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 .بّناء في توفير نسخة من سجل السكان، ولجميع من ساهم وعمل في إعداد هذا التقرير
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 تنويه
 

 : عدد المواليد األحياء المسجلين في الضفة الغربية .0

طينيين حملة الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية فقط بغض النظر عن مكان اإلقامة سواء يشمل األفراد الفلس
داخل األراضي الفلسطينية أم خارجها، وال يشمل سجل السكان األفراد الفلسطينيين المقيمين في األراضي 

لقدس، واألجانب المقيمين في الفلسطينية وال يحملون الهوية الفلسطينية، وكذلك األفراد المقدسيين من حملة هوية ا
   . األراضي الفلسطينية

 
وتم إدراجه حفاظـا علـى  5 من حاالت اقلالأن عدد  التقرير، وهو داللة عنفي جداول  (--)الرمز تم استخدام  .2

 .سرية البيانات

يـر س)ن االسـم فـي تلـل السـنة كـان سيـر مسـتخدم أ عـن، وهو داللة جداول التقرير في ( -)تم استخدام الرمز  .3
 (.موجود
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 قائمة المحتويات
 

  الموضوع
 

 الصفحة

  قائمة الجداول 
  المقدمة 
 01 النتائج الرئيسية :الفصل األول   

 20 ونحياء المسجلأالمواليد  2.2 

 11 (1122و 1121التغيرات بين )التغيرات على مدى السنة الماضية  1.2 

 24 (1122و 1112غيرات بين الت)التغيرات على مدى العقد الماضي  1.2 

 28 1122المواليد احياء المسجلون حسب التوزيع الجغرافي  3.2  5.0

 33 1122( شهر الوالدة)المواليد احياء المسجلون حسب االختالفات الموسمية  1.2  5.2

 33 المنهجية والجودة :الفصل الثاني   

 13 أهداف التقرير  1.2 

 13 مصادر البيانات  2.2 

 13 نهجية التقريرم  1.1

 13 جودة البيانات  3.1

 13 آلية العمل على أسماء المواليد  1.1

 60 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث   

 63 المالحق 
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول
 08 1122سب الجنس، ن في الضفة الغربية حو المسجل أحياءعدد المواليد  :0جدول 

 08 1122، نوع االسمن في الضفة الغربية حسب و المسجل أحياءعدد المواليد  :2 جدول

ومقارنتها  1122واإلناث في العام من حيث الرتب للذكور  األوائلغير المركبة العشرة  األسماء :3 جدول
 1121مع العام 

20 

          1122واإلناث في العام لرتب للذكور من حيث ا األوائلالعشرة المركبة  األسماء :6جدول 
 1121ومقارنتها مع العام 

23 

ومقارنتها  1122واإلناث في العام من حيث الرتب للذكور  األوائلغير المركبة العشرة  األسماء :5 جدول
 1112مع العام 

25 

         1122عام واإلناث في المن حيث الرتب للذكور  األوائلالمركبة العشرة  األسماء :4جدول 
 1112ومقارنتها مع العام 

24 

 28 1122 حسب الجنس والمحافظة، ون في الضفة الغربيةالمسجل أحياءالمواليد عدد  :1جدول 

                      األوائل للذكور في الضفة الغربية حسب رتبها  العشرةمركبة غير ال األسماء :8جدول 
 1122المحافظات،  في

23 

                        األوائل لإلناث في الضفة الغربية حسب رتبها  العشرةمركبة غير ال األسماء :3جدول 
 1122المحافظات،  في

31 

 32 1122األوائل للذكور في الضفة الغربية حسب رتبها في المحافظات،  العشرة مركبةال األسماء :01 جدول

 33 1122حسب شهر الوالدة والجنس،  لضفة الغربيةون في االمسجل أحياءالمواليد عدد  :00جدول 

          األوائل للذكور في الضفة الغربية حسب رتبها في أشهر العشرة مركبةغير ال األسماء :02 جدول
 1122السنة، 

36 

         األوائل لإلناث في الضفة الغربية حسب رتبها في أشهر  العشرة مركبةغير ال األسماء :03 جدول
 1122ة، السن

35 

 34 1122األوائل للذكور في الضفة الغربية حسب رتبها في أشهر السنة،  العشرة مركبةال األسماء :06 جدول

 31 1122األوائل لإلناث في الضفة الغربية حسب رتبها في أشهر السنة،  العشرة مركبةال األسماء :05جدول 
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 المقدمة
 

ترف به عالميا أن نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية تؤدي دورًا بالغ األهمية في إنشاء البنية األساسية ن المعم
أحد مصادر المعلومات إحصاءات المواليد والوفيات ووفيات األجنة والزواج والطالق  حيث تعتبرلإلحصاءات الرسمية، 

 .تي تطرأ على السكان وتركيبهم وتوزيعهملرصد النمو السكاني الطبيعي والتغيرات ال الالزمة
 

الهدف األساسي من نظام التسجيل المدني هو قانوني في المقام األول، حيث كانت نشأة هذا النظام أصاًل لخدمة أغراض 
دارية، وذلك بإجراء عملية التسجيل المستمر والرصد والمتابعة لجميع الوقائع الحيوية التي تحدث في المجتمع   ،قانونية وا 

عند لحظة زمنية محددة، فإن نظام التسجيل المدني  للواقع الديموغرافي للسكانيعطي صورة  الذي تعداد السكان بعكس
بغرض توفير اإلحصاءات الحيوية الستخدامها  اتالتعداد بينيعنى بالمتابعة والرصد المستمر للوقائع الحيوية التي تحدث 

لتي تطرأ عليهم باستمرار، باإلضافة إلى حساب أهم المؤشرات الديموغرافية، كأدوات لقياس تحركات السكان والتغيرات ا
 .بهدف التعرف على األنماط السائدة لهذه المؤشرات واتجاهاتها والوضع الديموغرافي في المجتمع

 
تي أقرتها حيث ركزت الخطة الشاملة لإلحصاءات الرسمية ال.  تعتبر التجربة الفلسطينية في سجل السكان حديثة العهد 

، بصورة كبيرة على موضوع تخفيض تكلفة العمل اإلحصائي عن طريق االعتماد 2331السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
المستقبلي على السجالت اإلدارية كمصدر رئيسي للبيانات اإلحصائية، حيث تتطلع الخطة الشاملة إلى بناء سجل مركزي 

 .دني وذلك لتلبية االحتياجات اإلدارية واإلحصائيةللسكان، مبني على أساس نظام التسجيل الم
 

ظاهرة ويبحث في  ،1122في الضفة الغربية في عام  المسجلين األحياءحول أسماء المواليد  إحصاءاتيقدم هذا التقرير 
 السنةفي  ما هو مستخدمذه األسماء مع هويقارن  ،(مركب وغير مركب) األسماء نوعمن حيث الجنس، و األسماء  تنوع

 .1122عام في  روالشه ةلمحافظا التغيرات على مستوىكما يناقش .  العقد الماضيو  السابقة
 

، المنهجية والجودةيعرض الفصل الثاني يستعرض الفصل األول النتائج الرئيسية، و  فصول، ثالثةالتقرير على  هذا يحتوي
 .ريرالمفاهيم والمصطلحات التي تم استخدامها في التقويعرض الفصل الثالث 

 
، آملين أن 1122أسماء المواليد في الضفة الغربية حول  هذا التقريريسر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يوفر 

في هذا المجال، وأن نكون قد وفقنا في وضع اللبنة األساسية لنشر بيانات حول  المعنيين والمهتمينيكون مفيدًا لجميع 
  .دنيالمواليد من واقع نظام التسجيل الم

 
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 

 2102، تشرين ثاني عال عوض

  رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 الرئيسية النتائج
 

، كما أن األمم، وهي ذات أهمية كبيرة في هوية أي امة من مجتمعي أ من عناصر ثقافة يتجزأجزء ال  األسماءتعد 
، األسماءهناك قدر كبير من االختالف من ثقافة إلى أخرى في كيفية إعطاء  إن إالعلى الرغم من عالميتها،  األسماء

، كما إن شيوع بعض األسماء وكثرة تكرارها خالل تميز دول عن غيرها وأسماءفهناك أسماء تختص بها ثقافة دون أخرى، 
تبعًا للتغيرات الطارئة زمنيًا  ةفترات زمنية معينة في المجتمع يمكن أن يكون له مدلوالت اجتماعية أو دينية أو وطنية معين

، حيث شيوعاً  األكثر األسماءحول خصائص  إحصائيةتوفير بيانات  أهميةهنا جاءت  ومنعلى ثقافة وهوية هذا المجتمع، 
 .األسماءالفلسطيني ومن خالل سجل السكان بحصر هذا  لإلحصاءقام الجهاز المركزي 

 
تيار اسم األفراد، والتي تتضمن اآلباء وأقرباء اآلباء الذين يريدون اخمن قبل إحصاءات أسماء المواليد االستفادة من يمكن 

كما وتشمل األفراد من المهتمين في شعبية أسمائهم أو أسماء .  نادر أو شائع لطفلهما أو تكون ببساطة مصدر الهام لهم
األطراف المشاركة في تصنيع وبيع األدوات التي يكون عليها  إلى إضافة .أصدقائهم وعائلتهم، أو أسماء من اصل معين

ن، الذين يقومون بدراسة كيفية تغير يالباحثمن قبل  اإلحصاءاتكما يمكن استخدام هذه   .أسماء، مثل األكواب والملبوسات
نتاج مقاالت يالصحفي، و تنعكس هذه التغييرات في الثقافة األسماء على مر السنين وكيف يمكن أن ن الذين يقومون بكتابة وا 

 .عن شعبية األسماء
 

 المواليد من واقع سجالت السكان والتعداد، ومن المفيد أن نذكر بعضاً  توجد بعض التجارب الدولية الناجحة في نشر أسماء
 :لهذه التجارب مثل

  بنشر أسماء المواليد األكثر تكرارا وحسب الجنس في كل من الكتاب في األردن تقوم دائرة اإلحصاءات العامة
 .اإلحصائي السنوي األردني، وفي األردن في أرقام

  1122جهاز اإلحصاء في قطر حيث عمل على نشر تقرير موجز في مجلة اإلحصاء العدد العاشر الصادرة في 
عن أكثر األسماء شيوعا بين القطريين، ومصدر البيانات كان من التعداد السكاني األخير الذي تم تنفيذه في 

1121 . 
  مكتب اإلحصاء البريطانيNorthern Ireland نشرة عن أسماء المواليد وبيان صحفي بشكل  يقوم بنشر تقرير أو

 pdfسنوي، كما يوجد له قسم خاص على موقعه يتم نشر كل ما ينتجه من بيانات وجداول على شكل اكسل و
  .وتقارير

  مكتب اإلحصاء البريطاني England and Wales ويقوم بنشر تقرير وبيان صحفي بشكل وأيضا في اسكتلندا
شكال مختلفة من أكل ما يتم إنتاجه عن أسماء المواليد ب هاص على موقعه ينشر فيسنوي، كما يوجد له قسم خ

 . 1122جداول اكسل وأيضا هناك فيديو في الموقع عن أسماء المواليد في عام 

  مكتب اإلحصاء السويدي يقوم بنشر بيان صحفي كل سنة وأيضا له فلتر لألسماء يقوم مستخدم الموقع بالبحث
  .عن األسماء
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 شكال مختلفة مثل أمكتب اإلحصاء االسباني يوجد لهذا الموضوع قسم خاص في موقعه ينشر إحصاءات األسماء ب
 . الجداول والفلتر وغيرها

 قسم خاص اسمه  هناك يمكتب اإلحصاء النرويجName statistics  شكال مختلفة من نشر البياناتأيوجد فيه . 
 شكال مختلفة من النشرأاإلحصاء في النمسا على غرار الدول األوروبية األخرى له قسم خاص و  مكتب.   

 

 ونحياء المسجلأالمواليد  111
 حسب الجنس ونحياء المسجلأالمواليد  11111

أي بنسبة  اً ذكر 33,085 ، وبواقع اً مولود 915,26بلغ  1122المسجلين لعام  أحياءتشير بيانات السجل أن عدد المواليد 
 %.  4..1أنثى أي ما نسبته  31,434و% 2.5,

 
 1111ن في الضفة الغربية حسب الجنس، والمسجل أحياءعدد المواليد : 1جدول 

  

 الجنس العدد النسبة
 ذكور 33,085 51.3
 إناث 31,434 48.7
 المجموع 64,519 100

 

 حسب نوع االسم ونحياء المسجلأالمواليد  11111
هناك  أنمواليد المسجلين، وهي األسماء المركبة واألسماء غير المركبة، حيث للهناك نوعين من األسماء المعطاة 

من مجمل % 1.,6 هما نسبت ايمثلو و  1122في الضفة الغربية في العام  يحمل اسم غير مركب مسجالً  اً مولود 61,299
 . من مجمل المواليد المسجلين% 1.,يمثلوا و يحمل اسم مركب  مسجالً  اً مولود 3,220المواليد المسجلين، في المقابل 

 

 1111، نوع االسمن في الضفة الغربية حسب والمسجل أحياءعدد المواليد : 2جدول 
 

 نوع االسم العدد النسبة
 غير مركب 61,299 0.59

 مركب 3,220 59.
 المجموع 64,519 100

 
 داسم المولو حسب الجنس ونوع  ونحياء المسجلأالمواليد  11111

من المواليد المسجلين % ..1, أنالمسجلين حسب نوعها وجنس المولود بين سجل السكان  أحياءالمواليد  أسماءعند ربط 
من المواليد المسجلين % 61.1هم من الذكور، في المقابل % 16.1و اإلناثغير مركبة هم من  أسماءوالذين يحملون 
 . اإلناثهم من % ..6مركبة هم من الذكور و أسماءوالذين يحملون 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.statistik.at/web_en/statistics/population/births/most_common_مكتب
http://www.statistik.at/web_en/statistics/population/births/most_common_مكتب
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غير  أسماءن والذين يحملون والمسجل أحياءعدد المواليد 
 1111مركبة في الضفة الغربية حسب الجنس، 

 أسماءن والذين يحملون والمسجل أحياءعدد المواليد 
 1111مركبة في الضفة الغربية حسب الجنس، 

  
 

 ونالمسجل أحياءأسماء المواليد  41111
 األسماءمن % 46.2، 1122للمواليد المسجلين في العام  إعطاءهتم  اً اسم 2,622هناك  أن إلىتشير بيانات السجل 

حسب نوع االسم  األسماءوعند توزيع هذه (.  25121)لإلناث  أعطي األسماءمن % ..5,، و(25121)للذكور  أعطي
من مجمل % 25.6مركب أي  اً اسم 364، واألسماءمن مجمل % 9.2.غير مركب أي  اً اسم 2,258كان هناك 

 .  األسماء
 

 1111-1111ن في الضفة الغربية حسب الجنس، والمسجلأحياء  المواليد أسماءعدد 

 
 

للذكور  اً اسم .2526موزعين  اً اسم 2,708كان عدد األسماء  1112وعند مقارنة الوضع قبل عشر سنوات أي في العام 
 .اسماً  15911ليصبح  1122، بينما انخفض العدد في لإلناث ةلمسج اً اسم 25,21و
 

ن استخدامهاالكبير في األسماء التي تطلق على الذكور واإلناث التي يتم  التنوعوهذه األرقام توضح  أصبحوا أكثر  اآلباء، وا 
شعبية أسماء المواليد يمكن أن تتأثر بعددة  أناخذين بعين االعتبار .  التي يطلقوها على أبنائهم األولىفي األسماء  تنوعاً 

 إلى، إضافة واألصدقاءالثقافية، وأيضا ممكن أن تتأثر بأسماء األقارب عوامل مختلفة، مثل العوامل الدينية، وكذلك العوامل 
التأثر بالمشاهير المختلفين وما يطلقوا على أبنائهم من أسماء، وأيضا التأثر بالوسائل اإلعالمية وما يعرض عليها، وغيرها 

 .أسماء مواليدهم اآلباء اختيارمن العوامل التي تؤثر في 
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 (1111و 1111التغيرات بين ) ةالسنة الماضيالتغيرات على مدى  111
في الضفة الغربية  واإلناثغير المركبة والمركبة للمواليد الذكور  األسماءفي هذا البند سوف يتم العمل على مقارنة 

 .1121أي في العام  ةالماضي السنةمع ما هو مستخدم خالل  1122والمستخدمة في العام 
 

 المسجليناألسماء غير المركبة للمواليد  11111
 :ذكور 1111111

يث أن هناك ، ح1122للمواليد الذكور المسجلين في الضفة الغربية  أعطيشعبية الذي  األكثر األولمحمد كان االسم 
 األولى لألسماءبعين االعتبار أن هذا االسم هو المتصدر  األخذمع .  1122في العام  "محمد" سموا اً ذكر  اً مولود 15191

 . أيضاً  1121العام  فيالتي تعطى للمواليد الذكور 
 

 1111ومقارنتها مع العام  1111العشرة األوائل في العام المركبة غير ن ذوي األسماء والمسجل أحياءعدد المواليد الذكور 

 
 

الثالث  المركز أما.  "أحمد"السم افهو  1122ويعطى للمواليد الذكور في العام  برتبته اً االسم الثاني الذي مازال محتفظ أما
 .ثباتاً  أكثرالذكور هي نسبيا  أسماء أن، حيث يمكن القول 1121من العام  به اً محتفظ أيضاالذي مازال  "يوسف" فكان

 
الذي  "يامن"وهو   1122للمواليد الذكور في العام  األولىالعشرة  األسماءدخول اسم جديد على  (5) يالحظ من الجدول

 "ادم"التي طرأ تحسن على وضعها وتغيرت مثل  األسماء، كما أن هناك بعض اً مولود 24,احتل المرتبة العاشرة بواقع 
من المرتبة  1122في العام  التاسعة إلى "إبراهيم"اسم تراجع  المرتبة السابعة، في حين إلىالذي تقدم من المرتبة التاسعة 

 .السابعة
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 1111ومقارنتها مع العام  1111في العام  واإلناثمن حيث الرتب للذكور  األوائلالعشرة غير المركبة  األسماء: 3جدول  
 

 ذكور
 

 إناث

 االسم الرتبة
العدد في 

1111 
  *الفرق بالرتب
 االسم الرتبة  1111مقارنة مع العام 

العدد في 
1111 

  *الفرق بالرتب
 1111مقارنة مع العام 

 0 4,464 محمد 1

 
 4+ 964 ليان 1

 0 2,009 أحمد 2

 
 1- 885 جنى 2

 0 974 يوسف 3

 
 1- 801 ريماس 3

 0 743 عمر 4

 
 1- 771 حال 4

 0 696 محمود 5

 
 1- 720 لين 5

 0 625 أمير 6

 
 1+ 665 رهف 6

 2+ 609 آدم 7

 
 2+ 544 سارة 7

 0 571 علي 8

 
 13+ 516 بيسان 8

 2- 530 إبراهيم 9

 
 1- 484 غزل 9

 1+ 517 يامن 10

 
 7+ 452 أية 10

 تعني ان رتبة االسم ارتفعت بعدد من الرتب)+( تعني ان رتبة االسم انخفضت بعدد من الرتب، االشارة ( -)االشارة ، تعني ان رتبة االسم لم تتغير( 1)القيمة *: 
 

 :اناث 1111111
اسماء للذكور  4حيث حافظت  فنالحظ التغير الكبير الذي طرأ عليها بعكس اسماء الذكور،أما بالنسبة الى اسماء االناث 

، في حين لم تحافظ أي من اسماء االناث 1121على رتبها خالل العام الحالي مقارنة مع العام الماضي  21من اصل 
شعبية ويطلق على المواليد االناث حيث هو االسم االول االكثر  "ليان"فقد كان اسم  ، 1121على رتبها مقارنة مع العام 

اما االسم . 1121رتب مقارنة بالعام  1، مع االخذ بعين االعتبار أن هذا االسم تقدم "ليان"مولودة تدعى  691كان هناك 
 تاخراً الذي احتل المرتبة الثالثة م "ريماس"عن العام الماضي برتبة واحدة، وايضا االسم  خراً أالثاني مت رتبته تفاصبح "جنى"

 .برتبة واحدة عن العام الماضي
 

الذي  "سارة"في الرتب في قائمة االسماء العشرة االولى، مثل االسم  هناك بعض اسماء االناث التي احرزت تقدما ملحوظاً 
ـ الى القائمة حيث احتل المرتبة الثامنة متقدما ب "بيسان"احتل المرتبة السابعة في القائمة متقدما برتبتين، وايضا دخول االسم 

 .رتب 4 بارتفاعالتي دخلت القائمة بالترتيب العاشر  "يةآ"رتبة مرة واحدة، وايضا  25
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 :غيمة االسماء 11111
وسـيتم  .رهاتكـر عـدد مـرات طرديـًا مـع االسـم خـط حجـم يتناسـب حيـث  ،وهي طريقة لعرض االسماء على شـكل خريطـة الدولـة

 .عرض االسماء المئة االكثر تكرارا في الضفة الغربية حسب الجنس
 
 

 1111في الضفة الغربية حسب الجنس،  تكرارا  اسم  111غيمة االسماء المواليد الكثر 

 

 

 
 ذكور  اناث

 
 المسجليناألسماء المركبة للمواليد  11111

 :ذكور 1111111
 في القائمة األول، حيث أن االسم بشكل كبير تمتاز بالثبات 1122لعام  الذكور المركبة أسماءأن  (1) يالحظ من الجدول

عبد "عليهم اسم  أطلقمولود ذكر  9,5أن هناك  ، حيث"عبد الرحمن"هو  1121منذ العام  مازال في الصدارة الذي
في المركز الثاني، وفي المركز الثالث  1121العام  أيضاالذي كان " عبد اهلل"المركز الثاني فكان من نصيب  أما، "الرحمن
 .   اسم 246بواقع " عز الدين"جاء اسم  1122لعام 

 
 أصبحالذي " عبد الحي"االسم المركب الذي تحسن في رتبته هو  أنالمركبة للذكور نالحظ  األسماءفي قائمة  اإلمعانوعند 

في الرتبة السابعة  أصبحالذي " سيف الدين"، بالمقارنة مع 1121في الرتبة الثامنة بعد أن كان في الرتبة التاسعة في العام 
 .1121بعد أن كان في الرتبة السادسة في العام 
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 1111العام  ومقارنتها مع 1111في العام  واإلناثمن حيث الرتب للذكور  األوائلالعشرة المركبة  األسماء: 4جدول 
 

 ذكور
 

 إناث

 االسم الرتبة
العدد في 

1111 
  *الفرق بالرتب
 االسم الرتبة  1111مقارنة مع العام 

العدد في 
1111 

  *الفرق بالرتب
 1111مقارنة مع العام 

 0 653 عبد الرحمن 1

 
 0 74 منة اهلل 1

 0 498 عبد اهلل 2

 
 1+ 52 قطر الندى 2

 0 179 عز الدين 3

 
 1+ 35 نور الهدى 3

 0 159 نور الدين 4

 
 2- 33 فاطمة الزهراء 4

 0 125 زين الدين 5

 
 0 22 نور هان 5

 0 104 عبد الكريم 6

 
 1- 18 هبة اهلل 6

 1- 82 سيف الدين 7

 
 1+ 6 ميس الريم 7

 1+ 86 عبد الحي 8

 
 1+ . نور أيه 8

 0 49 عبد العزيز 9

 
 2- -- حور العين 9

 0 46 صالح الدين 10

 
 1+ -- مريم البتول 10

 تعني ان رتبة االسم ارتفعت بعدد من الرتب)+( تعني ان رتبة االسم انخفضت بعدد من الرتب، االشارة ( -)االشارة ، تعني ان رتبة االسم لم تتغير( 1)القيمة *: 
1حاالت 5تعني أن العدد أقل من ( --)  

 
 :إناث 1111111

على رأس القائمة حيث حافظ على رتبته منذ العام  "منة اهلل"فكان اسم  1122المركبة في العام  اإلناث ألسماءبالنسبة  أما
الذي تقدم  "قطر الندى"من نصيب االسم المركب  المركز الثاني كانبينما عليها هذا االسم،  أطلقمولودة  41بواقع  1121

بعد  في المركز الثالث وأصبح 1122بة واحدة في العام رت أيضا "نور الهدى"تقدم االسم و ، 1121برتبة واحدة عن العام 
    .1121أن كان في الرتبة الرابعة في العام 

 

 أسماءهناك  أن، فنجد 1121عن العام  األسماءاالستقرار حيث نالحظ التغير في رتب  مبعد اإلناث أسماءتتصف قائمة 
هناك اسم جديد دخل على القائمة في  أن، في حين "حور العين"و "فاطمة الزهراء"مثل  1122خسرت رتبتين في العام 

 ."اهلل أية"في الرتبة العاشرة مكان االسم المركب  أصبحالذي  "مريم البتول"وهو  1122العام 
  

 1111عن العام  1111االسماء غير المركبة االكثر تغيرا  في الرتب  41111
اسم االولى للمواليد الذكور واالناث التي تم تسجيلهم في  211اسماء غير مركبة في قائمة  خمسةيعرض هذا البند اكثر 

 :وكانت الول خمسة اسماء على النحو االتي 1121حيث كانت االكثر تغيرًا في رتبها مقارنة بالعام  1122عام 
 :ذكور 1141111

  (65رتبة من المركز  91بزيادة ) 55( المركز)جود في الرتبة 
  (211رتبة من المركز  15بزيادة ) 6,( المركز)يمان في الرتبة 
  (211رتبة من المركز  ,5بزيادة ) 94( المركز)جاد في الرتبة 
  (42رتبة من المركز  ,5بزيادة ) 59( المركز)تيم في الرتبة 
  (1,رتبة من المركز  55بنقصان ) ,.( المركز)اسماعيل في الرتبة 
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 :إناث 1141111
 (42رتبة من المركز  11بزيادة ) 14( المركز)رتبة ألما في ال 
  (65رتبة من المركز  51بزيادة ) 95( المركز)دياال في الرتبة 
  (42رتبة من المركز  16بنقصان ) 211( المركز)شيماء في الرتبة 
  (91رتبة من المركز  .1بنقصان ) 61( المركز)أسماء في الرتبة 
  (49رتبة من المركز  26بزيادة ) 1,( المركز)بيان في الرتبة 

 

 1111عن العام  1111االسماء المركبة االكثر تغيرا  في الرتب  51111
اسم االولى للمواليد الذكور واالناث التي تم تسجيلهم في عام  211اسماء مركبة في قائمة  خمسةيعرض هذا البند اكثر 

 :وكانت الول خمسة اسماء على النحو االتي 1121حيث كانت االكثر تغيرًا في رتبها مقارنة بالعام  1122
 :ذكور 1151111

 (,4رتبة من المركز  54بزيادة ) .5( المركز)في الرتبة  رضا اهلل 
 (,4رتبة من المركز  54بزيادة ) .5( المركز)في الرتبة  د اهللحم 
 (19رتبة من المركز  51بزيادة ) .4( المركز)في الرتبة  مجد الدين 
 (16رتبة من المركز  16بزيادة ) 11( المركز)في الرتبة  جاد اهلل 
 (11رتبة من المركز  19بزيادة ) 29( المركز)في الرتبة  تيم اهلل 

 
 :إناث 1151111

  1121رتبة في العام  21ولجميع االسماء المركبة االناث في المقابل هناك  1122رتبة في العام  25هناك ،
 .كون كبيرةتلرتب لن خالل العام الواحد ل التغيرات فإن باقي االسماء معومقارنة 

 
 (1111و 1111التغيرات بين )التغيرات على مدى العقد الماضي  111

في الضفة الغربية  واإلناثغير المركبة والمركبة للمواليد الذكور  األسماءمقارنة في هذا البند سوف يتم العمل على 
 .1112مع ما هو مستخدم خالل العقد الماضي أي في العام  1122والمستخدمة في العام 

 
 المسجليناألسماء غير المركبة للمواليد  11111

 :ذكور 1111111
للمواليد الذكور موجودة غير مركبة  أسماء، يالحظ أن هناك سبعة 1112مقارنة مع العام  1122في العام  لألسماءتتبعا 

محمد، أحمد، يوسف، عمر، محمود، : ) هي األسماءوهذه  1112والعام  1122في العام  األولىالعشرة  األسماءفي قائمة 
 . 1112هما على راس القائمة منذ العام " احمد"و" محمد" ياسم أن، كما نالحظ (إبراهيمعلي، 
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 1111ومقارنتها مع العام  1111في العام  واإلناثمن حيث الرتب للذكور  األوائلالعشرة غير المركبة  األسماء: 5جدول 
 

 ذكور
 

 إناث

 االسم الرتبة
العدد في 

1111 
  *الفرق بالرتب
 االسم الرتبة  1111مقارنة مع العام 

العدد في 
1111 

  *الفرق بالرتب
 1111مقارنة مع العام 

 0 4,464 محمد 1

 
 120+ 964 ليان 1

 0 2,009 أحمد 2

 
 103+ 885 جنى 2

 4+ 974 يوسف 3

 
 - 801 ريماس 3

 1+ 743 عمر 4

 
 22+ 771 حال 4

 2- 696 محمود 5

 
 49+ 720 لين 5

 5+ 625 أمير 6

 
 14+ 665 رهف 6

 54+ 609 آدم 7

 
 4- 544 سارة 7

 1+ 571 علي 8

 
 38+ 516 بيسان 8

 3- 530 إبراهيم 9

 
 243+ 484 غزل 9

 432+ 517 يامن 10

 
 9- 452 أية 10

              تعني ان رتبة االسم ارتفعت بعدد من الرتب)+( تعني ان رتبة االسم انخفضت بعدد من الرتب، االشارة ( -)االشارة ، تعني ان رتبة االسم لم تتغير( 1)القيمة *: 
 (1غير موجود)االسم في تلك السنة كان غير مستخدم أن  تعني (-) 

 
 21في الرتبة  وأصبح 1112في العام  111فقد انتقل من الرتبة " يامن"االسم  أنالثالثة الباقية فنجد  لألسماءبالنسبة  أما

كان في " أمير"، و1122في العام  4في الرتبة  وأصبح 1112في العام  92كان في الرتبة " ادم"، واالسم 1122في العام 
 .1122في العام  9في الرتبة  وأصبح 22الرتبة 

 
 

 1111ومقارنتها مع العام  1111العشرة األوائل في العام المركبة غير ن ذوي األسماء والمسجل أحياءعدد المواليد الذكور 
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 :ناثإ 1111111
 1122في العام  األولىالعشرة  اإلناث أسماءهناك اسمان فقط من  أنغير المركبة فنالحظ  اإلناث أسماءعند مقارنة  أما

في  2الرتبة     كان في " أية"اسم  أن، حيث (، سارةأية)وهما  1112في العام  األولىالعشرة  اإلناث أسماءموجودة في 
 4في الرتبة  وأصبح 1112في العام  5الرتبة فكانت في " سارة" أما، 1122في العام  21في الرتبة  وأصبح 1112العام 

في  6وأصبح في الرتبة  1112في العام  1,1في الرتبة " غزل"أما باقي األسماء فقد كان االسم  . 1122في العام 
في العام  ,21كان في الرتبة " جنى"، واالسم 1122في العام  2وأصبح في الرتبة  212كان في الرتبة " ليان"، و1122
ومن جهة .  1122في العام  ,وأصبح في الرتبة  1,كان في الرتبة " لين"، و1122في العام  1وأصبح في الرتبة  1112

ولم  1122في العام  5والذي احتل الرتبة " ريماس"أخرى ظهر اسم جديد لم يكن موجود قبل عقد من الزمن وهو االسم 
 .1112في العام  يكن موجوداً 

 

 المسجلينواليد األسماء المركبة للم 11111
 :ذكور 1111111

للمواليد الذكور المركبة  أسماء، يالحظ أن هناك ثماني 1112مقارنة مع العام  1122المركبة في العام  األسماءلتتبع  أما
، عبد اهلل، عز عبد الرحمن: )هي األسماءوهذه  1112والعام  1122في العام  األولىالعشرة  األسماءموجودة في قائمة 

هما " عبد اهلل"و" عبد الرحمن"اسم  أن، كما نالحظ (الدين، نور الدين، عبد الكريم، سيف الدين، عبد العزيز، صالح الدين
 . 1112على راس القائمة منذ العام 

 

في   ,في الرتبة  وأصبح 1112في العام  11انتقل من الرتبة " زين الدين"االسم  أنبالنسبة لالسمين الباقيين فنجد  أما
وبهذه النتائج .  1122في العام  .في الرتبة  وأصبح 1112في العام  99كان في الرتبة " عبد الحي"، واالسم 1122العام 
 .الذكور المركبة وغير المركبة عبر العقد الواحد ال يحدث لها تغير ملحوظ أسماء أننجد 

 

 1111ومقارنتها مع العام  1111في العام  واإلناثمن حيث الرتب للذكور  األوائلالعشرة المركبة  األسماء: 6جدول   
  

 ذكور
 

 إناث

العدد في  االسم الرتبة
1111 

  *الفرق بالرتب
  1111مقارنة مع العام 

العدد في  االسم الرتبة
1111 

  *الفرق بالرتب
 1111مقارنة مع العام 

 1+ 653 عبد الرحمن 1

 
 4+ 74 منة اهلل 1

 1- 498 اهللعبد  2

 
 5+ 52 قطر الندى 2

 1+ 179 عز الدين 3

 
 2- 35 نور الهدى 3

 1- 159 نور الدين 4

 
 3- 33 فاطمة الزهراء 4

 15+ 125 زين الدين 5

 
 1- 22 نور هان 5

 1- 104 عبد الكريم 6

 
 3- 18 هبة اهلل 6

 2- 82 سيف الدين 7

 
 1- 6 ميس الريم 7

 59+ 86 عبد الحي 8

 
 - . نور أيه 8

 1- 49 عبد العزيز 9

 
 - -- حور العين 9

 3- 46 صالح الدين 10

 
 3- -- مريم البتول 10

 تعني ان رتبة االسم ارتفعت بعدد من الرتب)+( تعني ان رتبة االسم انخفضت بعدد من الرتب، االشارة ( -)االشارة ، تعني ان رتبة االسم لم تتغير( 1)القيمة *: 
  .(غير موجود)االسم في تلك السنة كان غير مستخدم أن  تعني (-)  ،حاالت 5تعني أن العدد أقل من ( --)
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 :إناث 1111111
والعام  1122في العام  األولىالعشرة  األسماءموجودة في قائمة  اإلناثللمواليد  مركبة أسماءيالحظ أن هناك ثماني 

مريم ، ميس الريم، هبة اهلل، نور هان، فاطمة الزهراء، نور الهدى، قطر الندى، منة اهلل: )هي األسماءوهذه  1112
 . 1112القائمة في العام هما على راس " فاطمة الزهراء"و" نور الهدى "اسم  أن، كما نالحظ (البتول

 

 .هم رتـب تواصـبحن يلم يكونا مستخدم  1112في العام ف "حور العين"واالسم " نور أيه "وهما  اما بالنسبة لالسمين الباقيين
مـع االخـذ  المركبـة عبـر العقـد الواحـد ال يحـدث لهـا تغيـر ملحـوظ االناثوبهذه النتائج نجد ان اسماء .  1122في العام  6و

 .مولودة مسجلة 1,1تي يحملن اعلى عشر اسماء مركبة بعين االعتبار ان عدد حاالتهم قليل حيث يبلغ عدد االناث الال
 

 1111عن العام  1111غير المركبة االكثر تغيرا  في الرتب  األسماء 11111
اسم االولى للمواليد الذكور واالناث التي تم تسجيلهم في  211اسماء غير مركبة في قائمة  خمسةيعرض هذا البند اكثر 

 :النحو االتي وكانت الول خمسة اسماء على 1112حيث كانت االكثر تغيرًا في رتبها مقارنة بالعام  1122عام 
 

 :ذكور 1111111
  (211رتبة من المركز  61بزيادة ) 21( المركز)يامن في الرتبة 
  (69رتبة من المركز  49بزيادة ) 11( المركز)ريان في الرتبة 
  (64رتبة من المركز  65بزيادة ) 51( المركز)زين في الرتبة 
  (212رتبة من المركز  59بزيادة ) 11( المركز)كنان في الرتبة 
  (51رتبة من المركز  ,,بنقصان ) 4.( المركز)أيمن في الرتبة 

  

 :ناثإ 1111111
  (.2رتبة من المركز  1.بنقصان ) 211( المركز)شيماء في الرتبة 
  (4.رتبة من المركز  45بزيادة ) 21( المركز)غنى في الرتبة 
  (5.لمركز رتبة من ا 41بزيادة ) 22( المركز)سديل في الرتبة 
  (1.رتبة من المركز  71بزيادة ) 6( المركز)غزل في الرتبة 
  (15رتبة من المركز  42بنقصان ) 61( المركز)سندس في الرتبة 

 
 1111عن العام  1111األسماء المركبة االكثر تغيرا  في الرتب  41111

اسم االولى للمواليد الذكور واالناث التي تم تسجيلهم في عام  211اسماء مركبة في قائمة  خمسةيعرض هذا البند اكثر 
 :وكانت الول خمسة اسماء على النحو االتي 1112حيث كانت االكثر تغيرًا في رتبها مقارنة بالعام  1122

 

 :ذكور 1141111
 (94رتبة من المركز  1, بزيادة) 25( المركز)في الرتبة  حبيب اهلل 
 (.,رتبة من المركز  2,بزيادة ) 4( المركز)في الرتبة  عبد الحي 
 (,5رتبة من المركز  15 بنقصان) .4( المركز)في الرتبة  مجد الدين 
 (41رتبة من المركز  11 بزيادة) 51( المركز)في الرتبة  سراج الدين 
 (6رتبة من المركز  11 بنقصان) 16( المركز)في الرتبة  نصر اهلل 
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 :إناث 1141111
  1112رتب في العام  6ناث في المقابل هناك لالولجميع االسماء المركبة  1122رتبة في العام  25هناك، 

 .كون كبيرةتلرتب لن خالل العقد لالتغيرات فإن باقي االسماء  معومقارنة 
 

 1111ن حسب التوزيع الجغرافي والمواليد احياء المسجل 411
 

اعلــى نســبة مواليــد بــين  بــين الســجل ان
 محافظـــــــــات الضـــــــــفة الغربيـــــــــة كانــــــــــت
محافظــــــة الخليــــــل حيــــــث بلغــــــت نســــــبة 

مـــن المواليـــد االحيـــاء % 51.1 المواليـــد
هـــم مـــن  فـــي الضـــفة الغربيـــة المســـجلين

ـــــــــــل، و مـــــــــــن % ,.21محافظـــــــــــة الخلي
مــــــــــــن  %,.22محافظــــــــــــة نــــــــــــابلس، و
 .محافظة رام اهلل والبيرة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1111، المحافظة و  الجنس حسب ن في الضفة الغربيةوالمسجل أحياءالمواليد عدد : 7جدول 
 

 الجنس 
 المحافظة

 المجموع الخليل بيت لحم القدس أريحا واألغوار رام اهلل والبيرة   سلفيت قلقيلية نابلس طولكرم طوباس جنين

 31,434 9,510 2,539 1,508 1,040 3,584 917 1,495 4,563 1,490 1,223 3,565 إناث

 33,085 9,849 2,745 1,599 1,138 3,846 940 1,502 4,791 1,568 1,359 3,748 ذكور

 64,519 19,359 5,284 3,107 2,178 7,430 1,857 2,997 9,354 3,058 2,582 7,313 المجموع

 
  

 1111 في الضفة الغربية حسب المحافظة، عدد المواليد احياء المسجلون



PCBS :1122 ،أسماء المواليد في الضفة الغربية  
 

11 

 

 1111رتب االسماء غير المركبة حسب التوزيع الجغرافي  11411
 ذكور 1111411

هما االسمين االكثر شيوعًا في جميع محافظات الضفة الغربية " أحمد"و" محمد"الى أن  1122تشير بيانات السجل عام 
على مستوى الضفة الغربية في قائمة االسماء العشرة االولى،  اا كما وردتما في رتبهممحافظة، مع بقائه 22البالغ عددها 

تختلف رتبها حسب ( .)الثانية، في حين نالحظ أن االسماء االخرى والبالغة " أحمد"االولى ورتبة " محمد"حيث مازالت رتبة 
 .المحافظات

  
 1111لذكور في الضفة الغربية حسب رتبها في المحافظات، لاألوائل  العشرةمركبة غير ال األسماء: 8جدول 

 

 المحافظة
 االسم

 يامن إبراهيم علي آدم أمير محمود عمر يوسف أحمد محمد
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الضفة الغربية

 6 9 9 7 9 3 4 4 2 1 جنين

 5 28 11 14 8 7 6 4 2 1 طوباس

 5 10 13 18 16 8 4 3 2 1 طولكرم

 10 15 11 7 5 8 4 3 2 1 نابلس

 4 14 10 14 11 6 3 5 2 1 قلقيلية

 5 11 11 9 13 5 5 10 2 1 سلفيت

 18 8 8 3 5 6 7 4 2 1 رام اهلل والبيرة

 8 7 6 10 5 3 4 9 2 1 أريحا واألغوار

 19 8 6 4 10 5 7 3 2 1 القدس

 24 6 5 9 8 4 7 3 2 1 بيت لحم

 9 7 8 10 6 5 4 3 2 1 الخليل

 
محافظات بقيت قائمة األسماء العشرة غير المركبة  5التدقيق على مستوى المحافظة في رتب االسماء نالحظ أن هناك عند 

  . (جنين، أريحا واالغوار، والخليل)موجودة فيها لكن مع اختالف الرتب لالسماء في المحافظة الواحدة وهي في محافظة 
 

على الرغم  21اسماء ثابتة في القائمة من اصل  6 بقيت فيها( س، بيت لحمرام اهلل والبيرة، القد)محافظات وهي  5يوجد 
 21اسماء غير مركبة من أصل  .بقيت فيها  أما محافظة نابلس فقد.  من اختالف رتبها عند مقارنتها بالضفة الغربية

 .ثابتة بالرغم من اختالف رتبها عند المقارنة على مستوى الضفة الغربية
 
ثابتة على الرغم من اختالف رتبها على مستوى المحافظة  21اسماء غير مركبة من اصل  4بقيت محافظات  4هناك  

 (. طوباس، طولكرم، قلقيلية، سلفيت) اتبالمقارنة مع رتبها على مستوى الضفة الغربية وهي محافظ
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 1111لذكور في الضفة الغربية حسب رتبها في المحافظات، لاألوائل  سةالخممركبة غير ال األسماء

 
 

 إناث 1111411
محافظات من الضفة الغربية البالغ  7االسم االكثر شيوعًا في هو" ليان"الى أن  1122بيانات السجل عام من  يتضح
محافظة، حيث بقيت رتبته االولى كما وردت على مستوى الضفة الغربية في قائمة االسماء العشرة االولى، كما  22عددها 
في خمس محافظات عند مقارنته مع الضفة الغربية، في حين نالحظ أن االسماء االخرى  1بقيت رتبته " جنى"أن اسم 

 .سب المحافظاتتختلف رتبها ح
 

 1111ناث في الضفة الغربية حسب رتبها في المحافظات، لل األوائل  العشرةمركبة غير ال األسماء: 9جدول 
 

 المحافظة
 االسم

 اية غزل بيسان سارة رهف لين حال ريماس جنى ليان
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بيةالضفة الغر 

 8 19 6 8 7 3 5 13 2 1 جنين

 8 27 6 7 17 4 5 3 2 1 طوباس

 14 8 9 12 15 5 1 6 3 1 طولكرم

 19 6 9 8 7 4 3 2 5 1 نابلس

 17 9 2 3 3 5 10 5 1 7 قلقيلية

 7 55 9 7 16 5 3 4 2 1 سلفيت

 12 10 6 8 16 5 4 2 3 1 رام اهلل والبيرة

 15 23 15 5 4 6 1 1 1 6 واألغوارأريحا 

 14 7 10 14 4 8 5 1 2 3 القدس

 18 5 23 6 4 6 3 13 2 1 بيت لحم

 8 12 9 7 1 6 5 4 3 2 الخليل

الضفة 
 الغربية

 سلفيت قلقيلية نابلس طولكرم طوباس جنين
رام هللا 
 والبيرة

أريحا 
 واالغوار

 الخليل بيت لحم القدس

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 محمد

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 أحمد

 3 3 3 9 4 10 5 3 3 4 4 3 يوسف

 4 7 7 4 7 5 3 4 4 6 4 4 عمر

 5 4 5 3 6 5 6 8 8 7 3 5 محمود
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 يوجد( نابلس، قلقيلية، الخليل)محافظات وهي  5التدقيق على مستوى المحافظة في رتب االسماء نالحظ أن هناك عند 
 .على الرغم من اختالف رتبها عند مقارنتها بالضفة الغربية 21اسماء ثابتة في القائمة من اصل  6 فيها
 
ثابتة على الرغم من اختالف رتبها على مستوى المحافظة  21اسماء غير مركبة من اصل  8محافظات بقيت   5وهناك 

 .(جنين، طوباس، سلفيت، رام اهلل والبيرة، القدس)  اتبالمقارنة مع رتبها على مستوى الضفة الغربية وهي محافظ
 
مع اختالف الرتب لالسماء في موجودة فيها لكن  21اسماء غير مركبة من اصل  4محافظات بقيت فيها  5كما يوجد  

 (.طولكرم، أريحا واالغوار، بيت لحم)المحافظة الواحدة عند مقارنتها على مستوى الضفة الغربية وهي 
 

 1111المحافظات، في ناث في الضفة الغربية حسب رتبها لإل األوائل ةالخمسمركبة غير ال األسماء

 
 

 1111الجغرافي رتب االسماء المركبة حسب التوزيع  11411
 ذكور 1111411

ن االكثر شيوعًا في جميع محافظات الضفة اهما االسم" عبد اهلل"و" عبد الرحمن"الى أن  1122تشير بيانات السجل عام 
على مستوى الضفة الغربية في قائمة االسماء العشرة  اا كما وردتما في رتبهممحافظة، مع بقائه 22الغربية البالغ عددها 

( .)الثانية، في حين نالحظ أن االسماء االخرى والبالغة " عبد اهلل"االولى ورتبة " عبد الرحمن"مازالت رتبة  االولى، حيث
 .تختلف رتبها حسب المحافظات

 

الضفة 
 الغربية

 سلفيت قلقيلية نابلس طولكرم طوباس جنين
رام هللا 
 والبيرة

أريحا 
 واالغوار

 الخليل بيت لحم القدس

 2 1 3 6 1 1 7 1 1 1 1 1 ليان

 3 2 2 1 3 2 1 5 3 2 2 2 جنى

 4 13 1 1 2 4 5 2 6 3 13 3 ريماس

 5 3 5 1 4 3 10 3 1 5 5 4 حال

 6 6 8 6 5 5 5 4 5 4 3 5 لين
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 1111لذكور في الضفة الغربية حسب رتبها في المحافظات، لاألوائل  العشرة مركبةال األسماء: 11جدول 
 

 المحافظة
 االسم

 صالح الدين عبد العزيز سيف الدين عبد الحي عبد الكريم زين الدين نور الدين عز الدين اهلل عبد عبد الرحمن
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الضفة الغربية

 10 31 7 6 3 8 5 4 2 1 جنين

 17 17 6 8 3 5 6 3 2 1 طوباس

 - 11 10 7 6 11 5 3 2 1 طولكرم

 10 10 9 7 6 5 4 3 2 1 نابلس

 13 13 13 6 8 5 3 3 2 1 قلقيلية

 14 5 5 - 3 4 9 5 2 1 سلفيت

 12 9 4 14 6 5 3 7 2 1 رام اهلل والبيرة

 - 14 4 7 5 5 7 3 2 1 واألغوارأريحا 

 7 11 7 4 7 6 3 4 2 1 القدس

 7 8 8 4 13 3 5 6 2 1 بيت لحم

 10 8 7 6 8 5 4 3 2 1 الخليل

 .(غير موجود)مستخدم االسم في تلك السنة كان غير أن  تعني (-)*: 

 
 بالنظر الى الجدول السابق يمكن مالحظة أن هناك اسماء مركبة موجودة في قائمة العشرة اسماء في الضفة الغربية ولكن

، لكن على مستوى 6رتبته على مستوى الضفة الغربية " عبد العزيز"، على سبيل المثال اسم اختلفت رتبتها حسب المحافظة
 أريحاجنين، طوباس، طولكرم، قلقيلية، )في كل من ( 22، 22،25،21، 24، 52)المحافظة نجد أن رتبته كانت 

، لكنه في 21ه في الضفة الغربية الذي رتبت" صالح الدين" اسم  أيضاً   .1122على التوالي في العام ( ، القدسواألغوار
 .(21،21، 25، 24)نجد أن رتبته كانت على التوالي ( طولكرم، قلقيلية، سلفيت، رام اهلل والبيرة) اتمحافظ

 
على مستوى الضفة الغربية لكنها غير  1122كما نجد أن هناك اسماء مركبة موجودة في قائمة العشرة االوائل في العام 

في محافظة " صالح الدين"محافظة او ال يوجد لها رتبة في المحافظة، مثال على ذلك االسم موجودة على مستوى ال
 .في محافظة سلفيت" عبد الحي"، واالسم واألغوارطولكرم ومحافظة أريحا 

 
ل كما تشير البيانات أن اكثر محافظة كان فيها اسماء مركبة من قائمة العشرة االوائل كانت محافظة نابلس حيث بقيت أو 

اسماء مركبة برتبها كما هي  ,اسماء مركبة برتبها كما هي على مستوى الضفة الغربية، ثم تأتي محافظة الخليل بواقع  4
 .الغربية ةالضفعلى مستوى 

 
 إناث 1111411

المولودات ، أهمها أن عدد أسباب لعدةأسماء اإلناث المركبة فلم يتم التطرق إليها في هذا البند، وذلك بالنسبة إلى 
انه من  كمافي الضفة الغربية،  1122مولودة في العام  ,52يحملن اسم مركب هو قليل حيث بلغ  يالمسجالت واللوات

   .توزيعها حسب المحافظة وذلك حفاظا على سرية البياناتالصعب 
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 1111( شهر الوالدة)ن حسب االختالفات الموسمية والمواليد احياء المسجل 511
لمسجلين، حيث بلغ عدد هو اكثر شهور السنة عددًا من حيث عدد المواليد احياء ا" آب"شهر  أن البيانات الىتشير 

في " شهر الوالدات" ، وبذلك يحصل على لقب 1122في ذلك الشهر من العام  اليدمو  95221حياء المسجلين المواليد ا
حياء المواليد امن حيث عدد  الضفة الغربيةهو أقل شهور السنة في  "شباط "ومن جهة أخرى يتبين أن شهرالضفة الغربية، 
 .مولوداً  15.22المسجلين بواقع 

 
 1122حسب شهر الوالدة والجنس،  ن في الضفة الغربيةوالمسجل أحياءالمواليد عدد : 11جدول 

 

 المجموع
 الجنس

 شهر الوالدة
 ذكور إناث

 كانون الثاني  2,924          2,735         5,659        
 شباط  2,499          2,312          4,811        

 آذار  2,801          2,606          5,407        
 نيسان  2,765          2,533          5,298        

 أيار  2,612          2,487          5,099        

 حزيران  2,633          2,553          5,186        

 تموز  2,933          2,818          5,751        

 آب  3,093         3,017          6,110        

 أيلول  2,922          2,769          5,691        

ولاألتشرين   2,769          2,637          5,406          

 تشرين ثاني  2,535          2,427          4,962        

 كانون األول  2,599          2,540          5,139        

 المجموع  33,085       31,434       64,519     

 
 1122حسب شهر الوالدة والجنس،  ن في الضفة الغربيةلوالمسج أحياءالمواليد عدد 
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 1111( شهر الوالدة)االسماء غير المركبة حسب االختالفات الموسمية رتب  11511
 ذكور 1111511

رتبته األولى " محمد"محمد وأحمد هما االسمين األكثر شيوعا في جميع اشهر السنة حيث بقيت رتبهما كما هي أي  
ى، أما باقي األسماء فاختلفت رتبها الثانية كما وردت على مستوى الضفة الغربية في قائمة األسماء العشرة األول" أحمد"و

 .   حسب الشهر
 

 1111لذكور في الضفة الغربية حسب رتبها في أشهر السنة، لاألوائل  العشرة مركبةغير ال األسماء: 12جدول 
 

 االسم
 الشهر

كانون 
 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني

تشرين 
 األول

تشرين 
 ثاني

كانون 
 األول

 الضفة
لغربيةا  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 محمد

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 أحمد

 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 يوسف

 4 4 4 8 5 6 3 4 4 6 5 4 7 عمر

 5 6 7 5 4 4 6 6 5 7 4 4 4 محمود

 6 9 5 6 10 9 5 4 7 5 9 6 5 أمير

 7 5 5 4 7 5 8 9 11 11 7 7 9 آدم

 8 7 13 10 9 8 9 8 5 4 6 8 10 علي

 9 8 8 12 6 10 7 10 8 9 11 9 8 إبراهيم

 10 12 11 6 7 6 13 15 10 8 8 10 6 يامن

 

العشرة غير المركبة أشهر بقيت قائمة األسماء  4التدقيق على مستوى الشهر في رتب االسماء نالحظ أن هناك ند ع
 .(كانون الثاني، شباط، آب، أيلول)موجودة فيها لكن مع اختالف الرتب لالسماء في الشهر الواحد وهي في اشهر 

 

 1111لذكور في الضفة الغربية حسب رتبها في أشهر السنة، ل األوائل ةالخمس مركبةغير ال األسماء

 

الضفة 

 الغربية

كانون 

 الثاني
 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

تشرين 

 األول

تشرين 

 ثاني

كانون 

 األول

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 محمد

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 أحمد

 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 يوسف

 4 4 8 5 6 3 4 4 6 5 4 7 4 عمر

 6 7 5 4 4 6 6 5 7 4 4 4 5 محمود
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اسماء ثابتة في  6يوجد فيها ( آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، تشرين االول، كانون االول)اشهر وهي  7في حين هناك 
على الرغم من اختالف رتبها عند مقارنتها بالضفة الغربية،  كما انه يوجد شهر واحد فقط بقيت فيه  21القائمة من اصل 

الف رتبها على مستوى الشهر بالمقارنة مع رتبها على مستوى ثابتة على الرغم من اخت 21اسماء غير مركبة من اصل  .
 (.تشرين الثاني)الضفة الغربية وهو شهر 

 
 إناث 1111511

حتى حسب اشهر السنة وغير مستقرة بشكل كبير، حيث أن االسم الذي  عند النظر الى اسماء االناث نجدها متغيرة ايضاً 
اشهر  9الغربية نجده حسب الشهر متغير، فهو االسم األكثر شيوعًا في  على مستوى الضفة" ليان"يأخذ الرتبة واحد وهو 
حيث " جنى"ونفس األمر ينطبق على االسم . (أيار، حزيران، تموز، آب، تشرين األول، كانون األول)من السنة فقط وهي 
نيسان، أيار، تموز، آب، تشرين األول، )اشهر من السنة وهي  9شيوعًا في رتبته أيضًا في  االكثر انه مازال االسم الثاني

 (.كانون األول
 

 1111في الضفة الغربية حسب رتبها في أشهر السنة،  ناثلل األوائل  العشرة مركبةغير ال األسماء: 13جدول 
 

 االسم

 الشهر

كانون 
تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني

 األول
تشرين 
 ثاني

كانون 
 األول

الضفة 
 الغربية

 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 5 6 6 ليان

 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 4 1 3 جنى

 3 6 5 4 3 4 5 3 2 1 1 2 2 ريماس

 4 4 3 5 7 3 3 5 2 4 2 3 1 حال

 5 3 4 3 3 6 6 2 6 5 6 4 5 لين

 6 5 7 6 7 7 4 7 5 6 3 7 3 رهف

 7 9 6 8 5 4 7 15 7 10 10 9 7 سارة

 8 12 11 9 11 11 12 6 7 7 7 5 10 بيسان

 9 11 15 7 16 16 10 12 9 7 7 7 8 غزل

 10 7 11 11 6 13 10 9 10 21 9 18 9 اية

 
العشرة موجودة فيها لكن مع غير المركبة بقيت قائمة األسماء اشهر  5عند النظر على مستوى الشهر، نجد أن هناك 

شباط، نيسان، )اشهر وهي  4هناك و  ،(كانون الثاني، آذار، أيار) اختالف الرتب لالسماء في الشهر الواحد وهي في اشهر
على الرغم من اختالف رتبها عند مقارنتها بالضفة  21اسماء ثابتة في القائمة من اصل  6يوجد فيها ( تشرين األولتموز، 
 .الغربية

 
على الرغم من اختالف رتبها عند مقارنتها بالضفة الغربية  21أسماء ثابتة في القائمة من أصل  .اشهر فيها  5يوجد  

أسماء ثابتة في القائمة من أصل  4يوجد فيها ( آب، تشرين الثاني)ما أن شهري ، ك(حزيران، أيلول، كانون األول)وهي 
 .بالرغم من اختالف رتبها في الشهر عند مقارنتها بالضفة الغربية 21
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 1111في الضفة الغربية حسب رتبها في أشهر السنة،  ناثلل األوائل  ةالخمس مركبةغير ال األسماء

 
 

 1111( شهر الوالدة)حسب االختالفات الموسمية سماء المركبة ألرتب ا 11511
 ذكور 1111511

هو االسم المتصدر القائمة واالكثر شيوعًا في معظم اشهر السنة، وبقي محتفظًا برتبته " عبد الرحمن"مازال االسم المركب 
عند مقارنته على مستوى الضفة الغربية، ولكنه يتراجع الى الرتبة الثانية في شهر أيلول ليأخذ مكانه  اً شهر  22االولى في 

شائع في االسم الوبذلك يكون هو " عبد اهلل"الثاني على مستوى الضفة الغربية واالشهر ايضًا وهو  المركزاالسم الذي يحتل 
 .   اً شهر  22

 

 1111لذكور في الضفة الغربية حسب رتبها في أشهر السنة، لاألوائل  العشرة مركبةال األسماء: 14جدول 
 

 االسم

 الشهر

كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
تشرين 
 األول

تشرين 
 ثاني

كانون 
 األول

الضفة 
 الغربية

 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 عبد الرحمن

 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 عبد اهلل

 3 3 5 3 3 4 5 3 3 3 4 3 6 عز الدين

 4 4 3 4 4 4 4 4 8 5 3 3 3 نور الدين

 5 5 4 5 5 6 3 5 6 5 5 6 4 زين الدين

 6 5 6 6 5 3 7 8 4 10 5 5 7 عبد الكريم

 7 5 8 12 8 7 8 6 4 10 5 6 4 عبد الحي

 8 8 8 8 7 8 5 7 6 4 9 9 9 سيف الدين

 9 13 8 7 8 1 26 8 13 10 8 9 21 العزيزعبد 

 10 - 8 8 12 8 13 11 15 7 9 14 10 صالح الدين

.(غير موجود)االسم في تلك السنة كان غير مستخدم أن  تعني (-)*:   

الضفة 

 الغربية

كانون 

 الثاني
 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

تشرين 

 األول

تشرين 

 ثاني

كانون 

 األول

 1 2 1 2 1 1 1 1 3 5 6 6 1 ليان

 2 1 2 1 2 2 4 2 2 4 1 3 2 جنى

 6 5 4 3 4 5 3 2 1 1 2 2 3 ريماس

 4 3 5 7 3 3 5 2 4 2 3 1 4 حال

 3 4 3 3 6 6 2 6 5 6 4 5 5 لين
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العشرة موجودة فيها لكن مع اختالف الرتب المركبة اشهر بقيت فيها قائمة األسماء  5على مستوى الشهر نالحظ ان هناك 
كانون الثاني، شباط، )اشهر وهي  9كما انه يوجد  ،(نيسان، تشرين الثانيآذار، ) لالسماء في الشهر الواحد وهي في اشهر

( أيار، تموز، كانون االول)أشهر  5هناك و ، 21اسماء مركبة من أصل  6بقيت فيها ( حزيران، آب، أيلول، تشرين االول
 .اختالف رتبها ايضًا عند مقارنتها بمستوى الضفة الغربية على الرغم من 21اسماء من أصل  .بقيت فيها 

  
 إناث 1111511

األكثر شيوعًا وانتشارًا بين أسماء اإلناث المركبة حسب اشهر السنة أيضا، حيث هو االسم " منة اهلل"بقي االسم المركب  
قطر "ى الضفة الغربية، كما إن اسم اشهر في السنة يحتل هذا االسم الرتبة األولى فيها بمقارنته مع مستو  6أن هناك 

 .  اشهر من شهور السنة 4بقي محافظًا على رتبته الثانية في " الندى
 

 1111في الضفة الغربية حسب رتبها في أشهر السنة،  لإلناث األوائل العشرة مركبةال األسماء: 15جدول 
 

 االسم

 الشهر

كانون 
 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 األول

تشرين 
 ثاني

كانون 
 األول

الضفة 
 الغربية

 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 منة اهلل

 2 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 4 2 قطر الندى

 3 1 5 4 5 2 3 6 1 3 1 3 4 نور الهدى

 4 4 4 3 3 6 3 4 2 4 5 2 2 فاطمة الزهراء

 5 5 2 4 6 4 3 4 5 - 5 - 4 نور هان

 6 - 5 6 3 5 6 3 - - 4 4 - هبة اهلل

 7 - 5 6 - 6 - 6 - - 5 - - ميس الريم

 8 - 5 - - 6 6 - - - - 6 - نور ايه

 9 - - - - 6 8 6 - - - - - حور العين

 10 - 5 6 - - - - - - - - - مريم البتول

.(غير موجود)االسم في تلك السنة كان غير مستخدم أن  تعني (-)*:   

 
حسب الشهر عند مقارنتها على مستوى  األسماءنالحظ االختالف في رتب  لإلناثالمركبة  األسماءقائمة  إلىعند النظر 

 .كما يالحظ بشكل ملفت للنظر عدم وجود أسماء من قائمة العشرة ضمن قائمة األسماء حسب الشهر الضفة الغربية،
 
ه ذأخرى غير موجودة فيها وه ,أسماء من قائمة العشرة موجودة وتختلف أيضا برتبها و ,اشهر فقط فيها  5فيوجد  

 .21 اصل من مركبة أسماء 9 فيها بقيت (أيلول شباط،) شهري يوجد كما  ،(أيار، كانون األول كانون الثاني،)األشهر هي 
 
 بقيت (الثاني تشرين آب،) شهري وهناك ،(األول تشرين تموز، حزيران، ) وهي 21 اصل من أسماء . فيها اشهر 5 هناك 

 .أسماء 21 اصل من التوالي على أسماء 1و أسماء 4 افيهم بقي (نيسان آذار، ) شهري هناكو  ،21 اصل من أسماء 6 امفيه
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 الفصل الثاني
 

 نهجية والجودةالم
 

غرافية الرئيسية التي يسعى و أحد أهم المؤشرات الديم( المواليد والوفيات)تعتبر البيانات المتعلقة باإلحصاءات الحيوية 
 الديموغرافيننا من خالل بيانات اإلحصاءات الحيوية تحليل الواقع ـويمك، الفلسطيني لتوفيرها الجهاز المركزي لإلحصاء

 .المستقبليةواالتجاهات الديموغرافية  ،للسكان ومعرفة حركة السكان
 
 

 أهداف التقرير 112
ويبحث في أفضل  ،1122حول أسماء المواليد األكثر شعبية في الضفة الغربية في عام  إحصاءاتيقدم هذا التقرير 

 السابقة السنةللذكور واإلناث ويقارن رتب هذه األسماء مع الرتب في  (مركب وغير مركب)حسب نوعها  األسماء األولى
حسب  األولى األسماءكما يناقش باإلضافة إلى ذلك .  والتغيرات التي جرت على رتب هذه األسماء عبر العقد الماضي

 .السنة اشهرهذه األسماء حسب  رتب وأيضا التباين أو االختالفات في رتبها في المحافظة
 

 مصادر البيانات 2.2
وقد تم الحصول  11/12/1121هي محدثة لغاية و  الحالية سجل السكان نسخة تم إعداد هذا التقرير باالعتماد على بيانات

  .1121من عام  نيسانمن وزارة الداخلية في شهر  عليها
 

 التقرير منهجية 3.2
من خالل التنسيق مع  2111بدأت دائرة السجالت المركزية بالحصول على نسخة محوسبة من سجل السكان بداية عام 

وزارة الداخلية الفلسطينية، حيث تزود الوزارة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بنسخة محوسبة ومحدثة من بيانات سجل 
 .ر وذلك وفق متغيرات محددةستة أشه إلىالسكان وذلك مرة كل ثالثة 

 
حملة الهوية الفلسطينية فقط وبغض النظر عن مكان إقامتهم  نيشار هنا إلى أن بيانات سجل السكان تشمل الفلسطينيي

حاليًا سواًء داخل األراضي الفلسطينية أم خارجها، كما ال يشمل سجل السكان الفلسطينيين المقيمين في األراضي 
الهوية الفلسطينية، والفلسطينيين حملة الهوية المقدسية، واألجانب المتواجدون في األراضي  الفلسطينية وال يحملون

 .الفلسطينية
 

 جودة البيانات  412
الالزمة  صيتم الحصول على بيانات سجل السكان ضمن قاعدة بيانات من وزارة الداخلية، ومن ثم تجري عملية الفح

حصاء الفلسطيني من عدة نواحي، والتي تعتبر أساسية في العمل اإلحصائي، لنسخة سجل السكان في الجهاز المركزي لإل
 .كاستيفاء البيانات وتناسق بيانات الفرد الواحد وتوافق البيانات مع دليل الترميز المستخدم

 
 آلية العمل على أسماء المواليد  5.2

  والتي تقوم بنشر أسماء المواليد من واقع قبل إعداد هذا التقرير تم اإلطالع على بعض التجارب الدولية الناجحة
 .سجالت السكان والتعداد
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  طرق مختلفة، ولذلك تم  ةحيث وجد أن االسم الواحد يكون مكتوب بعد ،المسجلين أحياءالمواليد  أسماء دراسةتم
العمل على فرز جميع األسماء الموجودة في السجل وتم العمل على توحيد جميع األسماء المختلفة بالكتابة تحت 

طرق مختلفة  ةمكتوب في السجل بعد" إبراهيم"اسم واحد فقط، على سبيل المثال وألسماء الذكور نجد إن اسم 
، مثال "إبراهيم"، وقد تم معالجة مثل هذه الحالة عن طريق توحيدها باسم (يمابراهيم، أبراهيم، آبراهيم، إبراه)وهي 

مع مالحظة   ".بانة"وقد تم معالجته باسم ( بانة، بانا، بانه)على اسم لإلناث، اسم بانة ونجده في السجل كما يلي 
 . أن هذه العملية متعبة جدا وتأخذ وقت طويل

 
 طرق  ةحيث نجده أيضا مكتوب بعد" منة اهلل"و" عبد الرحمن"مثل  اإلناثللذكور و  كما أن هناك األسماء المركبة

وقد تم معالجة مثل هذه الحاالت عن طريق كتابة  (منة اهلل، منه اهلل)و (عبد الرحمن، عبدالرحمن)مختلفة مثل 
   .يانات، من اجل سهولة التعامل معها أيضا في قواعد الب"منة اهلل"و " عبد الرحمن"فراغ بين االسمين أي 

 
 أسماء المواليد تم مالحظة أن هناك عدد من األسماء عددها قليل جدا بحيث ال تسمح لنا سرية أعداد  عند ذكر

، فتم العمل على إدراج رمز خاص أسماء 5البيانات بالعمل على نشر عددها وهي في الغالب تكون اقل من 
    (.--)، وهذا الرمز هو 5ضمن الجداول التي فيها ويدل على أن عدد األسماء أقل من 
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الثالثالفصل   

 

 المفاهيم والمصطلحات
 

تم اعتماد المعايير الدولية المستخلصة من توصيات األمم المتحدة في تفسير المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا 
 .الفلسطينيالتقرير، وقد صيغت بما يتناسب وأهداف التقرير وظروف المجتمع 

  
 : اإلحصاءات الحيوية

 .معلومات تجمع وتبوب في صورة رقمية، وتتصل بنماذج تسجيل الوقائع الحيوية أو تستمد منها
 

 : سجل السكان
نظام للبيانات المحددة عن كل فرد، أي آلية للتسجيل المستمر أو الربط المنسق بين معلومات مختارة خاصة بكل فرد من 

المقيمين في بلد أو منطقة ما، يوفر أحدث المعلومات عن عدد السكان وخصائصهم، في أي فترات زمنية أفراد السكان 
 .مختارة

 
 : المولود الحي

ن  أي مولود ولد حيًا وصرخ أو بكى عند الوالدة أو ظهرت عليه أي عالمة أخرى من عالمات الحياة عند الوالدة حتى وا 
 .مات بعدها بلحظات

 
 :دنينظام التسجيل الم

التسجيل المستمر والدائم واإللزامي للوقائع الحيوية وصفاتها، أي المواليد أحياء، الوفيات، وفيات األجنة، الزواج، الطالق، 
فضاًل عن إبطال الزواج والتفريق القانوني، التبني، تثبيت النسب، واالعتراف بالبنوة، ويتم التسجيل المدني بموجب رسوم أو 

 .القانونية في كل بلد، وبالتالي ال يعني تسجيل الواقعة هو الحصول على الجنسيةالئحة وفقًا للشروط 
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   1111اسم األولى غير المركبة والمركبة للذكور،  111 الـ قائمة(: 1)ملحق 
 ذكور

 مركب غير مركب
 الرتبة العدد االسم الرتبة العدد االسم
 1 653 عبد الرحمن 1 4,464 محمد
 2 498 اهللعبد  2 2,009 أحمد
 3 179 عز الدين 3 974 يوسف

 4 159 نور الدين 4 743 عمر
 5 125 زين الدين 5 696 محمود
 6 104 عبد الكريم 6 625 أمير
 7 86 عبد الحي 7 609 آدم
 8 82 سيف الدين 8 571 علي
 9 49 عبد العزيز 9 530 إبراهيم
 10 46 صالح الدين 10 517 يامن
 11 44 الرحيمعبد  11 448 أيهم
 12 43 عبد القادر 12 402 عمرو
 13 37 حبيب اهلل 13 391 كريم
 14 27 عبد الفتاح 14 374 يزن
 15 26 عبد الحميد 15 320 مجد
 16 24 تيم اهلل 15 320 قصي

 16 24 عبد اللطيف 15 320 مصطفى
 18 23 عبد الهادي 18 304 يحيى
 18 23 بهاء الدين 19 290 ليث
 20 15 جاد اهلل 20 289 ريان
 20 15 عبد السالم 21 286 حمزه
 20 15 المعتصم باهلل 22 277 قيس
 23 14 عالء الدين 23 276 زيد
 24 13 عبد الوهاب 24 273 كرم
 24 13 عبد الحليم 25 243 معتز
 24 13 تقي الدين 26 229 خالد
 27 12 شهاب الدين 27 211 حسن
 27 12 زين العابدين 27 211 عدي
 29 11 عماد الدين 29 196 أنس
 29 11 عبد المنعم 30 180 مراد
 29 11 عبد المجيد 31 177 براء
 32 10 سراج الدين 32 168 زين
 32 10 محي الدين 33 164 جود
 34 6 عبد الجبار 34 163 أوس
 34 6 ضياء الدين 35 161 عمار
 34 6 المعتز باهلل 36 158 تيم
 34 9 الرؤوفعبد  37 154 مؤمن
 38 8 حمد اهلل 38 150 أسيد
 38 8 رضا اهلل 38 150 مالك

 .وتم إدراجه حفاظا على سرية البيانات 2هو داللة عن أن عدد الحاالت اقل من  (--)الرمز * 
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   1111اسم األولى غير المركبة والمركبة للذكور،  111 الـ قائمة(: 1)ملحق 
 ذكور

 مركب غير مركب
 الرتبة العدد االسم الرتبة العدد االسم
 38 8 عبد الناصر 40 149 موسى
 38 8 عبد الرزاق 41 148 رضا
 42 4 معتز باهلل 42 140 كنان
 42 4 الجليلعبد  43 134 أسامة
 42 4 حسام الدين 44 128 خليل
 42 4 عطا اهلل 45 125 وسيم
 42 4 عبد الملك 46 124 أدهم
 42 4 عبد الغني 47 122 عبادة
 42 4 عبد الباسط 48 119 إسالم
 49 6 محمد علي 49 114 وليد
 49 6 عبد الرازق 50 112 عيسى
 49 6 نصر اهلل 50 112 حسين
 49 6 الحكيمعبد  52 105 وديع
 49 6 معتصم باهلل 52 105 طارق
 54 5 عبد الجواد 54 104 مهند
 54 5 محمد نور 55 101 ياسين
 54 5 جمال الدين 56 97 فارس
 57 -- فجر الدين 57 93 تامر
 57 -- عبد الحافظ 57 93 صالح
 57 -- عبد الخالق 59 92 يمان
 57 -- شرف الدين 59 92 عالء
 57 -- الدين نجم 61 91 جمال
 57 -- محمد زين 61 91 يزيد
 63 -- جالل الدين 63 90 باسل
 63 -- محمد يزن 63 90 صهيب
 63 -- محمد رضا 65 88 جهاد
 63 -- زين العمر 66 87 عبيدة
 63 -- عبد الشافي 67 86 جاد
 63 -- عبد السميع 68 84 رامي
 63 -- عبد المالك 69 82 هادي
 63 -- ربهعبد  69 82 حسام
 63 -- سيف االسالم 71 81 ضياء
 63 -- خير اهلل 72 78 الياس
 63 -- أسد الدين 72 78 جواد
 63 -- عبد المعطي 72 78 سليمان
 63 -- عبد الغفار 75 77 فادي
 63 - عبد المعز 76 76 وسام
 63 -- عبد الحفيظ 77 74 معاذ
 78 -- خليل الرحمن 78 70 لؤي

 .وتم إدراجه حفاظا على سرية البيانات 2هو داللة عن أن عدد الحاالت اقل من  (--)الرمز * 
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   1111اسم األولى غير المركبة والمركبة للذكور،  111 الـ قائمة(: 1)ملحق 
 ذكور

 مركب غير مركب
 الرتبة العدد االسم الرتبة العدد االسم
 78 -- نور االسالم 79 69 مهدي
 78 -- تاج الدين 80 68 قاسم
 78 -- فضل اهلل 80 68 بالل
 78 -- سيف اهلل 82 66 غيث
 78 -- محمد حبيب 82 66 أمجد
 78 -- عبد الكامل 82 66 معتصم
 78 -- فجر االسالم 85 65 عدنان
 78 -- محمد أمين 85 65 إسماعيل
 78 -- أسد اهلل 87 64 سيف
 78 -- محمد امين 87 64 شادي
 78 -- محمد الفاتح 87 64 أيمن
 78 -- عبد النور 90 63 عامر
 78 -- محمد وليد 91 62 جميل
 78 -- عبد الباقي 91 62 مصعب
 78 -- كرم اهلل 91 62 بشار
 78 -- محيي الدين 94 57 ياسر
 78 -- عبد الباري 94 57 سامي
 78 -- ياسر عرفات 94 57 بهاء
 78 -- عبد المهدي 97 56 زكريا
 78 -- محمد كريم 97 56 سعيد
 78 -- حبيب الرحمن 99 55 إياد
 78 -- عبد االله 100 54 عادل
 78 -- شمس الدين 100 54 أمين
 78 -- مجد الدين 100 54 عماد
 78 -- محمد سعيد 100 54 مؤيد
 78 -- كمال الدين - - -
 78 -- عبد العظيم - - -
 78 -- عبد العليم - - -
 78 -- محمد زياد - - -
 78 -- يوسف ناصر - - -
 78 -- محمد زاهي - - -

 .وتم إدراجه حفاظا على سرية البيانات 2هو داللة عن أن عدد الحاالت اقل من  (--)الرمز * 
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   1111اسم األولى غير المركبة والمركبة للناث،  111 الـ قائمة(: 1)ملحق 
 إناث

 مركب غير مركب
 الرتبة العدد االسم الرتبة العدد االسم
 1 74 منة اهلل 1 964 ليان
 2 52 قطر الندى 2 885 جنى
 3 35 نور الهدى 3 801 ريماس
 4 33 فاطمة الزهراء 4 771 حال
 5 22 نور هان 5 720 لين
 6 18 هبة اهلل 6 665 رهف
 7 9 ميس الريم 7 544 سارة
 8 , نور ايه 8 516 بيسان
 9 -- حور العين 9 484 غزل
 10 -- مريم البتول 10 452 اية
 10 -- قوت القلوب 11 431 سديل
 10 -- سدرة المنتهى 12 423 مريم
 13 -- مجدل شمس 13 407 نور
 13 -- جنة اهلل 14 402 غنى
 13 -- اية اهلل 15 378 تالة
 13 -- ملك روحي 16 375 ملك
 13 -- نور اهلل 17 363 ميار
 13 -- هبة الرحمن 18 344 لجين
 13 -- تقوى اهلل 19 342 زينة
 13 -- زين الشرف 20 331 راما
 13 -- راية االسالم 21 308 رغد
 13 -- روز ماري 22 300 لمار
 13 -- مدهلل 23 293 تولين
 13 -- ام كلثوم 24 286 فرح
 13 -- اوليفا زينه 25 284 أسيل
 13 -- نداء الوطن 26 282 بتول
 13 -- مالك الرحمن 27 280 ألما
 13 -- تيا اوديليا 28 267 ماسة
 13 -- تبارك الرحمن 28 267 فاطمة
 13 -- تيا سالم 30 261 مالك
 13 -- تيا ماريا 31 258 جود
 13 -- مهره دكار 32 250 شهد
 13 -- جميله كندة 33 228 ديمة
 13 -- نور الصباح 34 224 ريتاج
 13 -- انسام زكيه 35 214 ريتال
 13 -- جوالن سمانثه 36 208 ياسمين
 13 -- ليلى دارا 37 206 رفيف
 13 -- حبيبة الرحمن 38 196 ميرا
 13 -- آيا نور 38 196 يارا
 13 -- السيده إحسان 40 193 ندى

 .وتم إدراجه حفاظا على سرية البيانات 2هو داللة عن أن عدد الحاالت اقل من  (--)الرمز * 
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   1111اسم األولى غير المركبة والمركبة للناث،  111 الـ قائمة(: 1)ملحق 
 إناث

 مركب غير مركب
 13 -- حور عين 41 190 سوار
 13 -- ايفا نجلين 42 189 ميس
 13 -- حياة الدين 43 174 لما
 13 -- نور اإليمان 44 173 سلمى
 13 -- حياة الروح 45 170 رزان
 13 -- بشرى االسالم 46 163 رؤى
 13 -- أمل القدس 47 155 هبة
 13 -- ربى اهلل 48 154 دانا

 13 -- قمر الزمان 49 153 بيلسان
 13 -- رضا النا 50 151 بيان
 13 -- كيندا باريس 51 150 سما
 13 -- رواء الجنه 52 140 دارين
 13 -- ماريا تريزا 53 139 سجى
 13 -- مسك الجنه 54 135 النا
 13 -- زينة الرحمن 55 132 تالين
 13 -- زينه هدنه 56 127 سيال
 13 -- مهر ديكار 57 124 صبا
 13 -- ستر اهلل 58 123 لميس
 13 -- مي رازان 58 123 ريم
 13 -- نادرة الوجود 60 121 ايمان
 13 -- نسائم االيمان 61 117 رنيم
 13 -- وفاء اهلل 61 117 هديل
 13 -- نور الرحمن 63 116 دياال
 13 -- شذى الورد 64 113 آالء
 13 -- شمس االصيل 65 112 جنان
 13 -- تاج الوقار 66 109 مرح
 13 -- عاليا ادن 67 105 رماس
 13 -- عرين جنان 68 104 تسنيم
 13 -- هيا صوفيه 69 103 ندين
 13 -- سلمى روز 70 101 حنين
 13 -- ياسمين أميليا 71 100 نغم
 13 -- سيلين ماريا 71 100 أمل
 13 -- سيدرة المنتهى 73 99 تقى
 - - - 74 96 بانة
 - - - 75 95 سيلين
 - - - 75 95 ألين
 - - - 77 94 عائشة
 - - - 77 94 مرام
 - - - 79 93 ميسم
 - - - 79 93 أسراء
 - - - 81 92 سيدرا

 .وتم إدراجه حفاظا على سرية البيانات 2هو داللة عن أن عدد الحاالت اقل من  (--)الرمز * 
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   1111اسم األولى غير المركبة والمركبة للناث،  111 الـ قائمة(: 1)ملحق 
 إناث

 مركب غير مركب
 - - - 82 91 سدين
 - - - 82 91 جنات
 - - - 82 91 كندا
 - - - 85 90 زينب
 - - - 86 84 سلسبيل
 - - - 87 81 ميرال
 - - - 88 80 زين
 - - - 89 77 رتاج
 - - - 90 76 سيما
 - - - 91 75 آيات
 - - - 92 74 سالي
 - - - 92 74 أسماء
 - - - 94 71 ليلى
 - - - 94 71 سندس
 - - - 96 70 حنان
 - - - 97 68 الرا

 - - - 98 67 ضحى
 - - - 99 65 مسك
 - - - 100 64 دانية
 - - - 100 64 شيماء

 .وتم إدراجه حفاظا على سرية البيانات 2هو داللة عن أن عدد الحاالت اقل من  (--)الرمز * 
 
 


