المرشدين التربويين  -الفصل الثاني
االسم الثالثي للمرشد التربوي
جوسلين جورج البحري
سارة عبد الرحمن قاطرجي
سارة علي ياسين
مالك حسين صوفان
هازار محمد العبد
آيات علي زين
نور فاروق اإلدلبي
ايه إبراهيم شمص
تمارة بسام الجمل
دارين سامي حمزة
رباب علي دبس
عائشة حسن عجينة
صفاء عبد بدران
نور محمد حسن
دياال يوسف الحوت
عال محمد الحاج شحادة
زينة فؤاد الحسيني
فاطمة بكري سعد
مرفت محمد عيسى
وفاء محيي الدين حميدي صقر
سهى نمر نصر الدين
بتول مصطفى دبق
فاتن عادل الديك
رنا سميح طبارة
رنا محمد عماية
روال محمد بهيج شريتح
رحاب امين طربيه
نيكول مخايل مطر
هادية سليم بو دياب
سامية حمد خضر
وهيبة مصطفة سعد
رنا علي المعوش
فاطمة علي حدادة
سناء علي موسى
ايمان بدر الدين السيد
سهى جميل المصري
غادة سامي عبد الصمد
هناء احمد باز
لونا مفيد أبو شقرا
فدوى صابر البعيني
رنا محمد فواز
سوسن احمد البلبل
سارة علي عالء الدين
زينة خالد سعد

القيمة المستحقة (د.أ).
2,400
2,690
1,670
2,230
2,970
1,570
2,570
1,500
2,900
1,460
2,300
2,020
2,930
1,310
2,770
1,390
2,090
2,720
3,050
1,540
2,080
2,070
3,200
2,820
1,550
1,820
2,360
2,400
2,400
2,370
2,040
2,640
1,890
1,910
2,060
2,060
2,820
2,930
1,620
2,130
1,780
2,670
1,470
1,840

منى نور الدين إبراهيم
كاترين جورج ايوب
ليليان جميل الغريب
روال عبد الحسن عز الدين
سارا محمد بركات
دينا علي عواد
ناسرين نزير زرزور
ناريمان علي السيد
نوال فريد طربيه
وفاء مخايل تنوري
اوريللي رفيق بطرس
ريتا جورج نادر
ميرنا حميد رستم
رانيا نوفل مراد
ايفا زاكي فرح
فيفيان انطوان فريحة
رانيا جورج كيروز
كلود شحادة كامل
روال جورج عاقوري
سوالنج نبيه رزوق
الرا يوسف انطون
لينا جورج رزق
غريس ريمون كركي
هباء نسيب زيد
رامونا مسعود الحاج
كريستينا غصن الحاموش
فكتورين غبلاير ماضي
هنية جمال عامر
رجاء فارس يونس
كوزات سليم ايوب
كريمة رشيد الحاج
وئام يوسف شريم
فرح سليمان حيدر
سناء علي الحسيني
ايفات نمر نصر
االء محمود ناصر الدين
هالة ابراهيم الكوش
هبه فايز األحمدية
ماجدة فؤاد التيماني
ملكة خليل يونس
مي حسين عبد هللا
فاطمة محمد علي عبيد
وفاء فهد حاطوم
زينب قاسم مريش
ميرا علي حمود
زينة ناصر حاطوم
هدى اديب جانبيه

1,970
1,840
1,670
1,040
990
1,650
3,030
2,310
2,070
2,420
2,110
1,590
1,680
2,600
150
2,770
930
330
1,650
3,130
1,590
2,410
2,470
3,000
1,590
3,180
2,870
1,520
1,610
1,940
2,340
2,720
510
1,000
1,970
3,070
1,440
2,320
2,350
2,400
2,320
2,090
2,180
3,100
1,600
1,430
2,880

نسرين زهير ايوب
يعقوب يوسف باجوق
انعام وهبة وهبة
فرح علي مزيحم
سهى حسن الحاج سليمان
نغم حسن حرز
هيفاء عباس الحج حسن
نسرين محمود مغنية
مريم حسين قصاب
زينب زكريا بكري
سينتيا اميل جلوان
فاديا ميشال شحود
فاطمة موسى شعيتو
سميرة محمد برو
هالة ابراهيم زيدان
روال رفيق اسطفان
كارول جاك صهيون
روال ضومط طربيه
لينا سمير زغيب
ماري انطوان ضومط
جوال جميل مارون
هيفاء فكتور موسى
ليا ايلي نوفل
مهى محمود يحيى
ريما سليمان يحيى
نادين اديب بو حسين
سهى سعد شهيب
ندى سليم يونس
جيهان سليمان مطر
بشرى شريف وهبة
الين وجيه العريضي
عنايا توفيق الجراماني
ديانا امين موفق
عبير صالح الصايغ
لينا بديع سويد
مايا رياض حمدان
عبير حسام ابو عساف
جنى علي شكر
ايمان علي قبالن
ريما حسن عبيد
رابحة حسن العطار
نوال عبدهللا نصر
عبير سليمان حاطوم
تغريد علي الديراني
رنا اسامة الغفر
نبيلة امين الغريب
كارول عبدهللا طبال

3,470
1,010
2,410
2,290
3,090
1,530
2,910
1,150
2,920
2,380
650
1,160
2,670
1,510
2,170
2,810
1,160
2,910
1,560
2,840
1,800
1,770
2,500
2,890
1,400
2,790
1,810
2,070
1,550
2,320
1,870
2,500
1,580
2,280
2,240
2,250
1,950
1,600
2,310
2,300
1,870
1,210
1,450
2,650
1,410
2,750
2,070

ماري جرجس نخلة
رامونا عقل جعجع
رنا اسطفان ضو
ايفا جان سالمة
ديبة طانيوس زغيب
سيمونا الياس سعادة
غريس بسام خوري
ساندي اميل كامل
سوزان جوزيف ابي رزق
هيام فيليب حداد
مارلين الياس نصرهللا
منى خضر شتيوي
رودانة خالد يوسف
خضرة عز الدين عثمان
عال محمد خشفة
فدى علي أبوت
محمد توفيق الشاتي
ساندي الياس مخائيل
منال نقوال دياب
رانية توفيق ديب
زينة محمد االحمد
دموع مصطفى عبدو
رودينة خالد حموضة
ايمان مهدي سليمان
رقية مصطفى عواد
داليا عبد الرزاق عيد
علي محمد الجعم
فتاة محمود السنكري
أحالم فؤاد موسى
مرام عصام الموراني
باسكال سليم عبود
سماح محمد مرعب
زينب أحمد قدور
ليانا وليد المراد
ممدوحة ظهير األسعد
محمد عبدالكريم مصطفى
علي محمود عمرية
هيثم محمد الحاج
ابتسام مدين الدندشلي
روبا حسين الحجة
خيرالدين أحمد الخضر
راغدة علي ضاهر
مصطفى بطين العلي
رهام غازي الفارس
زينة نبيه الرافعي
اصطالح محمود علوش
محمد عطية الجمعة

3,070
1,680
2,980
1,040
3,170
2,280
3,010
1,780
2,650
1,690
1,620
1,230
1,230
2,370
190
1,630
1,860
2,500
1,560
2,950
2,560
1,900
2,050
1,520
2,860
1,560
2,970
1,600
2,560
2,190
2,100
1,890
2,390
2,030
1,960
2,370
2,100
2,560
1,990
2,160
2,030
1,990
2,410
1,950
2,260
1,980
2,180

مريم سليمان الحسيان
هنادي أحمد الضناوي
ناهدة أحمد صالحة
إيمان محمد محمود
رانيا خالد شعبان
نسرين جرجس طعمة
ساميا مصباح الرفاعي
ميرنا خالد سيف
زينب حسن قاسم
تغريد عز الدين العبود
آمنة علي القنطار
ربى عبد الكريم المصري
حسام عمر الكايد
مريم محمود الكردي
لور فؤاد حنا
رانية حمد قالوون
قمر مصطفى السراج
كارول الياس جلول
تانيا يوسف شويفاتي
سارة نظير الصديق
فارا فرنسيس شاهين
مانويال الياس ابراهيم
ماري أنج انطوان الزعني
ربى جان سليمان
أذينة عبدالرحمن الحسن
نهى ميشال كنعان
سالي جوزيف فرح
نوال أحمد الدالي
رانيا جميل عساف
ديانا اسعد خليل
ريم مصطفى عقل
منال أحمد درويش علم الدين
غصون عبد القادر خضر
نوفة طويرش محمود
حال عبدالحميد حالق
سناء مصطفى علم الدين
غنى محمد قاسم السيد أحمد
رشا ابراهيم الصوفي
نجيبة محمد عبيد
ناستازيا انطوان جبور
نهى محمد يحيى
أسماء مدحت درباس
ملكة علي بكور
عبدالساتر محمد محمد
لولو عبد هللا محمد
سمر مازن الدهبي
هنادي احمد حمودان

2,090
2,330
1,480
2,930
2,160
2,390
900
2,070
2,340
1,480
1,580
2,400
1,660
1,630
1,850
2,920
1,430
2,490
1,810
2,160
1,670
1,820
1,800
2,260
2,510
2,250
1,600
2,950
2,160
2,020
1,680
2,890
2,040
1,870
2,070
2,510
2,470
1,870
2,300
2,470
1,800
2,430
1,920
1,970
1,630
2,860
2,270

سوزان عبد هللا حجازي
نورالهدى خالد الحسن
فطوم محمود عيسى
قادرية محمد عدنان صبوح
امينة فواز وردا
امال عبد السالم سعدية
ماري فهد طوق
أمل موريس هدوان
فيرا سايد فرنجية
سيمونا أنطونيوس نعوم
ريما خضر االدرع
هنادي احمد درويش
ماريا الياس سمعان
رامية سيمون الحلبي
بدوية مطانيوس ابو خليل
امل محمد عبيد
خديجة احمد صبلوح
زبيدة رهيف البش
فاطمة طه سعدية
إيمان محمد نهاد الشعراني
ميساء رضوان القاري
نسرين محمد صالح قدومي
بدرية محمود هرموش
سلوى سمير الترك
صباح ابراهيم بركشتو
آمنة زهير سحمراني
إيمان عزالدين علي
ميساء علي الفلو
مهى احمد عبود
وسام أحمد السنكري
أحالم ديب رعد
فاتن حسني الثعالبي
مدد سعدالدين حبال
مالك باسم شبلي
ميرنا عبد الغني قدورة
الهام محمد دياب
بتول يوسف الحسيني
مروة فيصل القوتلي
زهرة عدنان االوسطه
لميس حيدر كوثراني
وصال حسن حسين موسى
جهاد ميشال صيقلي
جوانا يوسف جابر
غادة خليل عبدالخالق
بشرى حسن رضا
زينب عبدهللا سالمي
مريم ابراهيم فقيه

930
450
2,050
1,540
2,250
2,030
2,080
1,950
2,930
2,390
2,490
1,310
2,160
1,850
1,710
2,620
1,860
2,750
1,520
2,970
1,500
2,920
2,200
1,570
2,810
1,730
2,980
2,300
1,630
1,700
1,710
2,080
1,640
1,120
2,690
1,770
2,250
1,870
2,370
2,440
2,380
2,220
2,360
1,600
2,290
1,760
2,420

حنان محمد كركي
مارلين علي صباح
حنان منير خفاجة
سماح احمد عياش
مروة خضر طفيلي
ماي حسن مهدي
حمزة عباس منصور
االء ناصر ناصر
امال جرجس يوسف
جنفياف انطوان الحاصباني
االء خليل رماني
ميادة ابو رافع
سماح ناجي بحر
مالك محمد مالكاني
حميدي عبدالعزيز الحسيني
زينب حسين خليفة
فاطمة عباس مشورب
زهراء حسن ايوب
سهام علي يونس
زاهية خليل ابو زيد
عباس حسن ياسين
زاهر محمد قصب
احمد علي مصطفى
رنا علي حمود
ساندي فالديمير جرجور
سعاد طالب معتوق
جمانة طالل شحادة
امال محمد ناصر
نجوى محمد طالب
فاطمة احمد سالمة
ريتا جرجس نخلة
نيفين قاسم غانم
اسراء محمد عطوي
هبة محمد فواز
فرح علي رقة
الزهراء صبحي غندور
سعدى فرج هللا الخورى
نادين حكمت فرحات
سناء احمد جمول
النا جرجي موسى
زهرة عبدهللا عبد علي
مريم ياسين حوراني
حوراء يوسف بداح
مالك ابراهيم الكرجية
خديجة الخضر شعيب
فاطمة عبدهللا مرتضى
منى عبد الرسول نجم

900
1,170
1,630
2,920
1,590
2,720
1,770
2,090
1,920
1,700
2,770
2,210
3,070
1,490
2,830
1,780
2,520
1,990
2,720
3,110
2,130
2,180
2,470
3,010
1,280
1,760
2,190
2,120
2,400
2,120
2,420
1,610
3,150
1,770
2,700
2,190
2,000
1,010
3,110
2,390
1,850
2,650
2,180
2,150
2,390
2,220
1,770

حنان سلمان شرف
نورا معذى الحلبي
عايدة سليم حذيفة
انطوانيت طانيوس كرم
آمنة محمد عامر
دولة محمد أيوب
فدى أحمد جراح
دولة محمد أيوب
ماجدة محمد عراجي
ابتسام عبد الحفيظ رسول
حال علي درويش
فاطمة ابراهيم قدّورة
نورا جودت نخله
أماني جمال القادري
فريدة سليم نخلة
لما يوسف عبد الرحيم
ميرفت صالح أبو جخ
جهاد حامد جانم
عاطف قاسم محمد موسى
هناء علي الدروبي
ماي عدنان كريّم
صفاء حسين اسماعيل
نور عبد اللطيف طراد
اسماء عثمان طعمه
مريم محمود قمر
منى قيس شاهين
ماري يوسف حنا
سهى حسين الصياح
مريم عمر الصياح
ليلى جالل الحلبي
ريما يوسف هاجر
لبيب ياسر عربي
سعيد أسعد سرحال
كارولينا حمد علبي
ليال راجي صليبا
بتول حسين المذبوح
جنان حسن الموسوي
زينب عفيف الحايك
دالل سعيد نزهة
امال محمد خير الدين
اية سعدو االشهب
ريم علي المكحل
أنجايل هاني الجلخ
رينيه عادل سلطان
هناء تركي سعد
حنين ناجي الميس
زبيدة محمد الحلبي

1,700
1,170
920
2,170
2,740
880
2,850
1,630
2,330
2,160
2,160
880
2,490
2,030
2,300
1,530
3,010
1,610
2,980
2,320
1,500
2,820
1,480
2,970
2,240
2,090
2,530
1,830
1,660
1,830
1,650
1,750
1,920
1,660
2,570
2,500
1,470
2,780
1,550
2,970
2,220
2,280
1,610
1,480
2,910
1,460
2,860

منى حسين ايوب
عبد الباسط محمد ياسين
ميرا محي الدين مرعي
عال احمد الكردي
آمال شفيق بدر
هدى محمد بارود
رحيل احمد حمود
مارلين هاكوب دمرجيان
هناء طارق عراجي
تاريز الياس الجلخ
مايا ميشال الحاج شاهين
زينب مصطفى يوسف
ليال محمد درويش حمادة
هنادي حسان الساحلي
زهراء حسين المذبوح
رولى روبير القاصوف
الرا جوزف حجار
هيفاء محمد حمدانية
اكرم عدنان قانصوه
سمية أحمد صعب
اماني حيدر شمس
صبا حيدر شمس
فاطمة محمود علوه
رئيفة كنج حماده
نسرين عدنان دبوس
وفاء حسين الدده
نور محمد الحجيري
مديحة الفليطي
روال الفليطي
سناء حسن الفليطي
محمد احمد المصري
جوني عبدهللا بركات
جورجيت نديم طعمة
بثينة حسين سكرية
منال عيد البرقاشي
نجاة ابراهيم الحسن
بتول محمد جمال كره كلي
اميمة محمد مرتضى
حمدى علي الجباوي
هبة محمد الحاج حسن
نسرين عبدو سالم
فاطمة عادل اسعد
أماني عدنان أيوب
آمال محمد الموسوي
نوال احمد عبد هللا
زينب فخري اسماعيل
هدى محمد فضل هللا الحسيني

1,540
2,830
2,840
2,270
2,950
1,590
1,730
2,040
2,110
2,840
1,990
1,890
1,830
1,840
2,220
1,540
2,070
2,770
2,130
1,440
2,900
2,620
1,460
2,160
2,980
2,350
2,330
1,430
1,530
1,820
2,500
2,420
2,500
2,400
2,500
1,470
2,830
2,020
1,920
1,340
2,540
2,110
1,640
3,030
2,120
1,530
2,100

هدى أحمد الفليطي
حسين محمد زعرور
سعدى توفيق القعفراني
هبة محمد حسن المهاجر
فداء احمد الطفيلي
جمال حمزة الطفيلي
عناية احمد العبدهللا
فردوس احمد االطرش
كلوديت احمد االطرش
زهراء حسين الزين
روال محمد اسعد
نجيب حسن شمص
نجمة عبود االحمر
مانويال جرجس نصر
مهى صبحي الطفيلي
خوال حسن الحاج حسن
سهير حسين النمر

1,690
3,080
1,530
2,360
3,080
1,600
2,430
1,510
2,920
2,050
2,190
2,270
2,130
1,740
1,810
2,190
2,170

المجموع

$917,910.00

