ميساء العزو 1002 257
 62 الريف الجنوبي زاهده فائز ناديا الخالد 1011 258
 62 الريف الجنوبي رقيه علي هال الشمان 1069 259
 62 الريف الجنوبي مريم عادل هيام رحمون  1078 260
 62 الريف الجنوبي حسنا عبدو يسرى باكير 1099 261
 61 الريف الجنوبي نجاح محمد اسماء الطيار  578 262
 61 الريف الجنوبي هدول عبدو اميره عبدو 596 263
 61 الريف الجنوبي فاطمه  درويش اميمه كاجوج 598 264
 61 الريف الجنوبي خالديه  حمدو  ابراهيمايمان  602 265
 61 الريف الجنوبي حاجة  محمد ايمان الشيخ 605 266
 61 الريف الجنوبي فاطمه  سعيد براءه سبسبي 637 267
 61 الريف الجنوبي سهام عبد هللا ختام االبراهيم 682 268
 61 الريف الجنوبي فطوم  احمد رشا االحمد 716 269
 61 الريف الجنوبي لطيفه  محمد كلخهروال  741 270
 61 الريف الجنوبي غنجي داوود سامية الداود 758 271
 61 الريف الجنوبي مهديه محمود سهام الكردي 786 272
 61 الريف الجنوبي سوسن احمد سوزان  الخضر الشنتوت  789 273
 61 الريف الجنوبي صفى عبد المعين شذى حمصي  797 274
 61 الريف الجنوبي نجاح طراد  صفاء احمد  811 275
 61 الريف الجنوبي مريم علي عال فاعور 847 276
 61 الريف الجنوبي فكريه عدنان فاطمه العساف  882 277
 61 الريف الجنوبي مريم مصطفى  كوكب تمر 902 278
 61 الريف الجنوبي لميس عبد الكريم ليما الصباغ 914 279
 61 الريف الجنوبي وفاء مصطفى  محمد حسو  932 280
 61 الريف الجنوبي ثريه راكان منار العويشه 962 281
 61 الريف الجنوبي هالله محمود منى السلوم 977 282
 61 الريف الجنوبي ظهيرة  محمود منى الكفت 979 283
 61 الريف الجنوبي ايمان عبد الرحمن منى حوا 982 284
 61 الريف الجنوبي انفصال  فيصل  نبيله االحمد 1015 285
 61 الريف الجنوبي عفوه محمود نعمات المحمد 1030 286
 61 الريف الجنوبي جدعه  سليم هند حسن 1075 287
 61 الريف الجنوبي سوسن عبد المنعم وفاء  حكواتي 1090 288
 60 الريف الجنوبي منفيه حسن  اماني الشنتوت 590 289
 60 الريف الجنوبي منتها احمد حبوش بشرى ابو  640 290
 60 الريف الجنوبي امنه دحام خالد الحماد  679 291
 60 الريف الجنوبي مها احمد رانيه الشيرازي الصباغ  702 292
 60 الريف الجنوبي رجاء  مطانيوس رانيه العساف  703 293
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 60 الريف الجنوبي مطيعه  سليمان ضحى البرام  820 294
 60 الريف الجنوبي ازدهار احمد عبير طهماز 838 295
 60 الريف الجنوبي بديعه ابراهيم عبير محمد 840 296
 60 الريف الجنوبي آمنه عبد الرحمن عدنان حاج عمر 841 297
 60 الريف الجنوبي فاطمة  محمود فاديه الوضيحي  873 298
 60 الريف الجنوبي أمل خالد فاطمة إسماعيل  878 299
 60 الريف الجنوبي زهره  خالد فاطمه حاميش  886 300
 60 الريف الجنوبي هند رضوان فاطمه طوماني  887 301
 60 الريف الجنوبي شمه  محمد لمياء المحمد العيسى 909 302
 60 الريف الجنوبي منى سليمان مرح ابو علو 938 303
 60 الريف الجنوبي صبوح غازي  مريم  الفطراوي  941 304
 60 الريف الجنوبي سميره  عادل مريم الشيخ 947 305
 60 الريف الجنوبي كروان عبد الوهاب مريم خموسيه 951 306
 60 الريف الجنوبي حبوس  عبود مريم نصار 952 307
 60 الريف الجنوبي فريزه مصطفى  مفيده الملحم النمر 957 308
 60 الريف الجنوبي رقيه فايز مياده محمد 997 309
 60 الريف الجنوبي نجيبه خضر  ندى الدرويش 1019 310
 60 الريف الجنوبي هيفاء محمد خير نسرين جوهر 1024 311
 60 الريف الجنوبي روضه  عمر هاله األخرس  1051 312
 60 الريف الجنوبي مريم عبد الكريم وفاء  االبراهيم  1088 313
 59 الجنوبيالريف  خلود محمد علي إناس األسعد  611 314
 59 الريف الجنوبي وردة علي أحمد السلمان 613 315
 59 الريف الجنوبي فاطمة  خالد أمل موسى باشا 620 316
 59 الريف الجنوبي رفعه  جورج  جانيت ليوس 658 317
 59 الريف الجنوبي سوريه محمد ديما الغضه 696 318
 59 الريف الجنوبي منى رامز  رزان قيمر 715 319
 59 الريف الجنوبي نزيهه رضوان رشا عفس 720 320
 59 الريف الجنوبي ندوه صالح زهره الخالف  749 321
 59 الريف الجنوبي مها فريد سهاد سعيد 784 322
 59 الريف الجنوبي سميرة  كمال شهامة الراشد  798 323
 59 الريف الجنوبي سميرة  محمد زهير صفاء الجابي  812 324
 59 الريف الجنوبي فاطمه  قاسم  عبد الرحمن جمعه 829 325
 59 الريف الجنوبي تركيه راشد  عبد الغني القهوجي 830 326
 59 الريف الجنوبي وفاء زيد غادة زيدان 855 327
 59 الريف الجنوبي صباح محمد لما العمر 906 328
 59 الريف الجنوبي فرنجية حسن  مركزان الذهب 939 329
 59 الريف الجنوبي فاطمه  محمد كريجملك  961 330
 59 الريف الجنوبي مطيعه  خالد منى  بخيت 973 331
 59 الريف الجنوبي آمنه حسين منى النبهان 980 332
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 59 الريف الجنوبي فدوى  خليل  نسرين طرشه 1025 333
 58 الريف الجنوبي مريم هاشم الهام حاج حمود  587 334
 58 الريف الجنوبي محظية  الخالد محمد  أفراح تليتي 618 335
 58 الريف الجنوبي عايشه عبد السالم أماني سبسبي 619 336
 58 الريف الجنوبي يسرى  حسن  بتول العلي 634 337
 58 الريف الجنوبي اميره صالح جمانه العلي 661 338
 58 الريف الجنوبي رمزه تامر جواهر نداف 664 339
 58 الريف الجنوبي سميرة  زهيرمحمد  رجاء الجابي  707 340
 58 الريف الجنوبي هدى عبد هللا رقيه سبسبي 728 341
 58 الريف الجنوبي يمن علي ريتا الخضور 743 342
 58 الريف الجنوبي شاميه وليد فوزه قحيص  898 343
 58 الريف الجنوبي امنه محمد لبنى المصطفى 905 344
 58 الريف الجنوبي فطومه  شريف ليلى حسين 913 345
 58 الريف الجنوبي سميحه  سليم مخلصه خلوف  935 346
 58 الريف الجنوبي فوزية عبد السالم مريم الشحود 945 347
 58 الريف الجنوبي نعمت أحمد منار الكردي 963 348
 58 الريف الجنوبي عواطف  زهير منى زنجي 984 349
 58 الريف الجنوبي بهيجة سليمان ناصيف المحمد 1013 350
 58 الريف الجنوبي صباح ابراهيم نهله النعسان 1037 351
 57 الريف الجنوبي مجيدة محمد افتكار نور الدين 582 352
 57 الريف الجنوبي زوفه  جايز االء الحمود الموسى  585 353
 57 الريف الجنوبي وزيره علي آمال ونوس  624 354
 57 الريف الجنوبي جميله  خالد تماضر سبسبي 651 355
 57 الريف الجنوبي هندية أيوب دالل سالمة  693 356
 57 الريف الجنوبي رهيجه  محمود رفعه حمد  726 357
 57 الريف الجنوبي يسرى  محمد سها المصري  783 358
 57 الريف الجنوبي زكيه عبد الحليم سهام البكور 785 359
 57 الريف الجنوبي اميره مصطفى  صفا العثمان 809 360
 57 الريف الجنوبي وردة ياسين فاطمه االبراهيم  880 361
 57 الريف الجنوبي تمره صالح كليمه الديوب 901 362
 57 الريف الجنوبي فهميه غسان منى الدياب 976 363
 57 الريف الجنوبي هند عبد الحكيم نور االسعد 1042 364
 56 الريف الجنوبي مريم صالح ابتسام  الشنته 561 365
 56 الريف الجنوبي نائله محمد ابتسام عيسى 564 366
 56 الريف الجنوبي تمره محمد اسامه علوش  574 367
 56 الريف الجنوبي هيفاء وصفي اني  الخوري  601 368
 56 الريف الجنوبي نظيره  شعبان ثناء العكاري  656 369
 56 الريف الجنوبي يسرة  أحمد رحاب نايف  709 370
 56 الريف الجنوبي جميله  خالد سالم سبسبي 765 371
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 56 الريف الجنوبي امنه صالح سناء نوره 780 372
 56 الريف الجنوبي نزهه  صالح مروه االبراهيم 940 373
 56 الريف الجنوبي وداد وهيب ميرنا خربيوق  999 374
 56 الجنوبيالريف  فطومه  مصلح ميسم الحمدو  1008 375
 55 الريف الجنوبي مريم سليمان أسماء العيسو  617 376
 55 الريف الجنوبي خدوج  محمود أيمن المنصور 622 377
 55 الريف الجنوبي مهديه وليد آمنه الحسين 626 378
 55 الريف الجنوبي عنود مصطفى  جيهان حالق  667 379
 55 الجنوبيالريف  غاده كمال راما وسوف  697 380
 55 الريف الجنوبي سميرة  محمد رولة الكردي 742 381
 55 الريف الجنوبي هيام جميل  ريم العيد 745 382
 55 الريف الجنوبي عرنة أحمد سامر  الخلف  754 383
 55 الريف الجنوبي ثريا رمضان سماهر ديبو 770 384
 55 الجنوبيالريف  سميحه  احمد البدوي  صباح كزكز 806 385
 55 الريف الجنوبي خديجة  محمود صفاء زهوري  816 386
 55 الريف الجنوبي يسرى  هشام منال  عيان 967 387
 55 الريف الجنوبي آمنة محمد سعيد منال شيخ الزور 970 388
 55 الريف الجنوبي احسان  ظافر  نضال األسود  1028 389
 55 الجنوبيالريف  فضه  احمد نهى السعيد 1039 390
 55 الريف الجنوبي منى عبد الكريم نور الصباح 1043 391
 55 الريف الجنوبي بدور محمد علي هدى تالوي  1065 392
 54 الريف الجنوبي خيريه عبد المنعم امل خالد  593 393
 54 الريف الجنوبي فاطمه  محمد جمعه  حسين ابو حبوش  673 394
 54 الريف الجنوبي دعد هاشم زينه دهيمش 752 395
 54 الريف الجنوبي نوال فؤاد غانيه ولي 858 396
 54 الريف الجنوبي تركيه محمود فاتن اسماعيل خليل 866 397
 54 الريف الجنوبي سميره  عبد الرحمن مزيد ابراهيم 953 398
 54 الريف الجنوبي منيره تامر مناره استنبولي 965 399
 54 الريف الجنوبي حليمه  محمد مها الخلف  990 400
 54 الريف الجنوبي رويدة عبد الغني ميسون غريواتي 1009 401
 54 الريف الجنوبي وفاء عبد العزيز هبه عبو 1058 402
 54 الريف الجنوبي فرات  سعيد هنوف جلعوط  1076 403
 53 الريف الجنوبي سهام محمد اماني البوشي 589 404
 53 الريف الجنوبي فاطمه  القادرعبد  أحمد بادرلي 614 405
 53 الريف الجنوبي فضه  محمد خالد حمزه  681 406
 53 الريف الجنوبي صبيحه  عدنان رنا موصلي كردي 733 407
 53 الريف الجنوبي نوال عثمان ريم عربو 746 408
 53 الريف الجنوبي سلمى محمد سامر الشعبان 756 409
 53 الريف الجنوبي حليمة  محمد سامية الخليل  757 410
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 53 الريف الجنوبي خديجه  محمد غصون المصري  861 411
 53 الريف الجنوبي حياه عز الدين منى البيسكي 975 412
 53 الريف الجنوبي رباح محمد منى الوتار 981 413
 52 الريف الجنوبي زاهده محسن ايمان الخضر الشنتوت 603 414
 52 الريف الجنوبي رفيقه فواز اسماعيلإعتدال  610 415
 52 الريف الجنوبي مريم خالد أمينه  الخالد 621 416
 52 الريف الجنوبي سميعة تركي رانيا الونوس 699 417
 52 الريف الجنوبي صبحيه  بدر رغداء الحمصي  724 418
 52 الريف الجنوبي عنود محمد خير عزام صطوف  843 419
 52 الريف الجنوبي سهام محمد منى محمد 986 420
 52 الريف الجنوبي عائشة محمد ندى خالد  1021 421
 52 الريف الجنوبي سهام ابراهيم هاديه القدور 1050 422
 52 الريف الجنوبي حنيفه علي يانا اليوسف 1098 423
 51 الريف الجنوبي اسمهان احمد جمانه العزو 660 424
 51 الريف الجنوبي فاطمه  خالد روضه العثمان 737 425
 51 الريف الجنوبي توفيقه محمد ريم السالمه 744 426
 51 الريف الجنوبي زمزم فايز سكته الحمدو  763 427
 51 الريف الجنوبي انتصار جهاد صبحيه العثمان 807 428
 51 الريف الجنوبي نجاح يوسف  فاديه الحيالوي  870 429
 51 الريف الجنوبي رزيقه علي مريم المزنه 949 430
 51 الريف الجنوبي سميره  عبد الحميد مفيده النعيم 958 431
 51 الريف الجنوبي شاميه وليد نهله قحيص  1038 432
 51 الريف الجنوبي وسيله عبد هللا هيفاء االبراهيم 1080 433
 51 الريف الجنوبي وجيها سليمان وحيده الديوب  1085 434
 50 الريف الجنوبي فنديه علي ابتسام الشنتوت 562 435
 50 الريف الجنوبي مطيعه  سليمان الهام البرام 586 436
 50 الريف الجنوبي سميره  ياسين انس اسماعيل 600 437
 50 الريف الجنوبي ليلى سليمان ثراء اسماعيل 653 438
 50 الريف الجنوبي كفى محمد ثمينه الونوس 654 439
 50 الريف الجنوبي سعاد توفيق جهان ابراهيم 662 440
 50 الريف الجنوبي سعديه  محمد جواهر الحالق  663 441
 50 الريف الجنوبي حليمه  خالد خديجه العمر  684 442
 50 الريف الجنوبي شعيلة مصطفى  خولة حمدان  688 443
 50 الريف الجنوبي سوريه غازي  خوله الجريو  689 444
 50 الريف الجنوبي امينه عبد هللا سمير دالل  694 445
 50 الريف الجنوبي فوزه  تركي ديانا االشقر 695 446
 50 الريف الجنوبي نجاح يوسف  رانيا رحمون  700 447
 50 الريف الجنوبي نايفه عباس  سعاد اليونس 761 448
 50 الريف الجنوبي هنديه ابراهيم سكيبه ضاهر 764 449
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 50 الريف الجنوبي بسمه أكرم العلوش سلوى  768 450
 50 الريف الجنوبي خوال محمد وحيد  سميره سبسبي 776 451
 50 الريف الجنوبي نوفه  خالد سميه االبراهيم  777 452
 50 الريف الجنوبي زهوه خضر  صبا الخضر  803 453
 50 الريف الجنوبي فاطمه  حكمت  عايده محمد 822 454
 50 الريف الجنوبي عليا خالد المصري عبير  833 455
 50 الريف الجنوبي فهيده عبد الجبار عبير قحيص 839 456
 50 الريف الجنوبي عائشة عبدهللا عزيزه قزموز 845 457
 50 الريف الجنوبي نديمه خضر  غصون الحسن 860 458
 50 الريف الجنوبي فوزية محمد نايف فادية نابلسي 869 459
 50 الريف الجنوبي عزيزه فؤاد الباشوري قمر  900 460
 50 الريف الجنوبي وجيهه  رجب  لبنه الراس  904 461
 50 الريف الجنوبي ليلى سعد لينا غريواتي 915 462
 50 الريف الجنوبي عزيزه حمود لينه علي 917 463
 50 الريف الجنوبي فهيمه احمد ماجده عبد هللا 918 464
 50 الريف الجنوبي حليمة  عبد العزيز مريم الحمود 944 465
 50 الريف الجنوبي نجاح رمضان مريم القاسم 948 466
 50 الريف الجنوبي سميعه سليمان مسيره المحمود  954 467
 50 الريف الجنوبي عواش مفيد منار حمشو  964 468
 50 الريف الجنوبي جايزه  منهل منال الحسن  968 469
 50 الريف الجنوبي ليلى محمد العمارمنتها  971 470
 50 الريف الجنوبي ساره  احمد ميثاء خليل 998 471
 50 الريف الجنوبي نهلة محمد أمين نادين طالس 1012 472
 50 الريف الجنوبي اميره مروان نجود ابو ربعيه 1016 473
 50 الريف الجنوبي فهميه غسان نجوى الدياب 1017 474
 50 الريف الجنوبي تفاحه  عبد الباسط السميرندى  1020 475
 50 الريف الجنوبي ساره  فضل  نسيبه االسمر 1027 476
 50 الريف الجنوبي فطيم  محمد نهله الحمود الموسى 1036 477
 50 الريف الجنوبي غاده محمد نوره حاج حسن 1047 478
 50 الريف الجنوبي فطوم  عبدو هزاع  أسعد  1067 479
 50 الريف الجنوبي موجف  عبد العزيز هيفاء محمد 1084 480
 50 الريف الجنوبي حبيسه  محمد ياسمين الشالش 1097 481
 50 الريف الجنوبي فاطمه  محمد يسرى دبوس  1100 482
 50 الريف الجنوبي مريم وجيه  يوسف  مرعي  1103 483
 77 الريف الشمالي امنه حافظ  احمد المحمود 1109 1
 75 الريف الشمالي خيريه عبد هللا احالم العلوش  1105 2
 75 الريف الشمالي حفيظة  خالد أمينة خالد 1850 3
 74 الريف الشمالي سعاد ابراهيم جهيده الفطامه  1138 4
 74 الريف الشمالي خوله  أحمد محمد الفارس 1227 5
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 73 الريف الشمالي خديجه  مهدي ابتسام  طوماني 1104 6
 73 الريف الشمالي نعمات محمد تهاني شيخ بكري  1135 7
 73 الريف الشمالي صبحيه  عبد الكريم ضياء عز الدين 1191 8
 72 الريف الشمالي لمية عمر اسماء حايك 1111 9
 72 الريف الشمالي خالصة  محمد أحمد العمر 1120 10
 72 الريف الشمالي خديجه  أحمد جمانه الجمعه  1137 11
 72 الريف الشمالي رئيفه سالم ديمه الرحال العرابي 1154 12
 72 الريف الشمالي رياض أحمد زينا الشماع 1170 13
 72 الريف الشمالي سميه محمد نور نهله البكور 1262 14
 72 الريف الشمالي جميله  جابر هدى العباس  1271 15
 71 الريف الشمالي فاديه  عمر راما جانودي 1156 16
 71 الريف الشمالي فريال مؤيد فردوس الصطوف  1215 17
 71 الريف الشمالي عنود ناجي فؤاد المحميد 1217 18
 71 الريف الشمالي فاطمة  نبهان كريمة الكسار 1220 19
 71 الريف الشمالي عائشه عبد الحليم كريمه المشعان 1221 20
 71 الشماليالريف  عائشه عبد العزيز والء عز الدين 1275 21
 70 الريف الشمالي خالده  فيصل  رنا شامي 1165 22
 70 الريف الشمالي خالديه  سليمان سمر الفارس  1177 23
 70 الريف الشمالي فاطمه  عارف مريم قسوم 1244 24
 69 الريف الشمالي حسنية  مفيد براءة حليمة  1129 25
 69 الشماليالريف  ساره  عبد القادر بشرى صطيف  1130 26
 69 الريف الشمالي صديقه  مرعي رزان المرعي 1160 27
 69 الريف الشمالي عزيزه نصر هللا كرمو المحمود 1219 28
 69 الريف الشمالي ثناء عبد الجبار لينا االسطه  1222 29
 68 الريف الشمالي زكيه محمد علي أحمد حساني  1121 30
 68 الريف الشمالي غفران يوسف  تهاني الحسن 1134 31
 68 الريف الشمالي هند عبد هللا تيماء القدور 1136 32
 68 الريف الشمالي مريم مصطفى  حليمة حاج جنيد 1143 33
 68 الريف الشمالي فاطمه  عبد اللطيف حميده حساني 1144 34
 68 الريف الشمالي خاتون  عبد اللطيف رغداء قاشوش  1161 35
 68 الريف الشمالي جميله  هللاعبد  عمر الحسن 1204 36
 68 الريف الشمالي فطومة  حسين محمد المعريني 1228 37
 67 الريف الشمالي حليمة  سليم امل معجون  1115 38
 67 الريف الشمالي فاطمة  فضل  براءة ابو دهيس  1128 39
 67 الريف الشمالي خولة  أحمد ختام الفارس 1147 40
 67 الريف الشمالي أمينه محمود خيرية حفيان 1152 41
 67 الريف الشمالي نعوس احمد خيريه المحمد 1153 42
 67 الريف الشمالي سبيعه محمود زينب االسعد 1171 43
 67 الريف الشمالي زبيدة حسن  عبدالعزيز ابو كشتو 1196 44
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 67 الريف الشمالي نوفة  محمد مرهف العياش  1235 45
 67 الريف الشمالي زينب العزيزعبد  نوف الدالي أحمد  1266 46
 66 الريف الشمالي خضيره  محمود احمد المحمد  1108 47
 66 الريف الشمالي غصون  حسام  االء داوود 1113 48
 66 الريف الشمالي نوف ابراهيم أنس العزو 1123 49
 66 الريف الشمالي ظهيره  محمد خلود المحميد 1150 50
 66 الريف الشمالي فاطمه  عوض رابعه الحمود  1155 51
 66 الريف الشمالي خديجه  خالد فاطمه خساره  1214 52
 66 الريف الشمالي وحيدة  حسين فصيح المحيميد 1216 53
 66 الريف الشمالي ورده حسن  نوال الحماده 1263 54
 66 الريف الشمالي فاطمه  عبد الرزاق ياسمين سلطان 1277 55
 65 الريف الشمالي فاطمه  مشهورمحمد  آالء الشاوي  1125 56
 65 الريف الشمالي بدور محمدنور حسناء شيخ صبح 1141 57
 65 الريف الشمالي سعديه  اسماعيل خديجه المحمد  1148 58
 65 الريف الشمالي عليه عقل خنساء حمدو  1151 59
 65 الريف الشمالي فوز  مصطفى  شادية السبع 1184 60
 65 الريف الشمالي مريم عوض فاطمه العتر 1212 61
 65 الريف الشمالي خالصة  محمد محاسن العمر 1225 62
 64 الريف الشمالي صبحيه  طه  ايمان  صيادي 1117 63
 64 الريف الشمالي بديعه عبد الستار أحمد محمد الناصر  1122 64
 64 الريف الشمالي هند عبد الحميد تغريد الخضير 1132 65
 64 الريف الشمالي فاطمه  احمد الديابحسين  1142 66
 64 الريف الشمالي رحاب  عبد المحسن رانيه القدح  1157 67
 64 الريف الشمالي شحيده  حسن  مياده الحمدان 1255 68
 63 الريف الشمالي عائشه عبد الحليم تركيه المشعان 1131 69
 63 الريف الشمالي رزقيه محمود روعه عزو عجاج 1167 70
 63 الريف الشمالي فاطمه  علي فيصل العلي  1218 71
 63 الريف الشمالي فضه  جميل  مجيده عقاد 1224 72
 63 الريف الشمالي نعمات موسى ناصر الشيخ موسى 1256 73
 62 الريف الشمالي فاطمه  عبد الرزاق حزامي عرفه  1139 74
 62 الريف الشمالي فاطمه  احمد حسن الدياب  1140 75
 62 الريف الشمالي حياه حسن  رنا حالق 1164 76
 62 الريف الشمالي عمشه  علي سوسن االحمد  1183 77
 62 الريف الشمالي امون  أحمد هبه العساف  1269 78
 62 الريف الشمالي كفى محمد هدى  العيسى 1270 79
 61 الريف الشمالي حميده عمر حنان المرهون  1145 80
 61 الريف الشمالي فاطمه  محمد خالد  النعسان 1146 81
 61 الريف الشمالي بدريه مصطفى  خديجه كروش  1149 82
 61 الريف الشمالي نعمات محمد عال الحداد 1199 83
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 61 الريف الشمالي فائزه  حسين عهد العلي 1205 84
 61 الريف الشمالي آمنه سليمان فاطمه المشعان 1213 85
 61 الريف الشمالي كريمه فهد لينا الشاهين 1223 86
 61 الريف الشمالي سعاد محمد هالة االبو حسين 1267 87
 60 الريف الشمالي تركيه محمد زينب الدالي أحمد 1172 88
 60 الريف الشمالي نزيهه محمود سالم ورار  1175 89
 60 الريف الشمالي تركيه محمد سهام الخلف العاري  1180 90
 60 الريف الشمالي رحاب  عمر عبير عبد هللا 1198 91
 60 الريف الشمالي كوكب ياسين فاتنة رنو 1210 92
 60 الريف الشمالي فريال تيسير مروه درويش 1238 93
 60 الريف الشمالي غزاله  عبد الكريم مريم حديد 1242 94
 60 الريف الشمالي ابتسام أحمد مالذ كريم 1246 95
 59 الريف الشمالي أميرة محمود مهند مراد األشقر 1253 96
 58 الريف الشمالي صبحيه  عزو احمد الخليل  1106 97
 58 الريف الشمالي زكيه يوسف  امينه معمو هالوي  1116 98
 58 الريف الشمالي رضاب  محمد غاده العويس 1206 99
 58 الريف الشمالي مريم عوض مصطفى العتر  1245 100
 58 الريف الشمالي فائزه  خالد منال نصر 1250 101
 58 الريف الشمالي سحر  خالد ياسمين هنو 1278 102
 57 الريف الشمالي نوريه فياض أنوار الحاج حسين دالي  1124 103
 57 الريف الشمالي عدله  سعيد بثينه المحمود 1127 104
 57 الريف الشمالي فطومه  عبد الرحمن شعيله الحاج محمود  1186 105
 57 الريف الشمالي فهيمه صطوف  السليمانصفا  1188 106
 57 الريف الشمالي حاجه  ممدوح وعد دناور 1273 107
 56 الريف الشمالي مريم خالد ربيه الحسين 1158 108
 56 الريف الشمالي فاطمة  عبد هللا طالل سعود  1192 109
 56 الريف الشمالي خيرية مصطفى  عائشه االيوب 1194 110
 56 الريف الشمالي ترفه زهمك الفارسغازي  1207 111
 56 الريف الشمالي صبحيه  عبدالكريم مروه العثمان 1237 112
 56 الريف الشمالي آمنة محمد منار العليوي  1248 113
 56 الريف الشمالي نجاح عبد الرحمن منار دبالن 1249 114
 56 الريف الشمالي نوال مصطفى  منى عصفور 1252 115
 56 الريف الشمالي وداد سليمان نجوى الشعبان 1258 116
 55 الريف الشمالي مديحه  احمد عال جرجنازي  1200 117
 55 الريف الشمالي امل زياد علياء مصطفى 1202 118
 55 الريف الشمالي ناهد عبد الرحمن غزل فرزات  1209 119
 55 الريف الشمالي خالديه  عبد الوهاب مخلصه كسرى  1234 120
 55 الريف الشمالي ورده حسن  يسرى الحماده  1280 121
 54 الريف الشمالي عائدة محمد سعيد اروى الملك 1110 122
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 54 الريف الشمالي وضحه  عبد الرزاق ايمان السليمان 1118 123
 54 الريف الشمالي صبحية  محمد عمار  بديوي  1203 124
 54 الشماليالريف  خديجه  محمد مروان المنصور 1236 125
 54 الريف الشمالي فاطمه  عبد هللا ايمان  الحسون  1848 126
 53 الريف الشمالي هدى محمد رنا العبد السالم 1163 127
 53 الريف الشمالي هاللة عبد هللا زياد  قسوم 1169 128
 53 الريف الشمالي هند نزار شاديه مغربل 1185 129
 53 الريف الشمالي روضه  أحمد وفاء الرزوق  1274 130
 52 الريف الشمالي ندى عبد هللا بتول الصعيدي 1126 131
 52 الريف الشمالي رباح سعيد سحر السعيد  1173 132
 52 الريف الشمالي زهرة  رضوان سميه حمد الضامن  1179 133
 52 الريف الشمالي وزنة أحمد ملك القسوم 1247 134
 52 الريف الشمالي خالديه  الستارعبد  مناهل الشيخ 1251 135
 52 الريف الشمالي زينب عبد العزيز نور الدالي أحمد 1265 136
 51 الريف الشمالي رحاب  عصام رهام الكجك 1166 137
 51 الريف الشمالي ندوة محمود محاسن محمد علي 1226 138
 51 الريف الشمالي خضره  عبيد محمود العبيد 1232 139
 51 الريف الشمالي سكينه ديب نوال المحمد 1264 140
 50 الريف الشمالي نجوم علي احمد العلي العمر 1107 141
 50 الريف الشمالي خالديه  نواف اعتماد الحمشو 1112 142
 50 الريف الشمالي أمون  خالد ايمان الموسى 1119 143
 50 الريف الشمالي نجمة  حمدو  رنا األخرس 1162 144
 50 الريف الشمالي هيام فيصل  سعاد الخليف  1174 145
 50 الريف الشمالي حوريه خالد سليم الهواري  1176 146
 50 الريف الشمالي سلوة نعسان سهير الحسون  1182 147
 50 الريف الشمالي عويش محمد صدام عدامه  1187 148
 50 الريف الشمالي حليمه  حسين صفيه العبد هللا 1189 149
 50 الريف الشمالي إعتماد إبراهيم عائشه  الحاج عبد هللا 1193 150
 50 الريف الشمالي حجوز  حسين عبدالرحمن المحمد 1195 151
 50 الريف الشمالي حفيظه  حسن  علياء الشيحان 1201 152
 50 الريف الشمالي مريم ديب غانيا القسوم 1208 153
 50 الشماليالريف  سليما فيصل  فاطمه الصالح  1211 154
 50 الريف الشمالي تركية علي محمد حاج جنيد  1230 155
 50 الريف الشمالي فاطمة  إبراهيم محمد سليمان الصالح 1231 156
 50 الريف الشمالي فاطمه  محمد مريم الحاج احمد 1240 157
 50 الريف الشمالي ساره  محمد مريم سليمان 1243 158
 50 الريف الشمالي صديقه  مروان موده تركماني 1254 159
 50 الريف الشمالي فادية  خالد نائل العمر 1257 160
 50 الريف الشمالي رتيبه محمد نذير العلوش 1260 161
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 50 الريف الشمالي مريم محمد نسرين ابو رفقه 1261 162
 50 الريف الشمالي رضية محمد هالة السلوم  1268 163
 50 الريف الشمالي خديجه  محمود العكله وجدان  1272 164
 76 الغاب نزهه  ابراهيم حوريه ابراهيم 1326 1
 75 الغاب موقف  حطاب  عبد المنعم الخالد 1401 2
 75 الغاب فوزية محمد عبد الناصر الصطوف  1402 3
 74 الغاب صباح جميل  هبة حسين  1484 4
 73 الغاب فريدة عبد الجبار صابرين الحطاب  1394 5
 73 الغاب نده نجيب طهران بدور  1398 6
 73 الغاب هيام محمود نهى حسن 1478 7
 73 الغاب مريم خالد هشام الحميدي 1487 8
 72 الغاب فهميه صالح حكمه المحمد  1324 9
 72 الغاب شمسة  يوسف  شهرزات العلي  1391 10
 72 الغاب عنود سليم صبا األحمد 1395 11
 72 الغاب هجينه جهاد مناهل فهد 1447 12
 72 الغاب خضره  حمود منوح الحسن 1451 13
 72 الغاب وحيده  محمود نور نادره 1481 14
 71 الغاب شعيله محمد امين العلي 1293 15
 71 الغاب هجينه جهاد رانيا فهد 1338 16
 71 الغاب لطيفه  محمود سمر سلوم  1383 17
 71 الغاب صفيه  محمود عهود ابراهيم 1410 18
 71 الغاب سوريا محمود نوال حسن  1480 19
 71 الغاب سجيرة  صقير هدى سليطين 1486 20
 71 الغاب تمره محسن وجناء العلوش  1497 21
 70 الغاب نكوه حمزه  شوقه المحيميد 1393 22
 70 الغاب خدوج  جدوع  فاطمة الجديع 1417 23
 70 الغاب حميدة سليمان فداء فارس  1424 24
 70 الغاب نوال محمد ميساء رشيد آغا 1459 25
 69 الغاب غصون  سليمان منى  حاج داعور 1452 26
 69 الغاب لطيفه  محمود نجاه سلوم 1462 27
 69 الغاب رشيدة محمد هالة سليمان 1483 28
 69 الغاب هنديه نصر هدله حشيش  1485 29
 69 الغاب نظيره  يونس وفاء االحمد  1499 30
 68 الغاب جنان عبد العزيز ربا العمر 1341 31
 68 الغاب اعتماد ابراهيم شادي الحسنه  1389 32
 68 الغاب فضه  حبيب منال الديب 1446 33
 68 الغاب رفيده سلمان وسيم  اسمندر 1498 34
 68 الغاب فاطمة  مصطفى  والء المحمد 1500 35
 67 الغاب روزة محمد اكتمال ملحم 1288 36
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 67 الغاب اعتدال محمد جميلة خدوج  1315 37
 67 الغاب ابتسام يونس ميس العلي 1458 38
 67 الغاب يازي  نواف نوال الدروبي 1479 39
 67 الغاب أديبه أحمد نوفل ارساق  1482 40
 67 الغاب وجيهه  يونس هيام ونوس 1495 41
 66 الغاب شعيلة محمد جهيدة الحسين 1318 42
 66 الغاب شاها شحادة  اإلبراهيم روضة  1362 43
 66 الغاب حبيبه عبد هللا سجيعه رمضان 1376 44
 66 الغاب سعاد محمد صبرية حداد 1396 45
 66 الغاب كفا ابراهيم عماد الدالي 1408 46
 66 الغاب كريمه اسعد مريم عفيف 1441 47
 66 الغاب زردة مهنا ملك شملص 1443 48
 65 الغاب شمسه  عبد الكريم الحوراني احالم  1283 49
 65 الغاب جزوه مهدي فاطمه الحميدي 1418 50
 65 الغاب نايفه فريد يسرى  وسوف  1503 51
 65 الغاب سلطانة  خالد يسرى المبارك 1504 52
 65 الغاب شريفة شفيق  يوسف حسن  1506 53
 64 الغاب آمنة طالل  أيهم البكري  1310 54
 64 الغاب عيوش عبد الحسيب مصطفى رحاب  1347 55
 64 الغاب سريه مصطفى  سلوى بناوي  1380 56
 64 الغاب جوهره  سليم سميره األحمد  1385 57
 64 الغاب مظله  خالد عال المحمد 1407 58
 64 الغاب نايفة محمود فائزة يوسف  1422 59
 64 الغاب نظيره  يونس هناء االحمد 1488 60
 64 الغاب وجيها أحمد هناء محمد 1490 61
 64 الغاب سمره  حسن  هويدا عيسى 1493 62
 64 الغاب حاجه  أحمد ياسين الياسين 1501 63
 63 الغاب فطمه  محمد امنه االخرس  1290 64
 63 الغاب عذبة صالح أحمد الحميدي 1303 65
 63 الغاب مادلين أكرم رامه الشنتة  1336 66
 63 الغاب جانيت محسن رائدة خضور  1340 67
 63 الغاب سميره  محمد رمسه أحمد  1356 68
 63 الغاب سميعه علي سراء العلي  1377 69
 63 الغاب جميله  محمد علي منى العمر 1453 70
 63 الغاب ميليا جبرائيل ناديه سلوم 1460 71
 63 الغاب وردة حسن  نجالء أخرس  1464 72
 63 الغاب كليمه يوسف  هناء ناصر 1491 73
 63 الغاب نوال أحمد وائله العباس  1496 74
 63 الغاب صبريه جابر يمين منصور 1505 75
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 62 الغاب كفا علي راقي اسمندر  1335 76
 62 الغاب نمنوم ايوب رجاء خضره  1344 77
 62 الغاب حسنا نصر رؤى فياض 1363 78
 62 الغاب علوة حسين سالف حيدر  1378 79
 62 الغاب سوريا محمد عبير حميدان 1405 80
 62 الغاب سكره  سليمان فاطمه النابلسي 1419 81
 62 الغاب انعام محمود نجالء حاج عبد هللا 1465 82
 62 الغاب مسيرة  سمير نرمين المحرز 1471 83
 62 الغاب كلثوم احمد هناء رسالن 1489 84
 62 الغاب روزا محمود يسرى  السلوم 1502 85
 61 الغاب امونه غسان جهاد عليوي  1316 86
 61 الغاب بحرية محفوض خولة نعمان 1328 87
 61 الغاب ناديه خالد شاديه النجوم  1390 88
 61 الغاب بصيرة ياسين منتها سقر 1449 89
 61 الغاب عليا حسن  ندوة صالح 1470 90
 60 الغاب آمنه حسن  دعد االبراهيم 1331 91
 60 الغاب لميا نصور رضوانرغيب  1353 92
 60 الغاب فريدة عبد الجبار زعيمة الحطاب  1368 93
 60 الغاب جزوة مهدي زياد الحميدي 1371 94
 60 الغاب زاهده عبد الجبار محاسن  المحيميد 1435 95
 60 الغاب شروف  سليم ناريمان فندي 1461 96
 59 الغاب نضال  سامي رانيا  بويشي 1337 97
 59 الغاب خضره  علوش ربيحه هالله 1342 98
 59 الغاب ميا خليل  سجيع ربيع 1375 99
 59 الغاب زلف حسن  فاطمه خيربك 1420 100
 59 الغاب حميده محمد نجوى عبود 1469 101
 58 الغاب غازية ممدوح زكوان حمدين 1369 102
 58 الغاب حاجه  ضاحي  غصون  حسن 1411 103
 58 الغاب ندوه علي عليشهمريم  1442 104
 58 الغاب فهيمه نظير هنوى سليمان ضاهر 1492 105
 57 الغاب سهام سليمان احالم حسن  1284 106
 57 الغاب عائشة حامد إسراء المواس  1297 107
 57 الغاب كحلة  عبد الكريم أحالم المصطفى  1300 108
 57 الغاب ثريا محمد أسماء الجاسم  1305 109
 57 الغاب مريم تركي آمال الشيخ أحمد  1311 110
 57 الغاب كوكب عبد المعين سلوى عبد الكريم 1381 111
 57 الغاب خزنا اديب سوسن سلهب  1388 112
 57 الغاب ليلى توفيق لما نجمه 1428 113
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 60 ريف السلمية غازية غازي  عماد األحمد 1675 144
 60 ريف السلمية صالحه  ابراهيم فاطمه العليوي  1703 145
 60 ريف السلمية نعمت عبد الغني نيروز الجندي 1807 146
 60 ريف السلمية نديمه محمد هدى بدور 1818 147
 59 ريف السلمية فهميه نصر اجفان جاكيش  1510 148
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 56 السلميةريف  نجاح وليد راميا قطاش  1587 197
 56 ريف السلمية رئيفه حسن  سناء ديب 1633 198
 56 ريف السلمية شعيلة عيسى  مجدلين حسينو 1742 199
 56 ريف السلمية فاطمة  عيسى  نجوى يوسف  1794 200
 56 ريف السلمية حربه سامر هزار العلي 1821 201
 55 ريف السلمية مريم أحمد أحالم عجمية  1539 202
 55 ريف السلمية ايمان نايف خزامى الشكاس  1573 203
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 55 ريف السلمية مريم صالح الدين رنا  عياش 1603 204
 55 ريف السلمية انتصار محمود عبير العلي 1662 205
 55 ريف السلمية ضحيه  احمد غادة الشنتوت 1678 206
 55 ريف السلمية زاهيه  سليمان غرام أحمد  1684 207
 55 ريف السلمية فريال عبد هللا وسوفلورين  1728 208
 55 ريف السلمية منتهى محي الدين مروى الماغوط 1753 209
 55 ريف السلمية رده تركي هدى الحسين 1816 210
 55 ريف السلمية ختمه  مزيد هدى رسالن 1820 211
 54 ريف السلمية رسميه خضر  اسمه حبيب  1519 212
 54 ريف السلمية زينب فائز بشرى سلهب  1554 213
 54 ريف السلمية ملك عبد هللا جولييت المحمد 1563 214
 54 ريف السلمية انتصار احمد ربا ادهم 1590 215
 54 ريف السلمية خديجة  نجيب سميرة السلوم  1629 216
 54 ريف السلمية خديجه  نورس غزوه زريقه 1686 217
 54 السلميةريف  مهدية فوزي  كنانه عاشور 1720 218
 54 ريف السلمية خديجه  حسين مريم  الملحم 1755 219
 54 ريف السلمية حسنه  احمد مضاء حيدر  1760 220
 54 ريف السلمية وداد حسين ميس الحسين 1776 221
 54 ريف السلمية سميره  احمد هبه الخطيب  1813 222
 54 ريف السلمية نوفه  خليل  هدى الحيدر  1817 223
 53 ريف السلمية ماجده طلعت  ايفا زهره 1532 224
 53 ريف السلمية مطيعة  حسين داليا الصالح 1578 225
 53 ريف السلمية لور محمد رشا علوش 1599 226
 53 ريف السلمية فكرت  اديب رنيم  عجميه 1605 227
 53 ريف السلمية منيره محمود سناء نعنوع 1634 228
 53 ريف السلمية فوزة  محمد سهام الصالح 1636 229
 53 ريف السلمية هند عبد الهادي صفاء هويدي 1655 230
 53 ريف السلمية مريم حسين عائده ديوب 1660 231
 53 ريف السلمية سهيلة أحمد عبير عزو 1666 232
 53 ريف السلمية حياة حسن  غصون غضنفر 1690 233
 53 السلميةريف  فلحه  طالل  غيداء الهميش 1693 234
 53 ريف السلمية فاطمه  خالد محمد السح 1745 235
 53 ريف السلمية مريم عبد هللا مدين المحيميد 1748 236
 53 ريف السلمية مهديه محمد مكرم الشكاس 1761 237
 52 ريف السلمية نداء طراد  الهام غيبور 1524 238
 52 السلميةريف  منيره عبد الكريم روعه شبيب 1608 239
 52 ريف السلمية نعيمة مصطفى  عالية رزوق  1657 240
 52 ريف السلمية عليا أحمد عامر سعيد 1658 241
 52 ريف السلمية نظمه  مصطفى  عبير شتيان 1665 242
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 52 ريف السلمية رفعه  فهد لينا عياش 1737 243
 52 ريف السلمية رحاب  اسماعيل مرح اسماعيل 1750 244
 52 ريف السلمية دالل  اكرم وائل األسعد 1833 245
 51 ريف السلمية سهام يوسف  انسام حرفوش  1529 246
 51 ريف السلمية بديعه أحمد حكميه الساروت  1568 247
 51 ريف السلمية نوريه محمد رباب حسون الزير 1592 248
 51 ريف السلمية بدريه احمد غزوان الدرويش 1685 249
 51 ريف السلمية سميره  محمد فدوى سلوم  1708 250
 51 ريف السلمية فكره  أحمد الرا فياض  1724 251
 51 ريف السلمية فريده احمد لبانه الدندن 1725 252
 51 ريف السلمية ندى محمد مرام زينو 1749 253
 51 ريف السلمية بحريه خالد منال العوض 1764 254
 51 ريف السلمية صباح اسماعيل نجاة حسينو 1788 255
 51 ريف السلمية مريم خضر  ندى  اليازجي 1795 256
 50 ريف السلمية بخيتا شحود  ابتسام  خضر 1508 257
 50 ريف السلمية الهام عزيز امينه عرنوس 1528 258
 50 ريف السلمية ناهده سميح ايمان الضمان 1533 259
 50 السلميةريف  يسرى  احمد ايمان المبارك 1534 260
 50 ريف السلمية حليمة  سليمان بثينة خضور  1549 261
 50 ريف السلمية مريم أحمد بسمه الزير 1552 262
 50 ريف السلمية فاطمه  حسن  بهيجه سيفو 1555 263
 50 ريف السلمية فاطمه  عبيد ثريا عبد الخالق 1559 264
 50 ريف السلمية فوزيه حسين ثوره محفوض  1561 265
 50 ريف السلمية فريحة  فياض حسين عيسى  1566 266
 50 ريف السلمية نوف أحمد خوله المحمد  1575 267
 50 ريف السلمية فوزة  محمد دعد الصالح 1580 268
 50 ريف السلمية رابحه  اسماعيل راما الشعار  1585 269
 50 ريف السلمية خطيره  محمد رحاب مهنا 1594 270
 50 ريف السلمية محاسن علي رلى حسون  1601 271
 50 ريف السلمية سعاد شاميل روزا جانباي 1607 272
 50 ريف السلمية نجود احمد سحر المحمد  1617 273
 50 ريف السلمية حياه علي سعاد القاسم 1618 274
 50 ريف السلمية فاطمه  إسماعيل صبا الجندي 1651 275
 50 السلميةريف  نجديه علي عال عيد 1669 276
 50 ريف السلمية تركيه أحمد عمر الشاهر 1676 277
 50 ريف السلمية مناصف  نور الدين فاتن حويجه  1695 278
 50 ريف السلمية ردينه خالد فاطمه اورفلي  1705 279
 50 ريف السلمية بدرية نايف فكرات المولي 1714 280
 50 السلميةريف  شمسه  خضر  قناع  العوض 1717 281
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 50 ريف السلمية سميعه يوسف  ليلى يوسف 1731 282
 50 ريف السلمية حوريه محمد ماجده عبود 1741 283
 50 ريف السلمية وضحه  أحمد مريم العر 1756 284
 50 ريف السلمية ظعون  أحمد مريم العاليا 1757 285
 50 ريف السلمية فايزه  محمد ملوك القصير 1762 286
 50 ريف السلمية ناجيه يوسف  منى  منصور 1768 287
 50 ريف السلمية بسيمه أنيس منى الشعار 1770 288
 50 ريف السلمية عفاف تركي منى عفاره 1773 289
 50 ريف السلمية فوزيه حسين نازك محفوض 1785 290
 50 ريف السلمية زلفه بدر ندى دهمان 1796 291
 50 ريف السلمية مريم حسين نعمت ديوب 1801 292
 50 ريف السلمية منتها خالد هازار العللو  1808 293
 50 ريف السلمية حميدة فواز هبة قبقلي 1812 294
 50 ريف السلمية محاسن عبد العزيز هبه القيمه  1814 295
 50 ريف السلمية جدعة  محمد هناء زعير 1824 296
 50 السلميةريف  روزة خالد هنادي العللو 1826 297
 50 ريف السلمية هدله عبد العزيز هنيدي االسماعيل 1827 298
 50 ريف السلمية عليا احمد هيفاء خلف  1831 299
 50 ريف السلمية ياسمين طارق  وفاء الفيل  1838 300
 50 ريف السلمية عائده سيف الدين وفاء غالي 1841 301
 50 السلميةريف  فريدة محمد هيفاء موسى 1849 302
 مجمع معاهد اللواء محمد ناصيف خير بيك في  حماهمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في  -2مادة 

 وفق اآلتي : مساًء  4صباحًا وحتى الساعة    9اعتبارًا من الساعة 

 ( . الغاب -الحمرا )  للمناطق التعليميةم  24/2/2020االثنين تاريخ 

 .( ريف السلمية –الريف الشمالي   –الريف الجنوبي )  للمناطق التعليميةم 2020/ 25/2الثالثاء تاريخ  

 م للمتخلفين .26/2/2020األربعاء تاريخ 

 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -3مادة 

 م2020لـ         /         /  هـ     الموافق 1441دمشق في       /        / 

 وزير التربيـــــــة                                                                               

 عمــــاد مــوفق العــــزب                                                                                 

 :  إلى صورة 

 مكتب السيد الوزير   -

 مكاتب السادة معاوني الوزير  -

 اإلدارية  تنميةال مديرية  -


