
1 

 

 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 343/  484القــرار رقم  /
 

  وزير التربية:
 م وتعديالتو .4552/ لعام 05بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

 م.2/7/4502/ تاريخ 452وعلى المرسوم رقم /
 المتضمن اعتماد األحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجيات العامة.م 05/05/4502/ م.و تاريخ 22وعلى القرار رقم /

 م المتضمن اعتماد المسابقة. 7/2/4507تاريخ  070/2وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية رقم 

 م المتضمن اإلعالن عن إجراء مسابقة.7/2/4507تاريخ  727/722وعلى القرار رقم 
 . درعام وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2444/722وعلى القرار رقم 
 .درعاحافظة المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في م وتعديالتوم 4507/ 05/ 07تاريخ  2974/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00492/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 . المتضمن أسماء الناجحين م وتعديلو 42/0/4509تاريخ  494/722وعلى القرار رقم /

  المتضمن اعتماد  نتائج المسابقةم  00/4/4509تاريخ    050/2رقم وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية 
 يقرر ما يأتـــــــي :

 

 نين بصفة دائمة من الفئة األولى لمسابقة المعلن عنيا لتعيين عدد من المواطا الناجحين فييعتبر السادة المدرجة أسماؤىم أدناه  : 1مادة
 وفق تسلسل درجات نجاحيم  مقبولين للتعيين لدييا درعا مديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في           
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :  حسب         

   
 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 74.1 حمدة حسٌن اٌمان الذٌاب التخطٌط واإلدارة 2832 1

 70.8 عائشة عداد امل ابو السل التخطٌط واإلدارة 2831 2

 64 صٌتة ابرهٌم هدى الزعبً التخطٌط واإلدارة 2828 3

 85.5 حمدة عبد الرحمن هناء العٌد التربٌة اإلسالمٌة 1605 1

 82.8 فاطمة غازي اخالص العمٌان التربٌة اإلسالمٌة 1410 2

 82.6 مرٌم حسن ارٌج الصفدي التربٌة اإلسالمٌة 1411 3

 82.5 فاطمة لاسم منى الخوالدة التربٌة اإلسالمٌة 1574 4

 82.4 شكرٌه حسٌن وسام الطاٌل التربٌة اإلسالمٌة 1620 5

 81.3 امنة اسماعٌل هدى علً التربٌة اإلسالمٌة 1624 6

 81.2 امنة عوض فالح العوٌدات التربٌة اإلسالمٌة 1546 7

 81.2 فاطمة عٌسى سرحٌة المبالوي التربٌة اإلسالمٌة 1493 8

 81 حمدة احمد امنة دمحم التربٌة اإلسالمٌة 1431 9

 80.4 فهمٌة دمحم زكٌة الناصٌف التربٌة اإلسالمٌة 1491 10

 79.2 حسنة ملوح دمحم الشرٌدة التربٌة اإلسالمٌة 1558 11

 79.1 جمٌلة عدنان سمٌة العمٌل التربٌة اإلسالمٌة 1500 12

 79.1 مرٌم احمد فاٌزة الشحمة التربٌة اإلسالمٌة 1542 13
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 79.1 سهام صالح عبلة العبد هللا التربٌة اإلسالمٌة 1518 14

 78.6 فهمٌة دمحم الهام خلٌف التربٌة اإلسالمٌة 1425 15

 78.4 خدٌجة دمحم علً هناء الجباوي التربٌة اإلسالمٌة 1603 16

 78.4 شٌخة ابراهٌم مٌسون الخلف التربٌة اإلسالمٌة 1582 17

 77 فاطمة ابراهٌم اسماء الٌونس اإلسالمٌةالتربٌة  1418 18

 76.9 سعدة عصام الفت العلً التربٌة اإلسالمٌة 1421 19

 76.9 مٌسر جمعة نسرٌن االسعد التربٌة اإلسالمٌة 1587 20

 76.5 ترفة لطفً مرٌم دحدل التربٌة اإلسالمٌة 1567 21

 76 سارة احمد محمود بمدلٌة التربٌة اإلسالمٌة 1561 22

 75.8 وضحة سعود نجوى النصٌرات التربٌة اإلسالمٌة 1585 23

 75.2 سعدة اسماعٌل هدى الحموي التربٌة اإلسالمٌة 1599 24

 75 اٌمان جمٌل عروبة لدورة التربٌة اإلسالمٌة 1521 25

 75 زاد الخٌر ناصر مروةالشعٌر التربٌة اإلسالمٌة 1563 26

 74.6 امٌنة عبد الكافً فاطمة نٌال التربٌة اإلسالمٌة 1540 27

 74.5 رفٌمة دمحم ناجً ندى الزعبً التربٌة اإلسالمٌة 1586 28

 74.5 فاٌزه زهٌر والء الحورانً التربٌة اإلسالمٌة 1623 29

 74 عٌده دمحم امتثال البكر التربٌة اإلسالمٌة 1622 30

 73.5 ماجدة عبد المادر بشارالنصٌرات التربٌة اإلسالمٌة 1445 31

 73.5 غازٌة غصاب نسرٌن الصبح التربٌة اإلسالمٌة 1589 32

 73 بسٌما شفٌك هدى خضورة التربٌة اإلسالمٌة 1602 33

 73 مرٌم خلٌفة فراس الدٌري التربٌة اإلسالمٌة 1545 34

 73 جمٌلة موسى الهام العٌاش التربٌة اإلسالمٌة 1424 35

 72.9 صٌتة ٌاسٌن مها الجهمانً التربٌة اإلسالمٌة 1577 36

 72.8 ترفة موسى نهى العودةهللا التربٌة اإلسالمٌة 1594 37

 72.6 حمٌدة سعٌد خدٌجةالممداد التربٌة اإلسالمٌة 1463 38

 72.6 فاطمة بهٌج فتاه الواكد التربٌة اإلسالمٌة 1543 39

 72.5 ضحٌة احمد نادٌا الشنتوت التربٌة اإلسالمٌة 1584 40

 72.5 ٌسرى جبر اسماء شحادة اإلسالمٌةالتربٌة  1419 41

 72.5 منٌرة ٌوسف رنا ابو شنار التربٌة اإلسالمٌة 1478 42

 72 فاطمة دمحم لما الحشٌش التربٌة اإلسالمٌة 1552 43

 72 غادة سالم تغرٌد المحاسنة التربٌة اإلسالمٌة 1449 44

 72 امل حامد ابتسام دمحم التربٌة اإلسالمٌة 1400 45

 72 نادٌه دمحم بثٌنة البكري التربٌة اإلسالمٌة 1442 46

 72 فاطمة دمحم ابتسال احمد التربٌة اإلسالمٌة 1397 47

 72.0 خدٌجة احمد منار سوٌدان التربٌة اإلسالمٌة 1568 48

 71.5 هٌلة ٌوسف احالم الشدٌدي التربٌة اإلسالمٌة 1405 49

 71.5 امونة احمد ابراهٌم الفالح التربٌة اإلسالمٌة 1403 50

 71.5 فلاير اكرٌم نسرٌن الخشارفة التربٌة اإلسالمٌة 1588 51

 71.5 مرٌم ٌوسف نور الجاموس التربٌة اإلسالمٌة 1595 52
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 71.5 فالحة احمد احالم الحمدان التربٌة اإلسالمٌة 1404 53

 71.5 رابعة جدعان بشرى ابو حالوة التربٌة اإلسالمٌة 1446 54

 71.1 فاطمة احمد دانٌا ابراهٌم التربٌة اإلسالمٌة 1467 55

 71 سهام محمود رلٌة اشحادة التربٌة اإلسالمٌة 1485 56

 71 فاطمة علً حسٌن الخٌاط التربٌة اإلسالمٌة 1457 57

 65 خالدٌة احمد صفاء الزعبً التربٌة الخاصة 2427 1

 65.5 بدرٌة شوكت دمحم أسعد التربٌة الرٌاضٌة 2128 1

 66 تاتٌانا عبد السالم إبراهٌم الزعبً التربٌة الفنٌة 2130 1

 64.5 جومانة رهٌف شفاء الكدٌس التربٌة الفنٌة 2133 2

 69.5 سعاد سعٌد جالل الخوري التربٌة الموسٌمٌة 2136 1

 76.7 فاطمه ٌوسف روعه اسد إحصاء رٌاضً 2018 1

 72 ٌسرى علً سوسن االحمد إحصاء رٌاضً 2010 2

 ٌعموب نورا جلٌكو إحصاء رٌاضً 2020 3
سلوى 
 شروف

68.4 

 67.8 مكٌه عوض سناء العوٌدات إحصاء رٌاضً 2013 4

 65 فاطمه خٌر هللا اخالص الرفاعً إحصاء رٌاضً 2011 5

 77.6 هٌفاء ٌوسف دٌانا داغر إرشاد نفسً 2507 1

 75 لطٌفة صبح سوزان العمٌل إرشاد نفسً 2514 2

 74 نادٌه دمحم هٌا الزعبً نفسًإرشاد  2573 3

 74 اٌمان فٌصل زاد الخٌرالشكر إرشاد نفسً 2494 4

 73.6 دالل هشام شهد الشرع إرشاد نفسً 2429 5

 73.2 زبٌدة دمحم صفاء النصر هللا إرشاد نفسً 2434 6

 73.1 منى سعٌد والء االصفر إرشاد نفسً 2432 7

 73 رحمة ذٌب نبٌلة ابو نمطة إرشاد نفسً 2437 8

 73 منٌرة غسان فلاير السعدي إرشاد نفسً 2499 9

 73 سكٌبة احمد رشا الرفاعً إرشاد نفسً 2461 10

 73 ٌسرى صٌتان هبة السوٌدان إرشاد نفسً 2450 11

 73 نجالء تٌسٌر نور الفمٌه إرشاد نفسً 2472 12

 73 مٌسون ثانً رٌموندا المبالن إرشاد نفسً 2477 13

 73 سمٌا سمٌح سوزان نصر هللا إرشاد نفسً 2567 14

 81.3 لٌلى محمود علً اسماعٌل تارٌخ 1783 1

 80.2 مٌاسة فجر حسام علً تارٌخ 1631 2

 77.8 مرٌم موسى خلدون حرٌدٌن تارٌخ 1763 3

 76.5 حمدٌة لطفً هناء الوادي تارٌخ 1749 4

 76.4 اٌمان هاٌل شذا الظاهر تارٌخ 1627 5

 75.9 عائشة علً هدى نجٌبه تارٌخ 1784 6

 75.5 مرٌم احمد مٌسون الغزالً تارٌخ 1712 7

 74 فتحٌة فاٌز امل ابو زلفة تارٌخ 1692 8

 73.5 حسنة ابراهٌم خدٌجة الجباوي تارٌخ 1690 9

 73.5 زبٌدة ابراهٌم منٌرة السالمة تارٌخ 1760 10
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 73.4 خدٌجة تحسٌن مؤمنات العملة تارٌخ 1689 11

 73 رسمٌة محمود امانً الربٌة تارٌخ 1744 12

 73 زٌنب سلٌمان االء المفلح تارٌخ 1628 13

 72.5 مرٌم حمدي هدى الزعبً تارٌخ 1740 14

 72.1 فهمٌة جمعة فاتن المادري تارٌخ 1658 15

 72 عائشة احمد رشة المحامٌد تارٌخ 1773 16

 72 مهى عبد الجلٌل والء الراجح تارٌخ 1758 17

 71.5 عزٌزة عبد هللا فاطمة ابو حشٌش تارٌخ 1757 18

 71 نورٌة عبد المادر لٌنا الاسماعٌل تارٌخ 1711 19

 70.5 فاطمة علً نادٌة حسن تارٌخ 1633 20

 70.2 عائشة احمد شهرزاد البكرٌة تارٌخ 1693 21

 70.1 فوزٌة سلٌمان بشرى النماوة تارٌخ 1662 22

 70 شامٌة عبد الكرٌم أبوخروبأزهار  تارٌخ 1645 23

 70 حمدة حسنً مادلٌن الشلهوب تارٌخ 1660 24

 70 نجاح بهاء الدٌن فٌروز الفالح تارٌخ 1725 25

 70 غزوة دمحم الهام الناطور تارٌخ 1674 26

 69.5 شوله دمحم نور هٌشان تارٌخ 1657 27

 69.4 بٌكا جمال جماالت ممبل تارٌخ 1764 28

 69 مرٌم دمحم اسماء ابازٌد تارٌخ 1691 29

 69 زهرة حسٌن مرٌم خشارفة تارٌخ 1772 30

 69.0 سعدة علً نسرٌن عبد هللا تارٌخ 1647 31

 68.5 علً علً جٌهان عبد السالم تارٌخ 1731 32

 68.4 فوزة خلف منال خرٌبة تارٌخ 1701 33

 68 مرٌم جمٌل فادي السعد النعٌمً تارٌخ 1788 34

 68 عٌشة علً حسنة عٌاش تارٌخ 1646 35

 68 كوثر سعٌد فردوس اللباد تارٌخ 1759 36

 68 حمدة حمدان ازدهار الخلف تارٌخ 1683 37

 67.5 وفاء مروان حال الفارس تارٌخ 1629 38

 67.5 منى احمد ابتهال العساف تارٌخ 1687 39

 67 نوال دمحم طارق احمد تارٌخ 1655 40

 80.9 زٌنب دمحم لاسم السعدي تجارة والتصاد 2190 1

 79.7 زٌنب دمحم فوز حمود تجارة والتصاد 2189 2

 79.6 ختام عوض دمحم الراشد تجارة والتصاد 2200 3

 75.9 نوال سعٌد ارٌج المسالمة تجارة والتصاد 2137 4

 74.9 فاطمة دمحم عبٌر الحشٌش تجارة والتصاد 2185 5

 74.7 صباح منٌر اٌمان شمة تجارة والتصاد 2152 6

 74.6 سمٌحة احمد امل ارزٌك تجارة والتصاد 2146 7

 73.8 خدٌجة ٌوسف رشا الحصً تجارة والتصاد 2167 8

 73 اٌمان ٌوسف دمحم الزعبً تجارة والتصاد 2201 9
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 72.9 وضحة احمد لٌالً اللكود تجارة والتصاد 2196 10

 72.4 عزٌزة خلٌل دالل الناطور تجارة والتصاد 2160 11

 72.3 امل نبٌل مهند الرحٌل تجارة والتصاد 2206 12

 71.9 حمدة نعٌم نتالٌا حرٌدٌن تجارة والتصاد 2208 13

 71.5 ثناء جابر منار ٌونس تجارة والتصاد 2204 14

 71.3 منى ٌوسف ٌسار الراضً تجارة والتصاد 2230 15

 71 صبحة مصطغى رحاب السعدي تجارة والتصاد 2164 16

 71 صباح سلطان مرح النعمات النعٌمً تجارة والتصاد 2202 17

 70.2 حنان دمحم دعاء بخش تجارة والتصاد 2159 18

 70 عائشة عبد هللا نور الهدى السعدي تجارة والتصاد 2212 19

 69.9 انصاف احمد هنادي ابو السل تجارة والتصاد 2219 20

 69.9 آمنة حمزة عبلة الجلم تجارة والتصاد 2184 21

 69.6 سلوى دمحم دعاء الحمادي تجارة والتصاد 2158 22

 69.2 إٌمان حسٌن لمر الغانم تجارة والتصاد 2191 23

 68.8 كوثر دمحم وسام الكور تجارة والتصاد 2222 24

 68.8 جمٌلة أحمد عالء جوهرة تجارة والتصاد 2186 25

 68 سهام حسن اكابر الغصٌن تجارة والتصاد 2140 26

 68.0 ناجٌة محمود لٌلى الطالب تجارة والتصاد 2197 27

 67.9 طلمة عوض سالم ابوسوٌد تجارة والتصاد 2174 28

 67.6 نور راكان رهام الغصٌن تجارة والتصاد 2170 29

 67.3 ابتسام دمحم ردٌنة الحاج علً تجارة والتصاد 2165 30

 67.1 عروسة لاسم سمٌرة المحامٌد تجارة والتصاد 2176 31

 78.0 امل عبد العزٌز رشا موسى جغرافٌا 1827 1

 75.5 هند احمد مأمون الحوامدة جغرافٌا 1846 2

 74.4 فاطمة نبٌل هداٌة النواوي جغرافٌا 1802 3

 73 صبحة علً رغدة الرفاعً جغرافٌا 1819 4

 72.2 دالل منٌر ربا العبد العزٌز جغرافٌا 1830 5

 71 زٌنب منٌر النعماتابتسام  جغرافٌا 1820 6

 71 مرٌفه سالمة خلود سالمة جغرافٌا 1860 7

 70.5 اٌمان ٌوسف االء السعدي جغرافٌا 1804 8

 70.5 مونة عدنان جمانة الصباح جغرافٌا 1821 9

 70.5 فطوم محمود سعٌدة النعمات جغرافٌا 1823 10

 70 كاملة سعد هللا ماهر البخٌتان جغرافٌا 1856 11

 69 فاٌزة غازي ماهر العماري جغرافٌا 1847 12

 68.5 رسمٌة دمحم امٌن مها الحمد جغرافٌا 1822 13

 68.5 عائشة علً لطٌفة النصٌرات جغرافٌا 1796 14

 68.5 فاطمة دمحم سارة الحمد جغرافٌا 1792 15

 68.5 سمٌرة حسٌن اسراء ابو رجب جغرافٌا 1832 16

 68.1 فوزٌة محمود مناهل الدمحم جغرافٌا 1793 17



6 

 

 68.1 امٌنة حماد خولة السحاري جغرافٌا 1824 18

 68 كاملة دعاس اٌناس الحمصً جغرافٌا 1835 19

 68 فلن فٌصل سوزان الخطاب جغرافٌا 1818 20

 67.5 هند ابراهٌم خزام الرفٌع جغرافٌا 1806 21

 67.4 لٌلى دمحم علً حمود جغرافٌا 1870 22

 67 هناء احمد والء الناصر جغرافٌا 1850 23

 67 سمر جمال نجوى ابو رومٌة جغرافٌا 1825 24

 66.5 شهناز احمد جمانة اسماعٌل جغرافٌا 1813 25

 66 هناء هٌسم شٌماء الحاجً جغرافٌا 1845 26

 66 مرٌم عاٌد بشرى الشرٌف جغرافٌا 1816 27

 66 نادرة زٌاد رغدة المطٌش جغرافٌا 1815 28

 65.5 روٌدة علً حسٌن الهٌمد جغرافٌا 1795 29

 65.5 حخلود ممدوح جٌهان لطٌش جغرافٌا 1858 30

 65 زٌنب عبد هللا اٌمان هالل جغرافٌا 1842 31

 65 خلود امجد غزل السعد جغرافٌا 1807 32

 65 خدٌجة دحام تهانً البٌضة جغرافٌا 1810 33

 78.9 لطٌفة شعبان إٌاد حمزة حموق 6 1

 78.3 فتحٌة دمحم جٌهان الجهمانً رٌاض أطفال 2731 1

 75.9 شمسٌة ابراهٌم نسٌبة العمار رٌاض أطفال 2597 2

 75.8 عائشة ابراهٌم أنعام الحشٌش رٌاض أطفال 2688 3

 75.3 بهٌرة دمحم رشا الجهمانً رٌاض أطفال 2707 4

 75.0 عفاف محسن سعاد العٌسى رٌاض أطفال 2789 5

 74.7 فاطمة أحمد كوثر الحرٌري رٌاض أطفال 2596 6

 74 هند رٌاض لندا العاسمً رٌاض أطفال 2620 7

 73.2 سلوة الٌاس عبٌر الظواهرة رٌاض أطفال 2702 8

 72.5 نهاد دمحم صفاء السوٌدانً رٌاض أطفال 2716 9

 72.1 عٌشة دمحم نجال الحشٌش رٌاض أطفال 2635 10

 72.1 سمٌرة دمحم آمال الغزالً رٌاض أطفال 2670 11

 72.1 غازٌة صباح نورا الحرٌري رٌاض أطفال 2742 12

 72.0 سلٌمة فهمً نهى الزامل رٌاض أطفال 2652 13

 71.9 ساره محمود مٌساء حسٌن رٌاض أطفال 2786 14

 71.8 خدٌجة حسٌن صفٌة الرفاعً رٌاض أطفال 2590 15

 71.0 فاطمة ٌوسف عائشة العلوه رٌاض أطفال 2787 16

 70.5 صباح نعٌم آالء زٌدٌة رٌاض أطفال 2631 17

 70.1 روسٌه عزو علٌاء الحرٌري رٌاض أطفال 2792 18

 69.6 فرٌزة جبر نبٌلة الغزالً رٌاض أطفال 2577 19

 69.6 بدرٌة سلٌم أسماء العدوي رٌاض أطفال 2748 20

 69.1 فوزٌة دمحم ٌاسمٌن سرور رٌاض أطفال 2612 21

 78.5 محاكم عبدالفتاح دمحم التمكً رٌاضٌات 1980 1
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 75 خدٌجه دمحم بسام ابو الجزر رٌاضٌات 2005 2

 74 عروبه دمحم شذى دمحم الفٌصل رٌاضٌات 1961 3

 73.8 بسٌمه علً حازم صالح رٌاضٌات 1922 4

 73.5 وهٌبه خالد صفاء الهالل رٌاضٌات 1938 5

 73.5 امنه راضً ارٌج الصالح رٌاضٌات 1981 6

 73 دله عٌسى امل ابو زٌد رٌاضٌات 1967 7

 73 اعتدال جمال سلمى العمٌان رٌاضٌات 1973 8

 72.5 خٌرٌه عبد الرحٌم رهام ابو حوران رٌاضٌات 1998 9

 72.5 ذٌبه عبد اللطٌف دمحم الحرٌري رٌاضٌات 1992 10

 72.1 رحمه جنٌد سماح المٌك رٌاضٌات 1958 11

 71.5 لٌنا ولٌد سمر الطعانً رٌاضٌات 1923 12

 71.5 عٌشه عبدالحمٌد ٌارا البلخً رٌاضٌات 1919 13

 71.2 عائشه ناجً عبٌر عوض رٌاضٌات 1942 14

 71 خٌرٌه دمحم عدنان بٌان السوٌدانً رٌاضٌات 1956 15

 71 فاطمه فٌصل عبدهللا حرب رٌاضٌات 1931 16

 70.5 شتوه خالد امل المحارب رٌاضٌات 1994 17

 70 بارٌس عبدهللا اٌمان احمد رٌاضٌات 1940 18

 70 سامٌه حامد نعمه الناصٌر رٌاضٌات 1930 19

 70 فصل احمد جمال هناء الحرٌري رٌاضٌات 1962 20

 70 عائشه عدنان هدى الخمٌس رٌاضٌات 1941 21

 69.5 سالم دمحم امٌن رنا العمارٌن رٌاضٌات 1965 22

 69.5 رحاب نجٌبدمحم  والء الرفاعً رٌاضٌات 1971 23

 69 حمراء صبحً سوزان الظاهر رٌاضٌات 1969 24

 68.7 هند عبد الرزاق رانٌا برادعجً رٌاضٌات 2008 25

 68.5 هاله دمحم عبله الحرٌري رٌاضٌات 1955 26

 68.5 ندوه ٌاسر وفاء الرفاعً رٌاضٌات 1945 27

 68.5 مطٌعه محمود خالد الحمصً رٌاضٌات 1953 28

 68 ورود احمد مالن ابو رشدان رٌاضٌات 1925 29

 68 سهام لطفً االء السالم رٌاضٌات 1927 30

 68 منال احمد امانً المسترٌحً رٌاضٌات 1951 31

 68 مٌسون عبدالحكٌم عروبه التمر رٌاضٌات 1934 32

 67.7 فرٌده سعٌد خالد العبود رٌاضٌات 1918 33

 67.5 جمٌله ٌحٌى تهانً الجلم رٌاضٌات 1982 34

 67 سلوى دمحم نعمه النعمات رٌاضٌات 1949 35

 67 حمامه هاٌل غٌداء الحورانً رٌاضٌات 1989 36

 67 تركٌه منصور روعه ابو سالم رٌاضٌات 1993 37

 67 مرٌم بدر عائشه النعسان رٌاضٌات 1978 38

 66.5 جٌهان ولٌد سامر الجهمانً رٌاضٌات 1991 39

 66.5 امل عبد الحكٌم العمٌانحنٌن  رٌاضٌات 1947 40
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 66.5 ٌسرى خضر مرفت التوبه رٌاضٌات 1936 41

 65.5 امٌنه عبد المجٌد حنان لراعزه رٌاضٌات 1950 42

 64.5 اعتدال علً حنان البردان رٌاضٌات 1924 43

 64.5 امٌره احمد رٌم السرحان رٌاضٌات 1939 44

 64 صباح مصطفى لٌنه ابازٌد رٌاضٌات 1926 45

 64 وحٌده حسن منال العوض رٌاضٌات 1916 46

 64 زهره محمود دمحم المصري رٌاضٌات 1997 47

 64 ابتسام دمحم غفران الفمره رٌاضٌات 2000 48

 63 نوره ناصر هدٌل الزعبً رٌاضٌات 1920 49

 63 لمٌا خالد سعده ابو نبوت رٌاضٌات 1937 50

 67 خدٌجة نجٌب دمحم غانم السالمة طب بشري 1 1

 78 هٌام هانً عفاف العودة هللا علم اجتماع 2413 1

 74.2 رضوة مصطفى مالن الرفاعً علم اجتماع 2387 2

 72.7 جمٌلة علً اٌسر كنعان علم اجتماع 2421 3

 72.3 مرٌم دمحم رداد الممداد علم اجتماع 2329 4

 71.8 وداد اٌلٌا دٌاال العٌد علم اجتماع 2371 5

 71 هند عمر سندس العبود اجتماععلم  2351 6

 70.6 حٌاة حمدون اسماء الدهون علم اجتماع 2356 7

 69.5 صباح عبد المجٌد سندس الحرٌري علم اجتماع 2280 8

 69 فاطمة احمد نجوه الذٌبان علم اجتماع 2368 9

 77 وفاء بسام سلوى الوادي علم األحٌاء 2107 1

 77 عائشه غسان عال الجهمانً علم األحٌاء 2096 2

 76 ابتسام عبداللطٌف غٌداء الدٌري علم األحٌاء 2113 3

 75 بهٌه فرٌد لمى النصٌرات علم األحٌاء 2080 4

 74.4 نوال احمد سناء السلٌمان علم األحٌاء 2097 5

 74 مرٌم فوزي حلٌمه الحوامده علم األحٌاء 2118 6

 74 وداد منٌر بتول الطوالبه علم األحٌاء 2084 7

 74 حورٌه مروان منال المسلم علم األحٌاء 2094 8

 73 فاطمه نور الدٌن صفاء الوادي علم األحٌاء 2083 9

 73 فكرات عبدالكرٌم رمال نصره علم األحٌاء 2090 10

 73 مرٌم مزٌد صفا حرٌدٌن علم األحٌاء 2114 11

 72.4 غاده ٌونس اٌمان النمر علم األحٌاء 2099 12

 72.1 ندا توفٌك سالم علٌا األحٌاءعلم  2127 13

 72 مٌسون تٌسٌر املود الكراد علم األحٌاء 2115 14

 72 فاٌزة فواز اسماء لطلٌش علم األحٌاء 2093 15

 71 انعام احمد عدي الزامل علم األحٌاء 2125 16

 71 لٌلى علً هدى خضر علم األحٌاء 2124 17

 71 سعاد نصر والء الزعبً علم األحٌاء 2123 18

 70.9 فاطمه عزٌز سالم الذٌاب علم األحٌاء 2081 19



9 

 

 70 منى ٌوسف ازهار الحرٌري علم األحٌاء 2092 20

 69 نجاح دمحم بٌان شرف علم األحٌاء 2077 21

 69 سحر سعٌد ٌسمٌن الجلم علم األحٌاء 2101 22

 68 نوفه عٌسى غدٌر الكركً علم األحٌاء 2103 23

 67.2 ضٌاء هٌثم ساره الفالوجً األحٌاءعلم  2085 24

 67 ناجٌه احمد نوال عوده هللا علم األحٌاء 2110 25

 67 هٌله دمحم زٌنب الغزالً علم األحٌاء 2087 26

 67 الهام تٌسٌر رشا البلخً علم األحٌاء 2102 27

 67 صباح دمحم امٌن شٌرٌن الهٌمد علم األحٌاء 2089 28

 66 زهر فواز مها ابو زلفه علم األحٌاء 2079 29

 66 فاتن حسن امٌره الجنادي علم األحٌاء 2121 30

 65 نوال بشٌر سهٌر العاصً علم األحٌاء 2086 31

 65 سهام احمد حنان الزعبً علم األحٌاء 2098 32

 65 نادٌه عادل غاده الناٌف علم األحٌاء 2119 33

 64 اٌمان لاسم سٌرٌن العبٌدي علم األحٌاء 2106 34

 64 نعٌمه اسماعٌل اسماء الخلف علم األحٌاء 2108 35

 63 نصره عطٌه رابعه العطٌه علم األحٌاء 2112 36

 63 صباح عبدالحكٌم نادٌن الشرٌف علم األحٌاء 2082 37

 80.4 حمٌده حسٌن مصعب العماب علوم سٌاسٌة 1909 1

 78.4 نعمة عٌسى نور الذٌاب علوم سٌاسٌة 1910 2

 76 حمدة بدٌع نور الدٌن الغزالً علوم سٌاسٌة 1912 3

 71.9 لٌلى منذر دمحم سلٌمان علوم سٌاسٌة 1914 4

 82.9 حمٌدة عبد الحكٌم غصون الحمدان فلسفة 1895 1

 75.5 حمدة عبد اللطٌف سناء الزنٌمة فلسفة 1873 2

 75.4 نجاح ذٌب سمر غزالن فلسفة 1878 3

 75 لطٌفة دمحم خٌر مرٌم عوض فلسفة 1879 4

 74.6 فاطمة ٌاسٌن زٌنب الرمان فلسفة 1877 5

 74 ادٌبة خلٌل حنان الخمري فلسفة 1876 6

 73.7 حمدة عبد الكرٌم سمر الغصٌن فلسفة 1882 7

 73 مرٌم دمحم لٌنا فروخ فلسفة 1890 8

 72.3 نعمات دمحم اسماء عبد النبً فلسفة 1875 9

 72 انزٌلة دمحم نسرٌن الوادي فلسفة 1888 10

 82.3 زعٌله فالح عصام الغصٌن فٌزٌاء 2027 1

 79.1 خزنه بخٌتان رشا البرغش فٌزٌاء 2040 2

 78.6 رحمه جنٌد رشا المٌك فٌزٌاء 2030 3

 76 طلٌعه عوض وفاء عوض فٌزٌاء 2035 4

 75.5 ثناء منٌر رزان جمعه فٌزٌاء 2045 5

 75.5 مٌسر موسى نور الخلٌلً فٌزٌاء 2025 6

 75.5 منٌره جمال راغد المصري فٌزٌاء 2028 7
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 75.5 عائشه دمحم رشٌد خدٌجه المرفان فٌزٌاء 2023 8

 75 فوزٌه شحاده عفاف الحرٌري فٌزٌاء 2037 9

 73.8 سامٌه نظار امانً الخوري فٌزٌاء 2041 10

 72.5 فاطمه متعب زٌنب شباط فٌزٌاء 2046 11

 72 حمراء صبحً حمٌده الظاهر فٌزٌاء 2026 12

 71.5 نهى سمٌر دٌاال النوري فٌزٌاء 2033 13

 71 علٌا لاسم هبه بجبوج فٌزٌاء 2038 14

 68.5 نصره عبدالرحمن االء ابو خروب فٌزٌاء 2044 15

 68.4 كوكب دمحم هدى الحلمً فٌزٌاء 2034 16

 67.5 رحمه محمود نور خطاب فٌزٌاء 2022 17

 67.5 هند ناصر فاطمه النصار فٌزٌاء 2039 18

 67.5 هٌفاء مروان مطاوع السعدي فٌزٌاء 2043 19

 65.5 غازٌه ذٌاب مٌسر الحاجً فٌزٌاء 2032 20

 65.5 منى ارشٌد عال النعٌمً فٌزٌاء 2031 21

 64 فاطمه ممداد مروى الٌاسٌن فٌزٌاء 2024 22

 63 خدٌجه عزٌز مٌالد ربٌع فٌزٌاء 2029 23

 79.5 زٌنب فوزي الزرٌمات نادر كٌمٌاء بحتة 2060 1

 77.5 اسماء مروان مرٌم عزٌزه كٌمٌاء بحتة 2057 2

 76.5 ورده زهٌر مرٌم البشٌر كٌمٌاء بحتة 2058 3

 75.5 صبحه صبٌح عبدالكرٌم النعمان كٌمٌاء بحتة 2053 4

 75 رضوى تٌسٌر شادي العبود كٌمٌاء بحتة 2047 5

 71.5 زهره فوزي سجى المسلمانً كٌمٌاء بحتة 2056 6

 69.5 هناء خلٌل صابرٌن االبراهٌم كٌمٌاء بحتة 2048 7

 68.5 ولٌده عبدالحمٌد احمد الموسى كٌمٌاء بحتة 2055 8

 68 الهام ٌاسر هبه الزعبً كٌمٌاء بحتة 2054 9

 67.5 هناء حسن بٌان الجمعه كٌمٌاء بحتة 2051 10

 67.5 منٌره سمٌر وصال الرفاعً كٌمٌاء بحتة 2059 11

 65.5 صالحه جادو اسماء زنٌمه كٌمٌاء بحتة 2049 12

 64.5 نسٌبه خالد والء السالمات كٌمٌاء بحتة 2052 13

 77.4 شٌخه ابراهٌم خالد الخلف كٌمٌاء تطبٌمٌة 2064 1

 75.2 عزٌزة دمحم زهٌر جفول كٌمٌاء تطبٌمٌة 2075 2

 69 سهام سلٌمان رشا ابازٌد كٌمٌاء تطبٌمٌة 2062 3

 69 امنه عبداالله زمرد ظاهر كٌمٌاء تطبٌمٌة 2063 4

 68.2 فاٌزه مروان هبه غنام كٌمٌاء تطبٌمٌة 2068 5

 65.6 سحر بشٌر والء االشهب كٌمٌاء تطبٌمٌة 2067 6

 65 حكم عدنان شفاء جبر كٌمٌاء تطبٌمٌة 2073 7

 86.8 عائشه زهٌر رغداء السعدي لغة إنكلٌزٌة 1025 1

 80 زكٌه دمحم ابراهٌم الحرٌري إنكلٌزٌةلغة  1041 2

 78.9 رحمه حسٌن رٌاض التركمانً لغة إنكلٌزٌة 1259 3
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 78.7 فاٌزة موسى اثار االحمد لغة إنكلٌزٌة 938 4

 77.4 حسن لاسم فاطمة ابو نمطة لغة إنكلٌزٌة 1192 5

 77.4 امونه دمحم اٌمان فالح لغة إنكلٌزٌة 1256 6

 77 نبٌلة مامون نسرٌن الممداد لغة إنكلٌزٌة 1194 7

 76 عائشه لاسم منار السٌد احمد لغة إنكلٌزٌة 1211 8

 75 مٌساء محمود بٌان أشمر لغة إنكلٌزٌة 1262 9

 75 حمٌدة اسماعٌل مهند الناصر لغة إنكلٌزٌة 1175 10

 74.9 ابتسام لدرو عبٌر السالم لغة إنكلٌزٌة 963 11

 74.6 انتصار أحمد نصرارٌج  لغة إنكلٌزٌة 1261 12

 74.6 وداد احمد مروة الحرٌري لغة إنكلٌزٌة 1003 13

 74 مفٌدة ولٌد عائدة الخطٌب لغة إنكلٌزٌة 1185 14

 73.9 جمٌله علً سماح علً لغة إنكلٌزٌة 1067 15

 73.8 نادٌا نبٌل عبٌر جبٌل لغة إنكلٌزٌة 1110 16

 73.7 نهى فرٌز غادة البخٌتان لغة إنكلٌزٌة 1232 17

 73.6 شكرٌة فلوح ارٌج ابو سعادة لغة إنكلٌزٌة 925 18

 73.5 مرٌم سموح دٌما النصر لغة إنكلٌزٌة 1176 19

 73.4 فوزة خلف هبة خرٌبة لغة إنكلٌزٌة 1186 20

 73.4 عواطف خلٌل انسام عودة لغة إنكلٌزٌة 1173 21

 73.1 نجاح فٌصل اٌمان بجبوج لغة إنكلٌزٌة 974 22

 73.1 فوزٌه ٌونس اشرف المصري لغة إنكلٌزٌة 1247 23

 73 امل دمحم خٌر برهان بخش لغة إنكلٌزٌة 977 24

 73 ترفة شحادة عادل العمارٌن لغة إنكلٌزٌة 1191 25

 72.7 نعمات فهٌم رنا بسٌسٌنً لغة إنكلٌزٌة 960 26

 72.5 اتحاد عبد اللطٌف هدٌل صالح لغة إنكلٌزٌة 874 27

 72.5 سلوى عبد الرحمن امل عسكر إنكلٌزٌة لغة 928 28

 72.5 صبحٌه كمال هاله الحلمً لغة إنكلٌزٌة 1253 29

 72.3 حكمات هشام لجٌن العز الدٌن لغة إنكلٌزٌة 880 30

 72.2 سوسن دمحم مها حنفً لغة إنكلٌزٌة 886 31

 72 فاطمة اسماعٌل حسٌن زٌن العابدٌن لغة إنكلٌزٌة 1149 32

 72 رجاء زكً اناس المبالن إنكلٌزٌة لغة 976 33

 72 نوال احمد لٌنا المنصوري لغة إنكلٌزٌة 986 34

 72 نادٌة دمحم سالم كرٌم لغة إنكلٌزٌة 1117 35

 72 اسٌا دمحم اٌمان الٌاسٌن لغة إنكلٌزٌة 1033 36

 71.9 خٌرٌه دمحم فاطمه الشكر لغة إنكلٌزٌة 1020 37

 71.5 رسمٌة توفٌك النصرامانً  لغة إنكلٌزٌة 973 38

 71.5 انتصار خالد اٌناس الحبوس لغة إنكلٌزٌة 1158 39

 71 تركٌة دمحمعلً ختام الخلف لغة إنكلٌزٌة 1146 40

 71 نوال دمحم ادٌب امامة الرٌابً لغة إنكلٌزٌة 970 41

 71 مرٌم احمد عبٌر العٌاش لغة إنكلٌزٌة 1206 42
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 71 افتكار موسى النعماتهاله  لغة إنكلٌزٌة 1088 43

 71 نوال دمحم الرا الموٌدر لغة إنكلٌزٌة 1115 44

 70.6 منوه لاسم رهام االحمد لغة إنكلٌزٌة 1096 45

 70.3 سلوى فؤاد نهلة فزعل لغة إنكلٌزٌة 1172 46

 70.2 نجاح جمال عبٌر السلمان لغة إنكلٌزٌة 1164 47

 70.1 فادٌا كمال الرا النالوال لغة إنكلٌزٌة 1243 48

 70 جمٌله عطا هللا اسٌل الخوري لغة إنكلٌزٌة 1068 49

 70 اعتدال جمال خلود العمٌان لغة إنكلٌزٌة 1109 50

 70 حمدة خالد خلود العمار لغة إنكلٌزٌة 953 51

 70 صبحة عبده عبٌر الرحٌل لغة إنكلٌزٌة 1210 52

 70 كفاح حسٌن هدٌل الرفاعً لغة إنكلٌزٌة 971 53

 70 مرٌم تٌسٌر صفاء الحرٌري لغة إنكلٌزٌة 1215 54

 69.8 حٌاه عدنان رٌما الخلٌلً لغة إنكلٌزٌة 1108 55

 69.7 اٌمان ممدوح اٌات خطاب لغة إنكلٌزٌة 996 56

 69.5 كوكب فهمً ربا تركً لغة إنكلٌزٌة 1179 57

 69.4 علٌا فٌصل وفاء محامٌد لغة إنكلٌزٌة 1197 58

 69.3 عائشة دمحم براءة عواد لغة إنكلٌزٌة 888 59

 69.1 سهام احسان غصون فلوح لغة إنكلٌزٌة 1081 60

 69 عائشه فوزي وهٌب الشحادات لغة إنكلٌزٌة 1219 61

 69 حمده عرسان مها الدالً لغة إنكلٌزٌة 1038 62

 69 مٌثة ابراهٌم حنٌن خلف لغة إنكلٌزٌة 991 63

 69 فاطمة دمحم ممبلنور  لغة إنكلٌزٌة 944 64

 69 نعٌمة حسٌن راغدة العبٌدات لغة إنكلٌزٌة 878 65

 69 ممٌرة حمدان مادلٌن الخضور لغة إنكلٌزٌة 1225 66

 69 وردة عبد االله روٌدة عزٌزة لغة إنكلٌزٌة 1118 67

 69 دالل عماد كناز المصري لغة إنكلٌزٌة 1017 68

 68.5 عائشه احمد خدٌجه ابازٌد لغة إنكلٌزٌة 1072 69

 68.5 نعٌمه فٌصل دٌانه الجندي لغة إنكلٌزٌة 1051 70

 68.5 منى كمال فداء الحمصً لغة إنكلٌزٌة 985 71

 68.1 زبٌده فارس آالء العلً لغة إنكلٌزٌة 1254 72

 68 سمٌرة فوزي لمٌه المصري لغة إنكلٌزٌة 912 73

 68 علٌه عبد السالم دانا عسكر لغة إنكلٌزٌة 940 74

 حافظ نور حسن لغة إنكلٌزٌة 983 75
نجوى 
 الشامً

68 

 68 امٌنة حسٌن نسرٌن حسٌن لغة إنكلٌزٌة 877 76

 68 عواش دخٌل رلٌة دخٌل لغة إنكلٌزٌة 915 77

 68 وفاء عاطف عفراء الممداد لغة إنكلٌزٌة 997 78

 68 حٌاة عبد الرحمن منار ابو شاهٌن لغة إنكلٌزٌة 932 79

 68 دنٌا نصر وسام الزعبً لغة إنكلٌزٌة 1099 80

 68 فطوم دمحم مٌساء محمود لغة إنكلٌزٌة 1159 81
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 67.8 ورده حسٌن جوالٌا سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 942 82

 67.5 ابتسام غسان غفران الجهمانً لغة إنكلٌزٌة 1090 83

 67.5 بٌكة بادي عاٌد العٌد لغة إنكلٌزٌة 1012 84

 67.2 فاطمه طالل عبدهللا العبدهللا إنكلٌزٌةلغة  1077 85

 67 مرٌم محمود نهلة المادري لغة إنكلٌزٌة 1156 86

 67 مرٌم احمد اسراء عسكر لغة إنكلٌزٌة 980 87

 67 ابتسام بكري االء الجمعات لغة إنكلٌزٌة 1111 88

 67 منصورة دمحم غصون العلً لغة إنكلٌزٌة 926 89

 67 تمام حسٌن حلٌمة المعزر لغة إنكلٌزٌة 1132 90

 67 هٌلة بشٌر مٌساءالدخان لغة إنكلٌزٌة 1188 91

 67 عٌدة دمحم اسماء المطاش لغة إنكلٌزٌة 948 92

 67 فتحٌة عبد الحمٌد منار الناصر لغة إنكلٌزٌة 950 93

 67 امنة مصطفى نجالء الماسم لغة إنكلٌزٌة 992 94

 67 عائشة حسٌن رفٌدة االكراد لغة إنكلٌزٌة 1144 95

 67 ادٌبة حسٌن وفاء الماعد لغة إنكلٌزٌة 993 96

 67 صالحه علً نجود مفلح لغة إنكلٌزٌة 1064 97

 67 سمر لاسم نور الماعد لغة إنكلٌزٌة 939 98

 67 عوفة ناصر انعام الواكد لغة إنكلٌزٌة 984 99

 66.7 اٌلٌنا سامً لمٌس كنهوش لغة إنكلٌزٌة 893 100

 66.6 بهٌجة حامد نسرٌن الفاعوري لغة إنكلٌزٌة 910 101

 66.5 نمره عبد المادر ازدهار الخطٌب لغة إنكلٌزٌة 1032 102

 66.5 امنه دمحم عائشه الضماد لغة إنكلٌزٌة 1074 103

 66.5 رسمٌة غازي رؤى البلبل لغة إنكلٌزٌة 1223 104

 66.5 فاطمة بسام اٌهم الحاج علً لغة إنكلٌزٌة 907 105

 66.2 كاملة حنا عبٌر الحارثً لغة إنكلٌزٌة 1177 106

 66 رضوه اٌوب والء النصٌرات لغة إنكلٌزٌة 1082 107

 66 زهره عبدالرحمن باسمه الزعل لغة إنكلٌزٌة 1089 108

 66 زعٌلة وجٌه مٌرنة كنٌهر لغة إنكلٌزٌة 1163 109

 66 عائشه لاسم منال السٌد احمد لغة إنكلٌزٌة 1208 110

 66 صالحة لاسم امنة العثمان لغة إنكلٌزٌة 1198 111

 66 اٌدما عٌسى امانً الحاتم لغة إنكلٌزٌة 1011 112

 66 سمٌرة مروان ندى لرٌط لغة إنكلٌزٌة 1165 113

 66 عمره احمد دعاء شاكر لغة إنكلٌزٌة 1151 114

 66 نضال عبد المنعم منى حللً لغة إنكلٌزٌة 978 115

 66 نجاح دمحم امٌن رٌم العزٌز لغة إنكلٌزٌة 1190 116

 66 وداد ممدوح لٌنا الحارثً لغة إنكلٌزٌة 1153 117

 66 مٌسون فؤاد شهد الغزاوي لغة إنكلٌزٌة 899 118

 66 فاطمة نبٌل امل النواوي لغة إنكلٌزٌة 1213 119

 66 انتصار علً اٌمان الحسٌن لغة إنكلٌزٌة 1142 120
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 85.4 تركٌه عبد الكرٌم اسعاف ٌونس لغة عربٌة 423 1

 84.8 نوفة ابراهٌم غادة الكراد لغة عربٌة 86 2

 84.1 مرٌم عمل فاٌزة الدمحم لغة عربٌة 557 3

 83.8 وزنه عبد هللا ابتسام الغزالً لغة عربٌة 131 4

 83.0 فاطمة عبد المادر منار مصلح لغة عربٌة 459 5

 82.6 عزٌزه محمود حمود الدمحم لغة عربٌة 33 6

 80.9 امنة عبد الحمٌد رغداء الجباوي لغة عربٌة 373 7

 80 عسلٌه خالد خلود السلٌمان لغة عربٌة 107 8

 79.7 سعده ٌوسف فاطمه العاشور لغة عربٌة 80 9

 79.6 سورٌا امٌن عتاب عطٌه لغة عربٌة 579 10

 79.3 دعاء غازي رشا زنبٌلً لغة عربٌة 869 11

 79.1 ٌاسمٌن ٌوسف لمٌس اسعد عربٌةلغة  670 12

 78.4 حسنٌة لطفً ارٌج مصطفى لغة عربٌة 137 13

 77.9 حسنه حسن دارٌن دٌوب لغة عربٌة 620 14

 77.6 فهمٌه جمعه سماح المادري لغة عربٌة 93 15

 77.4 نادٌا معٌن نادٌن أحمد لغة عربٌة 840 16

 77.1 فاطمة فالح شمعة الحمدان لغة عربٌة 171 17

 76.9 مفٌدة حاتم فداء عروس لغة عربٌة 839 18

 76.9 عانه خالد كوثر الرحال لغة عربٌة 26 19

 76.9 فوزٌة دمحم أسماء المراعزة لغة عربٌة 368 20

 76.7 سهام امٌن آالء المزحلً لغة عربٌة 668 21

 76.2 كوثر أنٌس وفاء عدره لغة عربٌة 863 22

 76 امنه اكرم االحمدمؤمن  لغة عربٌة 508 23

 75.5 امنه علً عروبه عربٌه لغة عربٌة 288 24

 75.3 محاكم عبد الفتاح اسماعٌل التمكً لغة عربٌة 602 25

 74.5 سفٌره علً رنا حسٌن لغة عربٌة 243 26

 74.5 رحمه دمحم احالم الدمحم لغة عربٌة 345 27

 74.4 مٌسره سعٌد جٌهان الجمعات لغة عربٌة 42 28

 74 زكٌه دمحم محمود الحرٌري لغة عربٌة 362 29

 73.5 فاطمة شامان خلود الماٌد لغة عربٌة 650 30

 73.5 كفى كمال عائشه البدٌوي لغة عربٌة 546 31

 73.2 عائشه عبد هللا االء السعدي لغة عربٌة 111 32

 73.2 زٌنب عدنان اسماء الممداد لغة عربٌة 762 33

 73.1 فاطمة سمٌر حٌدر شحود لغة عربٌة 215 34

 73 غازٌه دمحم خٌر منار عسكر لغة عربٌة 298 35

 73 حاجه ابراهٌم ابتسام الفاعوري لغة عربٌة 77 36

 73 فاطمه خلٌفة هدى الحرٌري لغة عربٌة 50 37

 73 نوال عبد المجٌد راما الربداوي لغة عربٌة 252 38

 72.9 حربٌه علً هبة التٌم لغة عربٌة 671 39
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 72.5 لٌال زهٌر راما عثمان لغة عربٌة 865 40

 72.5 امنه محً الدٌن رٌمه الٌعموب لغة عربٌة 282 41

 72.5 رسمٌه فٌصل منار عوض لغة عربٌة 389 42

 72.5 هٌفاء مروان االء السعدي لغة عربٌة 417 43

 72.5 سعٌده دمحم ندٌم خٌال العدوي لغة عربٌة 406 44

 72.5 آمنة موسى فٌحاء حماد عربٌةلغة  371 45

 72.3 مسكوبة عبد الرزاق أزهار الزنٌمة لغة عربٌة 305 46

 72.1 بسمه خلف عالء الكور لغة عربٌة 159 47

 72 زٌنب عمر هبه الممداد لغة عربٌة 34 48

 71.6 فوزه نواف نسرٌن ذٌاب لغة عربٌة 326 49

 71.6 مرٌم عبد الرحمن لبنى العوٌهً لغة عربٌة 71 50

 71.6 فرحه علً وجدان الغزالً لغة عربٌة 351 51

 71.6 نظمٌة محمود اكارم الفارس لغة عربٌة 234 52

 71.5 رحمة عواد عصمت الدنٌفات لغة عربٌة 741 53

 71.5 جورٌه دمحم الهام الغفاري لغة عربٌة 396 54

 71.5 احمٌده مجحم فاطمه النصٌرات لغة عربٌة 402 55

 71.5 جمٌله دمحم خٌر لٌندا أبو خروب لغة عربٌة 600 56

 71.5 كردٌه خالد وفاء الجباوي لغة عربٌة 253 57

 71.5 فاطمة ابراهٌم خلٌل السعدي لغة عربٌة 803 58

 لغة عربٌة 341 59
هدٌل عبد العزٌز الحاج 

 علً
 71.5 فاطمه دمحم

 71.5 سهام عبد الحمٌد فٌروز عبد الكرٌم لغة عربٌة 720 60

 71.5 نهاد منٌر منار السالم لغة عربٌة 513 61

 71.5 هناء محسن حنان الغصٌن لغة عربٌة 578 62

 71.5 حمدة مصطفى صباح الحراكً لغة عربٌة 319 63

 71.5 وسٌله علً اسراء المحزم لغة عربٌة 829 64

 71.4 الهام احسٌن اسماء االبراهٌم لغة عربٌة 161 65

 71.2 فائزة متعب مهٌار السعد لغة عربٌة 584 66

 71 منى جمال منال البدٌوي لغة عربٌة 785 67

 71 فاطمة دمحم مرٌم الزعبً لغة عربٌة 631 68

 71 فتحٌه خلٌل امٌن الشرٌف لغة عربٌة 274 69

 71 حلٌمة ابراهٌم عبٌر العلً لغة عربٌة 665 70

 71.0 تمام حسن علً الحسٌن لغة عربٌة 219 71

 70.9 تماضً شعبان منٌرة أبو جبل لغة عربٌة 436 72

 70.8 هٌفاء هاٌل منار المفعالنً لغة عربٌة 818 73

 70.6 شمسه حسن اٌمان مفلح لغة عربٌة 327 74

 70.6 هالله محمود عبٌر محسن لغة عربٌة 509 75

 70.5 عزٌزة ٌاسٌن هنادي احمد لغة عربٌة 492 76

 70.5 سعاد سمٌر جٌما الغالب لغة عربٌة 760 77

 70.5 امل تٌسٌر دارٌن سعدة لغة عربٌة 462 78
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 70.5 منى مروان زٌاد النصار لغة عربٌة 793 79

 70.5 فاطمة دمحم شفاء الزعبً لغة عربٌة 630 80

 70.5 امل عبد الرحمن خوله الطلفاح لغة عربٌة 119 81

 70.5 اٌمان سمٌر ناهد العاسمً لغة عربٌة 189 82

 70.5 فاٌزه علً اناس خفاجة لغة عربٌة 44 83

 70.5 خدٌجه حسن حورٌة الصالح لغة عربٌة 96 84

 70.5 سلطانة عز الدٌن مها الشحادات لغة عربٌة 469 85

 70.4 حمدة دمحم أمانً المسلم لغة عربٌة 466 86

 70.3 فاطمة حسن مٌساء الوادي لغة عربٌة 651 87

 70.1 اٌمان نبٌل اخالص المداح لغة عربٌة 64 88

 70 وفٌمة سهٌل فاتن اسماعٌل لغة عربٌة 868 89

 70 الهام زهٌر ضرار الدعاس لغة عربٌة 272 90

 70 زهره موسى صفاء الفروان لغة عربٌة 703 91

 70 مرٌم دمحم علً فل الوادي لغة عربٌة 98 92

 70 تعٌبه حسن ٌعرب العبد هللا لغة عربٌة 361 93

 70 نهلة منصور مشٌره الرفاعً عربٌةلغة  237 94

 70 ولٌدة منٌر فداء البلخً لغة عربٌة 752 95

 70 عائشة علً دعاء العٌسى لغة عربٌة 428 96

 70 هٌام حسٌن سهام الرمان لغة عربٌة 58 97

 70 جمٌلة أحمد منال نجار لغة عربٌة 835 98

 69.8 ساره محمود رٌم الحامد لغة عربٌة 81 99

 69.7 سالم احمد احالم عرفات لغة عربٌة 108 100

 69.7 فرحة زٌدان شٌرٌن الدٌري لغة عربٌة 186 101

 69.6 فوزه رضوان كنده الغصٌن لغة عربٌة 261 102

 69.6 مشاٌخ خالد فاطمه الممداد لغة عربٌة 577 103

 69.5 دالل نبٌل منار الشعار لغة عربٌة 790 104

 69.5 فاطمة احمد الرفاعًارٌج  لغة عربٌة 498 105

 69.5 مسكوبه جبر دالٌه عبد هللا لغة عربٌة 701 106

 69.5 منى محمود عفاف المنور لغة عربٌة 443 107

 69.4 غازٌه عبد الهادي رائده الخلٌل لغة عربٌة 117 108

 69.4 امنه دمحم هٌفاء الغبٌط لغة عربٌة 126 109

 69.2 رشٌده عزٌز عالء عدره لغة عربٌة 572 110

 69.1 صفٌه دمحم منال السٌد لغة عربٌة 783 111

 69 مشاٌخ دمحم سوسن ابو نمطة لغة عربٌة 695 112

 69 ناٌفه مرعً سلٌمه الٌونس لغة عربٌة 410 113

 69 نها ابراهٌم نادٌن الجنادي لغة عربٌة 400 114

 69 هاجر زٌد علٌاء النصار لغة عربٌة 385 115

 69 مرٌم أحمد صالحه عبود عربٌةلغة  268 116

 69 طلٌعه دمحم اٌمان ردٌف لغة عربٌة 569 117
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 69 جمٌله هانً دمحم الضماد لغة عربٌة 488 118

 69 نعمة دمحم آالء المبالن لغة عربٌة 317 119

 69 فتحٌة سلٌمان اٌمان الشوحه لغة عربٌة 496 120

 69 مرٌم محمود نجاه المادري لغة عربٌة 627 121

 69 نصره محمود امنه الحسٌن لغة عربٌة 641 122

 69 نوال دمحم غفران عبد الكرٌم لغة عربٌة 658 123

 69 اسماء سالم بنان المحارب لغة عربٌة 822 124

 69 سمٌرة دمحم امٌمه العاسمً لغة عربٌة 813 125

 75 بسمة أحمد مها الشمران لغة فرنسٌة 1368 1

 71.7 تركٌة ٌوسف االء عوض لغة فرنسٌة 1271 2

 71.5 رابعة زكً غفران الرشدان لغة فرنسٌة 1344 3

 71 خدٌجة دمحم عٌد براءة المفعالنً لغة فرنسٌة 1301 4

 70 زهرٌة أنور هبا الجهمانً لغة فرنسٌة 1376 5

 70 سهٌر محمود رزان نصٌر لغة فرنسٌة 1322 6

 70 هٌام غسان دعاء العمارٌن لغة فرنسٌة 1314 7

 69 نوال لاسم باسل النصار لغة فرنسٌة 1297 8

 69 حورٌة دمحم هبة العٌشات لغة فرنسٌة 1378 9

 69 حسن عبدهللا جوهرة عبدالرحمن لغة فرنسٌة 1309 10

 احمد االء الطوٌل لغة فرنسٌة 1394 11
خلود 
 الصادق

68 

 67.5 سحر علً رشا أطرش لغة فرنسٌة 1396 12

 67.5 حفٌظة عبدالحمٌد اسماء المسالمة فرنسٌةلغة  1270 13

 67.3 أدٌبة ناٌف أمٌرة أبو الكاس لغة فرنسٌة 1289 14

 66.5 خولة هٌسم ابتهال الصبٌحً لغة فرنسٌة 1269 15

 66.5 عفاف حمدي آالء شحادات لغة فرنسٌة 1294 16

 66.5 رسمٌة عبدهللا اٌمان ابوسعٌفان لغة فرنسٌة 1277 17

 66 امونه شحادة نادٌن العلً لغة فرنسٌة 1369 18

 66 سهام حسن براءة أسعد لغة فرنسٌة 1302 19

 66 عرٌن حسن دمحم النصٌرات لغة فرنسٌة 1357 20

 65.5 مروه دمحم اوٌس المصاروه لغة فرنسٌة 1275 21

 65 جمٌلة عبد الكرٌم هدٌل الراجح لغة فرنسٌة 1380 22

 65 نجاح زعل المراعزهرائده  لغة فرنسٌة 1319 23

 65 نادٌا دمحم رهام الزعبً لغة فرنسٌة 1324 24

 65 فاٌزة أحمد نور الهدى الرلٌة الشبعانً لغة فرنسٌة 1374 25

 65 هٌام إبراهٌم دعاء عرار لغة فرنسٌة 1315 26

 64.8 هند لاسم نوره الشرع لغة فرنسٌة 1375 27

 64.6 سلوى دمحم بتول  حمادي لغة فرنسٌة 1298 28

 64.1 فلاير مرعً سومار النعٌمً لغة فرنسٌة 1335 29

 64 فاطمة عبدالرزاق إٌمان العثمان الممداد لغة فرنسٌة 1281 30

 64 دمحم دمحم مروه الجهمانً لغة فرنسٌة 1361 31
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 64 انتصار ادٌب غٌداء الخلبل لغة فرنسٌة 1345 32

 64 منٌرة أدٌب سمر حسن لغة فرنسٌة 1331 33

 78 أمامة عبد الرحمن زكٌة الخطٌب مكتبات 2240 1

 76 منى منور روٌدة النجم مكتبات 2245 2

 75.6 دلة عالوي سعدٌة العشبان مكتبات 2235 3

 75.0 فاٌزه مروان لبنى المٌم مكتبات 2253 4

 74.8 صباح عبده هبة الحسٌن مكتبات 2247 5

 74.8 لطنة هزاع وفاء الغصٌن مكتبات 2241 6

 73.2 نجاح فٌصل اسماء بجبوج مناهج وتمنٌات تعلٌم 2818 1

 69.1 بسمة دمحم هدى الكراد مناهج وتمنٌات تعلٌم 2799 2

 67.5 حمدة فندي عال الكراحشة مناهج وتمنٌات تعلٌم 2805 3

 65 انصاف وسٌم مجدولٌن الرشٌد مناهج وتمنٌات تعلٌم 2795 4

 64.5 عائشة عطٌة جهٌنة االحمد مناهج وتمنٌات تعلٌم 2816 5

 64 زاد الخٌر رضا حنان الناصٌف مناهج وتمنٌات تعلٌم 2819 6

 64 امل دمحم منال الحسٌن مناهج وتمنٌات تعلٌم 2809 7

 64 نعٌمة احمد عائشة العمار مناهج وتمنٌات تعلٌم 2808 8

 
 انثبىتيت انمطهىبت خالل مدة شهس من تازيخ صدوز هرا انقساز . يسقط حق انمقبىنين نهتعيين إذا نم تستكمم كافت األوزاق :2مادة 

 

 يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه. :مادة 
  م2118/    2/    12الموافق لـ :                ه1433/  دمشق :     /                 

 
 

 وزير التربيــة                                                                                                               
 الدكـــــتور هزوان الوز                                                                                                           

 
 
 
 
 

 صورة إلى :
 .مكتب السيد الوزير 
  مكاتب السادة معاوني الوزير. 
 مديرية الشؤون اإلدارية .  
  في اإلدارة المركزية                       مديرية . 
 مديرية التربية في محافظة درعا . 


