
 الجمهورية العربية السورية 
   و المغتربين وزارة الخارجية

 
 ( 106 قــرار رقـم )

 
  و المغتربين  وزيـر الخارجيـةنائب رئيس مجلس الوزراء 

 .2004لعـام  50بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 
و               وزارة الخارجيــة لعمــ النــا م  28/8/2016عــارم   /20/وعلــى المرســوم العيــرمعي رقــم 

 .المغعربين 
إجـــراء مساـقـــة لععييـــن عـــدد مـــن  المعضــمن االعــنن عــن 09/05/2017 / عــارم 65رقــم / وعلــى القــرار
  ديوان .رئيس معاون لو يفة االدارمين العامليـن 

 هية.فالمعضمن عيكي  لجنة المقاـنت الي 06/09/2017/ عارم  103و على القرار رقم /
 

 يقـرر ما يلـي :
ـــاج ينأدنـــا  ماؤهم ـأســـ المدرجـــةمـــن اانســـات والســـيدات والســـادة يععبـــر كـــ  مـــن  -1مـــا ة              ــــف ن ي ــ

 االمعحانات الكعابية و هم :
 اللغة االختصاص املؤهل العلمي مكان و اتريخ الوالدة االسم و الشهرة التسلسل
1.  

 ريما محمود درويش
حكر رحال 

30/11/1991  
اجازة في 

 االعالم
 انكليزي اعالم

هديل محي الدين   .2
 عثمان

دمشق 
15/1/1993 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

3.  
 علي محمود ريشه

طرطوس 
24/8/1987  

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

مي محمد الحكم   .4
 المرادي

دمشق 
9/11/1989 

في اآلداب اجازة 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

5.  
2/1/1992خلخله  رهام حسين عثمان  

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 االنكليزية
 انكليزي

 

 1/9/1993حمص  رهف احمد المحمود  .6
اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

7.  
 ديمه بهجت حمود

بمحصر 
27/5/1992 

جازة في اآلداب ا
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

محمود عبدالكريم   .8
 درويشه

عين الفيجه 
8/1/1987 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

9.  
 ريم غسان شدود

حمص 
25/1/1992 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

10.  
 مجد حافظ جنيد

ة السقيلبي
11/9/1991 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

محمد بدوي محمود   .11
 ريحان

دمشق 
10/6/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية



 اللغة االختصاص املؤهل العلمي مكان و اتريخ الوالدة االسم و الشهرة التسلسل
اجازة في اآلداب  11/6/1988حما   آمنه محمد رمضان  .12

 و العلوم االنسانية
 انكليزي االنكليزية

13.  
 محمد حسن شبيب

الالذقية 
25/8/1988 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي الجغرافية

14.  
 10/1/1992المنيه  رايا احمد حسن

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

ادارة 
 أعمال

 انكليزي

 10/5/1986با شه ندى نايف الخطيب  .15
اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

16.  
 ربا جميل موسى

دمشق 
14/9/1990 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

17.  
 امامة علي حسن

دميق 
14/2/1991 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

18.  
 وائل معن عبود

طرطوس 
1/7/1987 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

19.  
 8/9/1991دمشق  زينب عبد الهادي معال

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي الجغرافية

20.  
 محمد سليم الشندي

الالذقية 
29/1/1988 

 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 االنكليزية
 انكليزي

 
 

21.  
 5/9/1987جيرود  ير سموررزان زه

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

مجد الدين عيسى قاسم   .22
 الطعمه

دمشق 
11/8/1986 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

23.  
 9/1/1987دمشق  محمد خضر الصخني

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

ليزيانك االنكليزية  

24.  
 عتاب ياسر عوده

حمص 
20/9/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

 5/1/1987دمشق  منال محمد السيد  .25
اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

26.  
 سعيد عزيز كفا

الالذقية 
28/9/1988 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

ليزيانك االنكليزية  

27.  
 1/10/1988قطنا  ايفلين عادل محمود

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

28.  
 عال سمير عصفوره

دمشق 
18/12/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

29.  
 نور حاتم حمود

دمشق 
17/3/1990 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 يةاالنكليز
 انكليزي

 
 

30.  
 كمال فيصل حيدر

الالذقية 
14/8/1986 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

31.  
 نور محمد نذير الحكيم

دمشق 
16/8/1985 

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

32.  
 باتريسيا جوزيف سليم

دمشق 
22/10/1986 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

رنسيف الفرنسية  

33.  
 عامر مصطفى عامر

الكويت 
3/11/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

34.  
 نيرمين توفيق سليمان

دمشق 
12/6/1988 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

 انكليزي القانون اجازة في الحقوق 1/1/1989دمشق  وس علي مرهجأ  .35



 اللغة االختصاص املؤهل العلمي مكان و اتريخ الوالدة السم و الشهرةا التسلسل
36.  

 8/3/1987دمشق  خالد محمد خضر تتان
اجازة في 

 الحقوق
الدراسات 
 القانونية

 انكليزي
 

37.  
 منه ياسين رمضانآ

ربعو 
15/12/1988 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي الجغرافية

هيلين قاسم عيسى   .38
 صدران

لمية س
13/6/1986 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي التاريخ

39.  
 نورا نزار عيسى

حمص 
15/10/1993 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

40.  
 مهند منير داود

حمص 
10/11/1987 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

41.  
 7/2/1986حلب  جوني يوسف شاهان

اجازة في 
 االعالم

 انكليزي اعالم

42.  
 9/2/1990دمشق  ريتا عصام الجط

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

43.  
 1/1/1990فنيتق  عفراء محمد بركات

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

44.  
 هبا عمر نمر

دمشق 
10/1/1992 

اجازة في اآلداب 
العلوم االنسانيةو   

 فرنسي الفرنسية

45.  
 غنوه حسن عجوب

سلمية 
3/10/1990 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

46.  
 ليال طارق ديب

القرداحه 
13/7/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

47.  
 1/1/1995دمشق  رنيم احمد الملقي

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

48.  
 غازي نعمه عيسى

دمشق 
24/8/1989 

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

49.  
 علي ياسين زينب

الدريج 
22/11/1985 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

50.  
 دعاء سامي سعيد

طرطوس 
19/11/1994 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

51.  
 بشرى زياد الخطاب

دمشق 
23/4/1994 

اجازة في 
 االقتصاد

مصارف و 
 تأمين

 انكليزي

52.  
 8/6/1993جرمانا  رهان سالم العلي

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

53.  
 ساره اسامه البرازي

الحجر االسود 
1/1/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي الجغرافية

هال محمد ماهر محمد   .54
 المحمد السواس

 9/1/1992حلب 
اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

 علي يائل علي  .55
 

الالذقية 
30/4/1992 

اجازة في 
 االقتصاد

 انكليزي محاسبة

56.  
 رامي هاشم محمود

باريس 
21/2/1986 

إجازة في 
 الحقوق

 فرنسي قانون

57.  
 سها عبد الكريم كامل

ة الالذقي
10/1/1986 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االعالم

58.  
 سراب محمد الجواله

دير الزور 
9/1/1987 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

59.  
 2/1/1991الالذقية  بشرى علي مروشيه

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 الجغرافية
 انكليزي

 



 اللغة االختصاص املؤهل العلمي مكان و اتريخ الوالدة السم و الشهرةا التسلسل
60.  

 منار عارف شليحه
غنيره 

15/1/1986 
اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي الجغرافية

تولين جالل الدين   .61
 عابدين

 3/5/1994دمشق 
اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

62.  
 يونسنضال علي 

جنديرية 
31/10/1986 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

63.  
 سليمه فارس الحموي

مخيم اليرموك 
10/8/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

64.  
 ديما نورس فرح

حمص 
12/7/1988 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

زيانكلي االنكليزية  

65.  
 ايفين فائق كنعان

دمشق 
10/8/1994 

اجازة في 
 االعالم

 انكليزي اعالم

66.  
 1/1/1992سرغايا  لين خالد الحلبوني

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

67.  
 1/1/1994حلب  امل سمير ابراهيم

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

68.  
 6/8/1978دمشق  لمى رزق هللا محمد

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي التاريخ

69.  
 31/8/1992حمص  ريما عيسى السليمان

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

االء قصي اسماعي    .70
 الخلي 

دميق 
18/7/1992 

اجازة في 
 االقتصاد

مصارف و 
 تأمين

 انكليزي

حسام جمعة محمد   .71
 الرمضان

حلب هزازة 
29/4/1985 

اجازة في 
 االقتصاد

احصاء و 
نظم 

 معلومات

 انكليزي

اجازة في  30/8/1993جبله  جعفر حرب المحمد  .72
 االقتصاد

علوم مالية 
 و مصرفية

 

 انكليزي

اجازة في اآلداب  10/3/1992جبله  لمى محمد عمران  .73
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

اجازة في اآلداب  7/8/1992الالذقية  ريما رضا صالح 74
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

اجازة في اآلداب  4/1/1992حمص  لجين جهاد الشيخ 75
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

دمشق  هبه ابراهيم الصوص 76
14/4/1990 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي علم اجتماع

 عن حفاض حسام محمد سليمان 77
12/4/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

طرطوس  لمى علي سليمان 78
9/6/1985 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

اجازة في اآلداب  31/1/1988نبل  هدى زكريا الباشا 79
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

اجازة في اآلداب  2/1/1985دمشق  هيم الرحيمهانيه ابرا 80
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االعالم

الالذقية  باسل فؤاد حموده 81
16/5/1984 

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

حمص  رشا محمد ناصر 82
25/12/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية



 اللغة االختصاص املؤهل العلمي مكان و اتريخ الوالدة ةاالسم و الشهر  التسلسل
اجازة في اآلداب  2/1/1994سلمية  سالي قتيبه الماغوط 83

 و العلوم االنسانية
 انكليزي االنكليزية

اجازة في اآلداب  14/2/1987حماه  لمى عبد الحميد سعود 84
 و العلوم االنسانية

 انكليزي التاريخ

طوس طر سناء يونس سلمون 85
29/4/1986 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

طرطوس  حسن عادل حسون 86
3/1/1987 

اجازة في 
 االقتصاد

ادارة 
 اعمال

 انكليزي

دمشق  نرجس بشير سالم 87
20/3/1991 

اجازة في 
 االقتصاد

 انكليزي اقتصاد

اجازة في اآلداب  4/9/1986دمشق  ندى غالب علي 88
م االنسانيةو العلو  

 انكليزي االنكليزية

دمشق  تماره امير موسى 89
24/1/1991 

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

طرطوس  هبه عبد الحميد مسعود 90
30/1/1992 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 فرنسي الفرنسية

جنيف  سناء عدنان الحموي 91
12/3/1984 

اجازة في اآلداب 
انيةو العلوم االنس  

 انكليزي االنكليزية

اجازة في اآلداب  7/10/1990قدسيا  رازه جمال صالح 92
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

طرطوس  منار ابراهيم ملحم 93
1/1/1991 

اجازة في 
 االقتصاد

علوم مالية 
 و مصرفية

 انكليزي

اجازة في اآلداب  3/10/1989جبيتا  نور نبيل رستم 94
النسانيةو العلوم ا  

 فرنسي الفرنسية

شهم يحيى المحمد  95
 الجاسم

اجازة في اآلداب  3/7/1986حلب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

احمد عبد الوهاب  96
 يمس

دميق 
22/10/1987 

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

حضر  منار نزيه حسون 97
20/9/1987 

اجازة في اآلداب 
ةو العلوم االنساني  

 انكليزي االنكليزية

محمد مصطفى  98
 التونسي

دمشق 
27/7/1987 

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

اجازة في  1/4/1994الدليبه  نجالء سليمان علي 99
 االعالم

اذاعة و 
 تلفزيون

 انكليزي

دمشق  سنا نبيه ربيع 100
22/11/1991 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي الفرنسية

بيت نافلة  غنوه سمير عمار 101
اجازة في اآلداب  16/1/1990

 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية
 
 
 

دمشق  سوسن محمد احمد 102
14/3/1990 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

بانياس  مرح محمود عيسى 103
30/6/1991 

اجازة في اآلداب 
يةو العلوم االنسان  

 انكليزي االنكليزية
 

 

فانيا انترانيك  104
 كريكوريان

اجازة في  10/1/1992حلب 
 الحقوق

 انكليزي القانون
 
 



 اللغة االختصاص املؤهل العلمي مكان و اتريخ الوالدة االسم و الشهرة التسلسل
السويداء  نبراس هاني عليوي 105

10/9/1988 
اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي كليزيةاالن

دوير الشيخ سعد  حال علي ناصر 106
30/1/1990 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

اجازة في اآلداب  30/11/1988السومداء  احمد نبيه حعري  107
 و العلوم االنسانية

 انكليزي التاريخ

دمشق  زينب حسن ديب 108
11/3/1992 

اجازة في 
 االعالم

 انكليزي فةصحا

اجازة في  5/2/1986دمشق  مجد نادر الغندور 109
 االقتصاد

 انكليزي محاسبة

ايفلين صالح  110
 المصطفى

اجازة في  20/1/1986قطيفه 
 االعالم

 انكليزي االعالم

دمشق  هبه علي خدوج 111
30/6/1985 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

سلمية  يفومها محمد س 112
19/11/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي التاريخ

دمشق  رزان أيمن شرباتي 113
27/6/1989 

اجازة في 
 االقتصاد

 انكليزي محاسبة

محمد عوض حنق  114
 جايزة

دميق 
11/7/1977 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االعالم

 دميق آالء نجيب حسن 115
21/2/1992 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

اجازة في اآلداب  10/6/1993حلب  نور نبيل تزكا 116
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

 2/6/1991الداليه  عبير دياب زيود 117
اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية
 
 
 

طرطوس  وليد ميوس سوزان 118
1/1/1987 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

رغد محمد علي  119
 نابلسي

 9/4/1991دمشق 
اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي الجغرافية
 

 

دميق  ابراهيم سليم خفيف 120
15/5/1987 

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

جلميدون  م ابراهيمعلي بسا 121
8/3/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي الجغرافية

دمشق  سنان كامل اسماعيل 122
20/5/1987 

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

اجازة في  11/7/1986دميق  احمد عبدالرحمن خفيف 123
 االقتصاد

مصارف و 
 تأمين

 فرنسي

 انكليزي القانون اجازة في الحقوق 15/9/1988بصير  منار سليمان فلوح 124

يبرود  روان خضر جمعه 125
24/7/1992 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 

 فرنسي الفرنسية
 
 
 



 اللغة االختصاص املؤهل العلمي مكان و اتريخ الوالدة االسم و الشهرة التسلسل
حمد معين الياسين أ 126

 العطيه
دير الزور 

01/7/1989 
ازة في اج

 الحقوق
 انكليزي القانون

تميمه عبد الرحمن  127
 البيرق

اجازة في  7/2/1992دمشق 
 االعالم

 انكليزي صحافة

اجازة في  15/1/1994السهوه  سد البنيأهنادي  128
 االقتصاد

مصارف و 
 تأمين

 انكليزي

جمرين  ضياء يوسف الغانم 129
10/8/1988 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي النكليزيةا

محمد عبد الرحيم  130
 حسن

دمشق 
13/7/1991 

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

بستان الحمام  مروه ياسين الدعبول 131
10/5/1989 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

حضر  طارق نجيب الشعار 132
24/10/1985 

اجازة في 
 الحقوق

يزيانكل القانون  

طرطوس  حسان علي كنعان 133
15/1/1991 

اجازة في 
 االقتصاد

ادارة 
 اعمال

 انكليزي

ماؤهم ـأســ ( المدرجــة مــن يوا الدــه اء) مــن اانســات والســيدات والســادة يععبــر كــ  مــن  -2ا ة مــ             
 في االمعحانات الكعابية و هم : ناج ينأدنا  

 اللغة االختصاص املؤهل العلمي لوالدةمكان و اتريخ ا االسم و الشهرة التسلسل
1.  

 عفاف محمد ميا
قطيلبية 

12/12/1985 
اجازة في اآلداب 

االنسانية و العلوم  
 انكليزي االنكليزية

2.  
 صبا سعد الدين شلغين

مجادل 
2/11/1994 

اجازة في 
 الحقوق

 انكليزي القانون

3.  
 محمود مالك تركيه

سلمية 
11/6/1985 

اجازة في 
 الحقوق

الدراسات 
 لقانونيةا

 انكليزي

4.  
 يائيل منصور منصور

وداي العيون 
10/11/1985 

اجازة في اآلداب 
 و العلوم االنسانية

 انكليزي االنكليزية

   
               مــن هــ ا القــرار فــي مبنــى و الثانيــة المقــاـنت اليــفهية للمــ كورمن فــي المــادة االولــى  عجــري  -3ا ة ـمــ 

-13الموافـــق لــــ  الســـ  و   الجمعــةة العاســـعة صـــاحًا مـــن يـــومي عوزارة الخارجيــة و المغعـــربين الســا
 وفق ااعي : 14/10/2017

 . /68/ العسلسلي لغاية الرقم /1/ العسلسلي ـقون من الرقماسعالم 13/10/2017 الجمعة -

 لغاية الرقم /1/ العسلسلي ( من الرقم يوا الده اءمن المعساـقون)  13/10/2017 الجمعة -
 . /4/ العسلسلي

 . /133/ العسلسلي لغاية الرقم /69/ العسلسلي المعساـقون من الرقم 14/10/2017 س  ال -
    
 
 
 



 
 
    موعـــد  و العواجـــد قبـــ  ســـاعة مـــن(  ـطـــاقعهم اليخصـــية)إحضـــار  المعســـاـقين جميـــ علـــى  -4ا ة ـمـــ

 . المحدداالمعحان 
 يبلغ ه ا القرار من يلزم لعنفي   . -5ا ة ــم   

  
 م . 7/9/2017هـ ، الموافق لـ     1438/ ال جة يو/16 مدق في     

                                                  
 نائب رئيس مجلـس الــوزراء                                                     

 و المغتربين الخارجيــة وزيـر                                                     
 ولـيـ  المعلــم                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 


