االساتذة الذين تمت االستعانة بهم 2015/2016
الجنوب
االسم

#

المستحقات

1

ليال محمد كمال

ل.ل.7,200,000

2
3
4

فاطمه علي المولى
محمد نجيب قاسم ندماني
عبد المنعم صالح شلهوب

ل.ل.6,336,000
ل.ل.5,562,000
ل.ل.4,680,000

5
6

عزيزه حسن بريطع
اسراء علي حيدر

ل.ل.8,208,000
ل.ل.8,478,000

7

محمد علي خليل

ل.ل.5,292,000

8

نسرين محمد ابراهيم

ل.ل.9,972,000

9
10

ليلى حسن عياد
فاطمة محمد الموسوي

ل.ل.10,134,000
ل.ل.10,242,000

11

سارة مختار خشاب

ل.ل.10,152,000

12

شيرين خضر خليل

ل.ل.4,122,000

13

امل علي شرف الدين

ل.ل.8,352,000

14

بتول حسن دهيني

ل.ل.9,504,000

15

سعاد نعمان فارس

ل.ل.8,514,000

16

ميسم علي فقيه

ل.ل.4,806,000

17

ريان علي مغنيه

ل.ل.4,752,000

18
19

هبه محمد حيدر
فاطمه علي يعقوب

ل.ل.7,470,000
ل.ل.7,884,000

20

علي حسن علويه

ل.ل.1,044,000

21

هديل قاسم اسطنبولي

ل.ل.8,280,000

22

ساره خليل عباس

ل.ل.7,308,000

23

هبه حسن فرج

ل.ل.10,296,000

24

رائده خليل بسما

ل.ل.4,590,000

25
26

نهال علي رشيد
زهراء رضا دهيني

ل.ل.9,234,000
ل.ل.1,926,000

27

لما كريم نجدي

ل.ل.6,102,000

28

زهراء حسن علي الدين

ل.ل.6,300,000

29
30

فرح موسى اسكندر
حسام احمد شرف الدين

ل.ل.6,264,000
ل.ل.2,304,000

31

نور الهدى حسين سليمان

ل.ل.8,334,000

32
33

فاطمه حسين مكي
كوثر محمد العلي

ل.ل.8,856,000
ل.ل.6,642,000

34

حوراء مصطفى عيسى

ل.ل.9,252,000

35

مالك حسيب الظاهر

ل.ل.8,730,000

36

غفران علي عيسى

ل.ل.9,360,000

37

احالم محسن هاشم

ل.ل.9,414,000

38

سليمان عدنان فتوني

ل.ل.4,626,000

39

رانيه حسن مازح

ل.ل.5,418,000

40

بثينه عفيف حمود

ل.ل.8,370,000

41

كوثر احمد صاطي

ل.ل.9,234,000

42

ندين نجيب االمين

ل.ل.9,378,000

43

زينب محمد بركات

ل.ل.6,768,000

44

شيماء عبد الرحمن نصرهللا

ل.ل.3,996,000

45

محمد حسين روميه

ل.ل.8,766,000

46

صابرين محمد طالب

ل.ل.8,874,000

47

ايمان اسماعيل سلطاني

ل.ل.9,882,000

48

محمد مرتضى ابو الحسن

ل.ل.8,172,000

49

علي محمود طالب

ل.ل.3,906,000

50

غاده سليمان قعيق

ل.ل.7,740,000

51

نوره علي يوسف

ل.ل.7,650,000

52
53

حنان محمود فرحات
مريم ياسين حوراني

ل.ل.5,418,000
ل.ل.4,968,000

54

فاطمه احمد فرج

ل.ل.4,356,000

55

ليلى حسين زيتون

ل.ل.8,874,000

56
57
58
59

سوسن ابراهيم مصطفى
ساره محمد خليل
مريم محمد فرفور
سماح محمد القريعي

ل.ل.8,316,000
ل.ل.6,408,000
ل.ل.8,334,000
ل.ل.7,578,000

60

فاطمه سمير مونس

ل.ل.5,778,000

61

كيهان عدنان دهيني

ل.ل.4,986,000

62
63

زينب محمد مهدي
امل علي نجدي

ل.ل.180,000
ل.ل.1,620,000

64

هدى فوزي الحاج سليمان

ل.ل.6,786,000

65

سماح حسين سليمان

ل.ل.8,208,000

66

فاطمه صبحي فوعاني

ل.ل.6,156,000

67
68
69

اليسار حيدر سلمان
مالك مجدي قبيسي
االء مجدي قبيسي

ل.ل.4,986,000
ل.ل.9,468,000
ل.ل.7,776,000

70

بشرى عثمان ابو ساري

ل.ل.6,516,000

71

رال هاني الحسين

ل.ل.6,444,000

72

خضر محمد سالم

ل.ل.6,156,000

73
74

مريم احمد مدني
رشال صافي أخضر

ل.ل.9,072,000
ل.ل.7,326,000

75

سمر يوسف حرب

ل.ل.9,072,000

76
77

سمارة زهير عودي
مريا نا عبد هللا مرتضى

ل.ل.9,072,000
ل.ل.9,072,000

78

فاطمة احمد الدر

ل.ل.9,072,000

79

ميساء محمد عقيل

ل.ل.7,632,000

80

اسراء علي مكنا

ل.ل.6,984,000

81

فرح علي برجي

ل.ل.7,290,000

82
83

اسيل محمود سقالوي
دياال عباس ناصر

ل.ل.7,344,000
ل.ل.4,086,000

84

سارة علي قاسم

ل.ل.7,686,000

85

رندة حسين هزيمة

ل.ل.9,702,000

86

علي محمد قعيق

ل.ل.4,554,000

87

فاطمه علي الغول

ل.ل.4,572,000

88

حنان محمد عزات عواضه

ل.ل.10,422,000

89

كميليا توفيق عباس

ل.ل.4,014,000

90

دالل علي الساري

ل.ل.4,626,000

91

رامونا جريس الحاج

ل.ل.4,266,000

92
93

رشا نعمة هللا شما
زينب علي ايوب

ل.ل.9,486,000
ل.ل.7,956,000

94

بتول حسن دقماق

ل.ل.6,930,000

95
96

زينب محمد سليمان
عبد المنعم صالح شلهوب

ل.ل.8,370,000
ل.ل.3,636,000

97

هيفاء حسين خليل

ل.ل.6,156,000

98
99
100
101
102
103

رحيل علي بركات
زهراء عماد قدوح
ساره حسن خليل
فاطمه محمد ياسين
ضويه جميل الزين
بتول عبد هللا االطرش

ل.ل.5,832,000
ل.ل.6,732,000
ل.ل.7,074,000
ل.ل.5,832,000
ل.ل.6,408,000
ل.ل.7,254,000

104

رباب علي نصرهللا

ل.ل.5,256,000

105

فاطمه عبد الحسن حطاب

ل.ل.2,394,000

106

هدى ذيب بلحص

ل.ل.6,084,000

107
108

غنوه فضل حسن
فرح موسى اسكندر

ل.ل.5,364,000
ل.ل.2,448,000

109

زينب حسن عواضه

ل.ل.8,532,000

110

حميده علي سكيكي

ل.ل.7,308,000

111

ليلى محمد بركات

ل.ل.5,958,000

112
113
114

امل حسين الدر
علي عطاهللا ذيب
داليا فرح جشي

ل.ل.5,904,000
ل.ل.6,768,000
ل.ل.9,072,000

115

سميه جعفر حمود

ل.ل.7,290,000

116

اماني ابراهيم منصور

ل.ل.7,866,000

117

زهراء ربيع ديب حجازي

ل.ل.8,442,000

118

تانيا احمد شور

ل.ل.2,646,000

119

فرح حسين زيات

ل.ل.2,592,000

120
121

علياء عبد هللا عبد علي
ساره احمد حماده

ل.ل.1,314,000
ل.ل.1,350,000

122

دالل علي الساري

ل.ل.2,268,000

123

سوزان وليم العلم

ل.ل.4,680,000

124
125

ليندا محمد بياض
غروب احسان حوماني

ل.ل.4,644,000
ل.ل.1,926,000

126

زينب سعيد فرحات

ل.ل.9,918,000

127

مروة حسين خليل

ل.ل.4,860,000

128

ايمان محمد نجيب بكار

ل.ل.6,804,000

129

رنا سليم ضاهر

ل.ل.7,236,000

130
131

فاطمه طالل الكالس
نسرين مصطفى السوسي

ل.ل.6,840,000
ل.ل.3,996,000

132

سلسبيل حسن فرحات

ل.ل.8,622,000

133
134
135
136

رمزيه شمس الدين
زينب فؤاد فرحات
اسماء محمد شبو
وردة احمد سرعيني

ل.ل.6,030,000
ل.ل.4,572,000
ل.ل.6,048,000
ل.ل.7,362,000

137

فاطمه يوسف ضيا

ل.ل.5,544,000

138

رشا حسين يحي

ل.ل.8,082,000

139
140
141
142

سمية حسن مجلل
ميسم جمال ياغي
علي نمر قزيحه
احمد هيثم بشاره

ل.ل.7,236,000
ل.ل.6,480,000
ل.ل.4,806,000
ل.ل.6,282,000

143

سماح علي مهدي

ل.ل.8,244,000

144

فاطمه حسين زناتي

ل.ل.4,608,000

145

امل احمد مظلوم

ل.ل.5,508,000

146
147

ندى حسن مرعي
محمود مصطفى حمود

ل.ل.0
ل.ل.2,898,000

148

لما راجح قانصو

ل.ل.8,910,000

149
150

سالم محمد متيرك
احمد محمد جزيني

ل.ل.10,260,000
ل.ل.7,182,000

151

سالي شفيق وهبي

ل.ل.7,848,000

152

ميسم محمد عوني المصري

ل.ل.5,454,000

153

عال عمر ناجيا

ل.ل.8,874,000

154
155
156

رانيا علي شعيب
نادين علي ابو ريا
حياة عدنان زهرا

ل.ل.5,850,000
ل.ل.8,118,000
ل.ل.2,376,000

157

غنى احمد سكافي

ل.ل.3,258,000

158

بشار علي عبدهللا

ل.ل.3,906,000

159

سلوى حسين قاسم

ل.ل.2,358,000

160

عفيفه حسن حشيشو

ل.ل.2,340,000

161

ريان حبيب داغر

162

حياة عامر عسيران
آمنة مصطفى خليل
فاطمه محمود ترحيني
نور كاظم همام

ل.ل.9,198,000
ل.ل.9,360,000
ل.ل.9,324,000

166

رشا جعفر مشورب

ل.ل.6,228,000

167

روي جورج لحود

ل.ل.4,734,000

168

رنا يوسف الناشف

ل.ل.4,932,000

169

حسين أحمد سبليني

ل.ل.8,478,000

170

مالك رضا رح ّيل

171

كوثر علي فواز
فاطمة علي موسى

ل.ل.4,752,000

173

صفاء حسين خروبي

ل.ل.5,292,000

163
164
165

172

ل.ل.6,012,000
ل.ل.5,850,000

ل.ل.9,324,000
ل.ل.8,460,000

174

فاطمه اسعد يحي

ل.ل.2,142,000

175

صفاء عثمان حبلي

ل.ل.7,002,000

176
177
178

منال يحي عفاره
فاطمه عفيف بنوت
سميحه قاسم مراد

ل.ل.7,452,000
ل.ل.5,346,000
ل.ل.1,620,000

179

ابراهيم قاسم كوثراني

ل.ل.2,952,000

180

فاطمه اسماعيل يونس

ل.ل.7,902,000

181

ماري الياس بركات

ل.ل.3,456,000

182

جهاد بطرس الياس

ل.ل.2,160,000

183

مريم حسن جزيني

ل.ل.4,860,000

184

رانيا حسين عبود عالمه

ل.ل.6,156,000

185

علي احمد زهوه

ل.ل.2,862,000

186

ريان سميح عطوي

ل.ل.4,608,000

187

لينا محمد متيرك

ل.ل.9,306,000

188

ماجدة علي حيدورة

ل.ل.9,864,000

189

بيار الياس عيد

ل.ل.5,616,000

190

جسيكا انطوان خوري

ل.ل.4,230,000

191

خلود قاسم الدره

ل.ل.6,138,000

192

زينب عبدهللا صبرا

ل.ل.8,964,000

193

عفاف محمود البابا

ل.ل.3,780,000

194

داليا ديب قبالوي

ل.ل.4,644,000

195
196
197

غنى احمد داود
ايات عبد االمير جابر
زينب خضر عز الدين

ل.ل.4,212,000
ل.ل.8,046,000
ل.ل.4,032,000

198

سكينه اسماعيل ابراهيم

ل.ل.9,612,000

199
200

ريما كامل عواله
رشا محمد عواضه

ل.ل.8,550,000
ل.ل.2,502,000

201

حسن علي طالب

ل.ل.8,100,000

202

مريم محمد اخضر

ل.ل.2,898,000

203
204
205
206
207

ابرار رضا جعفر
ربى حسين حرقوص
وئام علي فرحات
ماريا محمود همام
خديجه احمد خليفه

ل.ل.3,600,000
ل.ل.3,888,000
ل.ل.4,716,000
ل.ل.3,312,000
ل.ل.10,404,000

208

رنا حسن خزعل

ل.ل.7,056,000

209

نادين حسن فرحات

ل.ل.7,776,000

210

رنا حسين جابر

ل.ل.7,056,000

211

ساره محد عجور

ل.ل.7,596,000

212
213
214

حسن علي باقر
بشرى حسن رضا
سوسن علي فرحات

ل.ل.3,474,000
ل.ل.3,798,000
ل.ل.6,750,000

215

زينب حسن فرحات

ل.ل.3,924,000

216

نغم علي حمدون

ل.ل.7,830,000

217
218
219
220

سلينا كمال المشنتف
عبير موسى اسماعيل
حنين محمد موسى
ريتا ايلي سعاده

ل.ل.2,898,000
ل.ل.5,040,000
ل.ل.1,926,000
ل.ل.10,458,000

221

تامر محمد عبيد

ل.ل.3,852,000

222

مايا قاسم زيدان

ل.ل.3,582,000

223

نجالء نزار الجعفيل

ل.ل.3,006,000

224

االء منير الغربي

ل.ل.2,898,000

225

جنى خالد حبلي

ل.ل.3,204,000

226

لما عبد الرضا شومان

ل.ل.2,232,000

227

نعمات عدنان زهره

ل.ل.2,286,000

228

نسرين حسان المصري

ل.ل.3,222,000

229

محمد سعيد السن

ل.ل.3,906,000

230

زهراء علي خليفه

ل.ل.6,372,000

231

منى حيدر حيدر

ل.ل.4,158,000

232

محمود علي صعب

ل.ل.7,434,000

233

هناء حسن الصالح

ل.ل.7,578,000

234

زينه محمد حمادي

ل.ل.6,786,000

235

بتول جعفر حمزي

ل.ل.4,032,000

236

لطيفه جمال الطاهره

ل.ل.5,688,000

237

مريم محمد فضل الديماسي

ل.ل.2,232,000

238

نهال سامي القنواتي

ل.ل.1,818,000

239
240

بدر جودات اشمر
ايه محمد جوني

ل.ل.3,276,000
ل.ل.1,314,000

241

حسين علي االمين

ل.ل.3,618,000

242
243

رلى علي بالل
منال هاني ظاهر

ل.ل.3,456,000
ل.ل.2,628,000

244

ليلى علي صالح

ل.ل.2,520,000

245

ميريانا سمير يوسف

ل.ل.5,202,000

246

نانسي جورج يعقوب

ل.ل.3,780,000

247

امل شكر شكر

ل.ل.4,716,000

248

االء محمد جعاره

ل.ل.6,030,000

249

مروى ايلي سعدهللا يزبك

ل.ل.6,984,000

250

هنا انطوان جبران قسطنطين

ل.ل.9,900,000

251

محمود مصطفى حمود

ل.ل.3,024,000

252

ميالد نقوال متري

ل.ل.4,086,000

253

مروه موسى طاهر

ل.ل.1,278,000

254

جويس تقوال الناشف

ل.ل.5,994,000

255

عفاف محمد طالع

ل.ل.3,096,000

256

محمد سعيد وهبي

ل.ل.2,808,000

257

وداد زهير عوض

ل.ل.2,682,000

258

ايناس احمد علي

ل.ل.828,000

259

مصطفى فوزي دمشق

ل.ل.3,402,000

260

جميل علي محمد ابراهيم

ل.ل.2,664,000

261

محمد يوسف عساف

ل.ل.3,294,000

262

علي ارنولد قاسم كسروان

ل.ل.2,016,000

263

محمد حسين زناتي

264

اخالص حسين علويه

265

ضحى محمد الزين

ل.ل.108,000

266

دينا يونس قشائش

ل.ل.1,206,000

267

احمد جمال الربيع

ل.ل.288,000

268

ليال محمد كمال

ل.ل.1,962,000

269

فاطمه علي المولى

ل.ل.2,160,000

270

محمد نجيب قاسم ندماني

ل.ل.1,890,000

271

عبد المنعم صالح شلهوب

ل.ل.1,494,000

272

عزيزه حسن بريطع

ل.ل.2,358,000

273

اسراء علي حيدر

ل.ل.2,448,000

274

محمد علي خليل

ل.ل.1,638,000

275

نسرين محمد ابراهيم

ل.ل.2,466,000

276

ليلى حسن عياد

ل.ل.2,466,000

277

فاطمة محمد الموسوي

ل.ل.2,466,000

278

سارة مختار خشاب

ل.ل.2,268,000

279

شيرين خضر خليل

ل.ل.1,458,000

280

بتول حسن دهيني

ل.ل.2,466,000

281

سعاد نعمان فارس

ل.ل.2,286,000

282

ميسم علي فقيه

ل.ل.1,818,000

283

ريان علي مغنيه

ل.ل.2,340,000

284

هبه محمد حيدر

ل.ل.2,718,000

285

فاطمه علي يعقوب

ل.ل.2,322,000

ل.ل.936,000
ل.ل.1,944,000

286

علي حسن علويه

287

هديل قاسم اسطنبولي

ل.ل.2,412,000

288

ساره خليل عباس

ل.ل.2,376,000

289

هبه حسن فرج

ل.ل.3,528,000

290

رائده خليل بسما

ل.ل.1,584,000

291

نهال علي رشيد

ل.ل.3,366,000

292

زهراء رضا دهيني

ل.ل.990,000

293

لما كريم نجدي

ل.ل.2,772,000

294

زهراء حسن علي الدين

ل.ل.2,340,000

295

فرح موسى اسكندر

ل.ل.1,800,000

296

حسام احمد شرف الدين

297

نور الهدى حسين سليمان

ل.ل.2,286,000

298

فاطمه حسين مكي

ل.ل.1,548,000

299

كوثر محمد العلي

ل.ل.1,926,000

300

حوراء مصطفى عيسى

ل.ل.2,412,000

301

مالك حسيب الظاهر

ل.ل.2,412,000

302

غفران علي عيسى

ل.ل.2,574,000

303

احالم محسن هاشم

ل.ل.2,574,000

304

سليمان عدنان فتوني

ل.ل.1,440,000

305

رانيه حسن مازح

ل.ل.1,602,000

306

بثينه عفيف حمود

ل.ل.2,484,000

307

كوثر احمد صاطي

ل.ل.2,430,000

308

ندين نجيب االمين

ل.ل.2,412,000

309

زينب محمد بركات

ل.ل.2,628,000

310

شيماء عبد الرحمن نصراهلل

ل.ل.2,664,000

311

محمد حسين روميه

ل.ل.2,700,000

312

صابرين محمد طالب

ل.ل.2,466,000

313

ايمان اسماعيل سلطاني

ل.ل.2,574,000

314

محمد مرتضى ابو الحسن

ل.ل.2,466,000

ل.ل.666,000

ل.ل.684,000

315

علي محمود طالب

ل.ل.1,188,000

316

غاده سليمان قعيق

ل.ل.2,520,000

317

نوره علي يوسف

ل.ل.2,520,000

318

حنان محمود فرحات

ل.ل.1,458,000

319

مريم ياسين حوراني

ل.ل.1,710,000

320

فاطمه احمد فرج

ل.ل.3,132,000

321

ليلى حسين زيتون

ل.ل.2,448,000

322

سوسن ابراهيم مصطفى

ل.ل.2,628,000

323

ساره محمد خليل

ل.ل.1,962,000

324

مريم محمد فرفور

ل.ل.2,664,000

325

سماح محمد القريعي

ل.ل.2,484,000

326

فاطمه سمير مونس

ل.ل.2,412,000

327

كيهان عدنان دهيني

ل.ل.1,584,000

328

زينب محمد مهدي

ل.ل.288,000

329

امل علي نجدي

ل.ل.1,782,000

330

هدى فوزي الحاج سليمان

ل.ل.2,340,000

331

سماح حسين سليمان

ل.ل.2,232,000

332

فاطمه صبحي فوعاني

ل.ل.1,674,000

333

اليسار حيدر سلمان

ل.ل.1,386,000

334

مالك مجدي قبيسي

ل.ل.2,592,000

335

االء مجدي قبيسي

ل.ل.2,124,000

336

بشرى عثمان ابو ساري

ل.ل.1,782,000

337

رال هاني الحسين

ل.ل.1,836,000

338

خضر محمد سالم

ل.ل.1,674,000

339

مريم احمد مدني

ل.ل.3,006,000

340

رشال صافي أخضر

ل.ل.2,520,000

341

سمر يوسف حرب

ل.ل.2,682,000

342

سمارة زهير عودي

ل.ل.2,682,000

343

مريا نا عبد اهلل مرتضى

ل.ل.2,682,000

344

فاطمة احمد الدر

ل.ل.2,682,000

345

ميساء محمد عقيل

ل.ل.2,592,000

346

اسراء علي مكنا

ل.ل.2,358,000

347

فرح علي برجي

ل.ل.2,466,000

348

اسيل محمود سقالوي

ل.ل.2,520,000

349

دياال عباس ناصر

ل.ل.2,484,000

350

سارة علي قاسم

ل.ل.2,268,000

351

رندة حسين هزيمة

ل.ل.2,700,000

352

علي محمد قعيق

ل.ل.1,710,000

353

فاطمه علي الغول

ل.ل.1,638,000

354

حنان محمد عزات عواضه

ل.ل.2,772,000

355

كميليا توفيق عباس

ل.ل.2,502,000

356

دالل علي الساري

ل.ل.1,728,000

357

رامونا جريس الحاج

ل.ل.2,358,000

358

رشا نعمة اهلل شما

ل.ل.2,718,000

359

زينب علي ايوب

ل.ل.1,512,000

360

بتول حسن دقماق

ل.ل.2,250,000

361

زينب محمد سليمان

ل.ل.2,268,000

362

عبد المنعم صالح شلهوب

ل.ل.1,368,000

363

هيفاء حسين خليل

ل.ل.2,088,000

364

رحيل علي بركات

ل.ل.1,998,000

365

زهراء عماد قدوح

ل.ل.2,412,000

366

ساره حسن خليل

ل.ل.2,538,000

367

فاطمه محمد ياسين

ل.ل.2,070,000

368

ضويه جميل الزين

ل.ل.2,142,000

369

بتول عبد اهلل االطرش

ل.ل.2,502,000

370

رباب علي نصراهلل

ل.ل.1,674,000

371

فاطمه عبد الحسن حطاب

372

هدى ذيب بلحص

ل.ل.882,000
ل.ل.2,052,000

373

غنوه فضل حسن

ل.ل.2,520,000

374

فرح موسى اسكندر

ل.ل.1,440,000

375

زينب حسن عواضه

ل.ل.2,556,000

376

حميده علي سكيكي

ل.ل.2,214,000

377

ليلى محمد بركات

ل.ل.1,908,000

378

امل حسين الدر

ل.ل.2,070,000

379

علي عطااهلل ذيب

ل.ل.2,340,000

380

داليا فرح جشي

ل.ل.2,934,000

381

سميه جعفر حمود

ل.ل.2,304,000

382

اماني ابراهيم منصور

ل.ل.2,376,000

383

زهراء ربيع ديب حجازي

ل.ل.2,772,000

384

تانيا احمد شور

ل.ل.2,214,000

385

فرح حسين زيات

ل.ل.2,160,000

386

علياء عبد اهلل عبد علي

387

ساره احمد حماده

ل.ل.1,368,000

388

دالل علي الساري

ل.ل.468,000

389

سوزان وليم العلم

ل.ل.1,818,000

390

ليندا محمد بياض

ل.ل.2,754,000

391

غروب احسان حوماني

ل.ل.1,098,000

392

زينب سعيد فرحات

ل.ل.3,510,000

393

مروة حسين خليل

ل.ل.1,404,000

394

ايمان محمد نجيب بكار

ل.ل.2,502,000

395

رنا سليم ضاهر

ل.ل.2,322,000

396

فاطمه طالل الكالس

ل.ل.2,502,000

397

نسرين مصطفى السوسي

ل.ل.2,178,000

398

سلسبيل حسن فرحات

ل.ل.2,358,000

399

رمزيه شمس الدين

ل.ل.2,214,000

400

زينب فؤاد فرحات

ل.ل.1,692,000

401

اسماء محمد شبو

ل.ل.2,052,000

ل.ل.972,000

402

وردة احمد سرعيني

ل.ل.1,962,000

403

فاطمه يوسف ضيا

ل.ل.2,124,000

404

رشا حسين يحي

ل.ل.2,124,000

405

سمية حسن مجلل

ل.ل.1,908,000

406

ميسم جمال ياغي

ل.ل.1,620,000

407

علي نمر قزيحه

ل.ل.1,638,000

408

احمد هيثم بشاره

ل.ل.1,872,000

409

سماح علي مهدي

ل.ل.2,178,000

410

فاطمه حسين زناتي

ل.ل.1,440,000

411

امل احمد مظلوم

ل.ل.2,106,000

412

محمود مصطفى حمود

ل.ل.1,170,000

413

لما راجح قانصو

ل.ل.2,520,000

414

سالم محمد متيرك

ل.ل.2,934,000

415

احمد محمد جزيني

ل.ل.2,556,000

416

سالي شفيق وهبي

ل.ل.2,052,000

417

ميسم محمد عوني المصري

ل.ل.1,422,000

418

عال عمر ناجيا

ل.ل.2,178,000

419

رانيا علي شعيب

ل.ل.2,412,000

420

نادين علي ابو ريا

ل.ل.1,512,000

421

حياة عدنان زه ار

ل.ل.1,278,000

422

غنى احمد سكافي

ل.ل.990,000

423

بشار علي عبداهلل

ل.ل.1,980,000

424

سلوى حسين قاسم

ل.ل.4,194,000

425

عفيفه حسن حشيشو

ل.ل.1,332,000

426

ريان حبيب داغر

ل.ل.1,602,000

427

حياة عامر عسيران

ل.ل.1,818,000

428

آمنة مصطفى خليل

ل.ل.2,358,000

429

فاطمه محمود ترحيني

ل.ل.2,556,000

430

نور كاظم همام

ل.ل.2,538,000

431

رشا جعفر مشورب

ل.ل.2,214,000

432

روي جورج لحود

ل.ل.2,736,000

433

رنا يوسف الناشف

ل.ل.2,610,000

434

حسين أحمد سبليني

ل.ل.2,790,000

435

رحيل
مالك رضا ّ

ل.ل.2,520,000

436

كوثر علي فواز

ل.ل.1,692,000

437

فاطمة علي موسى

ل.ل.1,404,000

438

صفاء حسين خروبي

ل.ل.1,404,000

439

فاطمه اسعد يحي

ل.ل.1,494,000

440

صفاء عثمان حبلي

ل.ل.1,998,000

441

منال يحي عفاره

ل.ل.2,466,000

442

فاطمه عفيف بنوت

ل.ل.1,746,000

443

سميحه قاسم مراد

ل.ل.1,224,000

444

ابراهيم قاسم كوثراني

ل.ل.1,008,000

445

فاطمه اسماعيل يونس

ل.ل.2,142,000

446

ماري الياس بركات

ل.ل.1,746,000

447

جهاد بطرس الياس

ل.ل.1,080,000

448

مريم حسن جزيني

ل.ل.1,782,000

449

رانيا حسين عبود عالمه

ل.ل.2,016,000

450

علي احمد زهوه

ل.ل.1,692,000

451

ريان سميح عطوي

ل.ل.1,836,000

452

لينا محمد متيرك

ل.ل.2,826,000

453

ماجدة علي حيدورة

ل.ل.2,736,000

454

بيار الياس عيد

ل.ل.1,782,000

455

جسيكا انطوان خوري

ل.ل.1,638,000

456

خلود قاسم الدره

ل.ل.2,304,000

457

زينب عبداهلل صب ار

ل.ل.2,736,000

458

عفاف محمود البابا

ل.ل.2,340,000

459

داليا ديب قبالوي

ل.ل.2,718,000

460

غنى احمد داود

ل.ل.2,394,000

461

ايات عبد االمير جابر

ل.ل.2,268,000

462

زينب خضر عز الدين

ل.ل.2,430,000

463

سكينه اسماعيل ابراهيم

ل.ل.2,898,000

464

ريما كامل عواله

ل.ل.2,340,000

465

رشا محمد عواضه

ل.ل.1,728,000

466

حسن علي طالب

ل.ل.2,574,000

467

مريم محمد اخضر

ل.ل.1,836,000

468

ابرار رضا جعفر

ل.ل.1,188,000

469

ربى حسين حرقوص

ل.ل.1,638,000

470

وئام علي فرحات

ل.ل.1,926,000

471

ماريا محمود همام

ل.ل.2,016,000

472

خديجه احمد خليفه

ل.ل.2,988,000

473

رنا حسن خزعل

ل.ل.2,196,000

474

نادين حسن فرحات

ل.ل.2,610,000

475

رنا حسين جابر

ل.ل.1,944,000

476

ساره محد عجور

ل.ل.2,106,000

477

حسن علي باقر

ل.ل.1,980,000

478

بشرى حسن رضا

ل.ل.1,980,000

479

سوسن علي فرحات

ل.ل.2,808,000

480

زينب حسن فرحات

ل.ل.1,368,000

481

نغم علي حمدون

ل.ل.2,394,000

482

سلينا كمال المشنتف

ل.ل.1,944,000

483

عبير موسى اسماعيل

ل.ل.2,610,000

484

حنين محمد موسى

ل.ل.1,080,000

485

ريتا ايلي سعاده

ل.ل.2,574,000

486

تامر محمد عبيد

ل.ل.1,764,000

487

مايا قاسم زيدان

ل.ل.1,656,000

488

نجالء نزار الجعفيل

ل.ل.2,340,000

489

االء منير الغربي

490

جنى خالد حبلي

ل.ل.1,944,000

491

لما عبد الرضا شومان

ل.ل.1,332,000

492

نعمات عدنان زهره

ل.ل.1,548,000

493

نسرين حسان المصري

ل.ل.1,926,000

494

محمد سعيد السن

ل.ل.2,178,000

495

زهراء علي خليفه

ل.ل.1,710,000

496

منى حيدر حيدر

ل.ل.2,304,000

497

محمود علي صعب

ل.ل.2,556,000

498

هناء حسن الصالح

ل.ل.2,664,000

499

زينه محمد حمادي

ل.ل.2,394,000

500

بتول جعفر حمزي

ل.ل.2,196,000

501

لطيفه جمال الطاهره

ل.ل.2,574,000

502

مريم محمد فضل الديماسي

ل.ل.1,188,000

503

بدر جودات اشمر

ل.ل.2,340,000

504

ايه محمد جوني

505

حسين علي االمين

ل.ل.2,736,000

506

رلى علي بالل

ل.ل.2,430,000

507

منال هاني ظاهر

ل.ل.2,142,000

508

ليلى علي صالح

ل.ل.2,574,000

509

ميريانا سمير يوسف

ل.ل.1,278,000

510

نانسي جورج يعقوب

ل.ل.2,142,000

511

امل شكر شكر

ل.ل.1,332,000

512

االء محمد جعاره

ل.ل.1,530,000

513

مروى ايلي سعداهلل يزبك

ل.ل.2,358,000

514

هنا انطوان جبران قسطنطين

ل.ل.2,970,000

515

محمود مصطفى حمود

ل.ل.1,944,000

516

ميالد نقوال متري

ل.ل.1,224,000

517

مروه موسى طاهر

ل.ل.792,000

ل.ل.972,000

ل.ل.288,000

518

جويس تقوال الناشف

ل.ل.1,962,000

519

عفاف محمد طالع

ل.ل.1,746,000

520

محمد سعيد وهبي

ل.ل.936,000

521

وداد زهير عوض

ل.ل.1,584,000

522

ايناس احمد علي

ل.ل.450,000

523

مصطفى فوزي دمشق

ل.ل.972,000

524

جميل علي محمد ابراهيم

ل.ل.1,080,000

525

محمد يوسف عساف

ل.ل.2,088,000

526

علي ارنولد قاسم كسروان

ل.ل.1,188,000

527

محمد حسين زناتي

ل.ل.306,000

528

اخالص حسين علويه

ل.ل.1,296,000

529

دينا يونس قشائش

ل.ل.1,026,000

530

احمد جمال الربيع

المجموع

ل.ل.792,000
ل.ل2,093,184,000 .

