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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 943/  494القــرار 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 
 . ادلبم وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2424/722وعلى القرار رقم 
 ادلب.حافظة المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في موتعديالتو م 4507/ 05/ 07تاريخ  2750/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00412/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 م المتضمن أسماء الناجحين . 42/0/4501تاريخ  411/722وعلى القرار رقم /

 المتضمن اعتماد  نتائج المسابقة  م00/4/4501تاريخ    050/2رقم وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية 
 

 يقرر ما يأتـــــــي :
 

أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنيا لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة األولى  أسماؤىمالمدرجة يعتبر السادة  : 1مادة
   وفق تسلسل درجات نجاحيم حسب  بالمسابقة للتعيينمقبولين   ادلب مديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في  

 االختصاص وفق الجدول اآلتي :             
 التسلسل

رقم 
 القبول

 الدرجة النهائٌة األم  األب  االسم والنسبة االختصاص

 70 هدى دمحم فداء عٌد التخطٌط واإلدارة 727 1

 74.2 بدٌعة احمد حنان ابراهٌم التربٌة 650 1

 73.5 مرٌم ولٌد سهام نجم التربٌة اإلسالمٌة 360 1

 73.5 آمنة عبد الرزاق هناء الراشد التربٌة اإلسالمٌة 365 2

 73.3 فاطمه دخٌل ابراهٌم الحاج حسٌن التربٌة اإلسالمٌة 363 3

 73 سلمى ولٌد لٌلى بكاٌة التربٌة اإلسالمٌة 359 4

 72.2 خالدٌة دمحم جورٌة الحامد التربٌة اإلسالمٌة 361 5

 72 عدلة عبد الحلٌم كمال الٌوسف التربٌة اإلسالمٌة 369 6

 71 امٌنة دمحم فائز  الصطوف التربٌة اإلسالمٌة 366 7

 70 فاطمة فواز اٌمان الٌوسفً التربٌة اإلسالمٌة 374 8

 69.5 عفاف نجم وفاء المصرٌه التربٌة اإلسالمٌة 371 9

 69 فاطمة ولٌد شعار مصطفى التربٌة اإلسالمٌة 370 10

 66.5 خالدٌة كاظم مها السوسً التربٌة اإلسالمٌة 368 11

 65.5 وداد احمد نادره كور التربٌة اإلسالمٌة 372 12

 64 بدرٌه دمحم بدور الرجب التربٌة اإلسالمٌة 362 13

 64 وداد عدنان ناهد رحال التربٌة اإلسالمٌة 376 14
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 64 ناٌال اسماعٌل فاطمة العموري التربٌة اإلسالمٌة 375 15

 62 خالدٌة طالل فاطمة امانه التربٌة الخاصة 644 1

 83.4 علٌه عبدالحكٌم منار بركات إرشاد نفسً 658 1

 82.4 ثناء ٌوسف ولٌد عرابً إرشاد نفسً 657 2

 79.2 فاطمة عبد الحمٌد منال حسٌن إرشاد نفسً 678 3

 73.2 كوكب جمٌل لٌنا نعمان إرشاد نفسً 672 4

 73 عزٌزة دمحم احالم جرجنازي إرشاد نفسً 661 5

 71.8 غادة غسان بثٌنه احمد إرشاد نفسً 652 6

 70.8 فهٌما شاهٌن عالء دٌوب إرشاد نفسً 673 7

 70 سالم صالح هناء شبٌب إرشاد نفسً 669 8

 69 رضٌة لحطان عال غبارة إرشاد نفسً 655 9

 68.9 فاطمة ٌوسف رشا دمحم إرشاد نفسً 651 10

 68 نورٌه عماب نادٌه الحسٌن إرشاد نفسً 663 11

 67 ندٌمة جمعة خنساء حسون إرشاد نفسً 654 12

 65 آمنه محمود غزوان خلٌفة إرشاد نفسً 662 13

 65 خدٌجة سعٌد فتاة سعود إرشاد نفسً 671 14

 64 فدوى خالد بتول الرمضان إرشاد نفسً 659 15

 64 رضٌة احمد ضحى حاج طه نفسًإرشاد  679 16

 64 صبحٌه إسماعٌل رنا حاج إسماعٌل إرشاد نفسً 681 17

 63 فهٌمة دمحم منٌر غٌثاء شٌخ سالم إرشاد نفسً 674 18

 79.5 رضٌة احمد خزامة محمود تارٌخ 407 1

 76.2 حلٌمة كامل فدوى علٌا تارٌخ 411 2

 75 انعام غسان لمى الحلبً تارٌخ 392 3

 74.0 خدوج عبدو عبد هللا سٌد بكور تارٌخ 381 4

 73.9 فدوى جمال انور خلٌفة تارٌخ 389 5

 73 شاها غرٌب عالء الحسن تارٌخ 425 6

 72.5 لٌنده ادور ربى زٌادة تارٌخ 397 7

 71.0 ندوة مصطفى انعام الٌاسٌن تارٌخ 399 8

 70.7 اٌمان ممدوح جمال المسوم تارٌخ 424 9

 70.7 نظٌرة هاشم سناء عٌسى تارٌخ 431 10

 70.6 عزٌزه عزٌز نادٌن اسماعٌل تارٌخ 378 11

 70.5 رتٌبة ٌوسف فادٌة الٌوسف تارٌخ 403 12

 69.5 جوهٌنا ناجً رشا إبراهٌم تارٌخ 379 13

 69 فاطمة عبد هللا دٌما الصالح تارٌخ 377 14

 69 فائدة ابراهٌم نور خمٌس تارٌخ 406 15

 69 حسنه ادرٌس منور حاج موسى تارٌخ 430 16

 68.3 لٌلى اسماعٌل دٌمة عدٌرة تارٌخ 412 17

 68 شموس عباس مدٌحة الفاضل تارٌخ 426 18

 68 شهٌبة فجر هدى خلٌلو تارٌخ 417 19

 68.0 مدٌنة عبد الرحمان عماد رٌا تارٌخ 409 20
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 67.7 رٌما داسم فرات عبود تارٌخ 433 21

 66.5 نادٌا نورز هبة مرشان تارٌخ 382 22

 66.5 آمنة علً رٌمة الغرٌب تارٌخ 380 23

 65.5 فاطمة علً مرٌم األحمد تارٌخ 398 24

 65.5 خدوج اسماعٌل هتون معمار تارٌخ 401 25

 65.5 سعدة كالل اٌمان العبدو تارٌخ 396 26

 65 جهٌده طارق ٌانا علً تارٌخ 404 27

 64.9 لٌال إبراهٌم غاده حبٌب تارٌخ 423 28

 64.5 فخرٌة حسن غدٌر حمدو تارٌخ 414 29

 64 ذٌبة دمحم صبحً الحسن تارٌخ 402 30

 64 صالحة عبد المادر ٌوسف صابونً تارٌخ 429 31

 75.1 ترفة حمود كامل العلوش جغرافٌا 466 1

 74.9 زٌنب صالح كنده صالح جغرافٌا 460 2

 72.5 حفٌظة دمحم رباب صوفان جغرافٌا 452 3

 72 صباح عبد الناصر هبة الجاجً جغرافٌا 440 4

 70.7 صبحٌه احمد فراس العلً جغرافٌا 451 5

 68.5 محاسن علً سعٌد حسن جغرافٌا 462 6

 68.3 منار اٌمن نور السرمانً جغرافٌا 436 7

 68 إلهام خالد مرام شٌخ عمر جغرافٌا 459 8

 68 هدى اسامة ماٌا محمود جغرافٌا 484 9

 67.5 بدٌعة عبد الناصر منتها الصالح جغرافٌا 449 10

 67.3 معٌنة حسٌن نورس فرحة جغرافٌا 465 11

 67 منى ٌحٌى سماح العبدو جغرافٌا 439 12

 66.5 نضال علً رنٌم بلم جغرافٌا 450 13

 66.5 احالم دمحم رضا فهر البكري جغرافٌا 455 14

 66.2 نجاح عبد اللطٌف رزان سلٌمان جغرافٌا 467 15

 66 نادرة عبد الحمٌد هبة دمحم جغرافٌا 442 16

 65.9 ندى دمحم نهاد عال كرامً جغرافٌا 445 17

 65.5 دعد احمد هناء عبد الرحمن جغرافٌا 454 18

 65 سمٌحة عبد الرحٌم بٌان حمودي جغرافٌا 474 19

 63.5 عزٌزه دمحم نجد جرجنازي جغرافٌا 441 20

 62 سعاد دمحم الحاجنورة  جغرافٌا 446 21

 71.1 اروى سامً جانٌت ٌازجً حموق 16 1

 67.8 عائدة دمحم زٌنة البرام حموق 8 2

 67 نهٌدة محمود حسانً حسانً حموق 11 3

 63 مٌادة عماد بدور سالم علٌن حموق 9 4

 70.0 لٌال ابراهٌم مجد حبٌب رٌاض أطفال 689 1

 65.1 خوال خالد ظبٌة مخزوم رٌاض أطفال 685 2

 64 صدٌمه اشرف رنٌم السلوم رٌاض أطفال 690 3

 64 صوله علً عمر الناٌف رٌاض أطفال 691 4
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 63.5 شٌما ٌوسف شادي عبد المادر رٌاض أطفال 688 5

 63.5 سهام توفٌك آسٌا معراوي رٌاض أطفال 687 6

 76.9 نورٌه مصطفى دالمه بٌرلدار رٌاضٌات 568 1

 74.7 ودٌعة ساهر نور دهمان رٌاضٌات 564 2

 74.1 عائشة دمحم وفاء الدٌبو رٌاضٌات 572 3

 72.5 ولٌدة ندٌم رنٌم فجر رٌاضٌات 573 4

 71.5 ٌسرى أحمد صفاء الٌوسف رٌاضٌات 566 5

 68.5 خنساء اسماعٌل دمحم بهاء حلبٌة رٌاضٌات 570 6

 68.5 مهد دمحم حسن بسٌرٌنً رٌاضٌات 574 7

 66 آمنه فهد رٌمه رئٌس رٌاضٌات 569 8

 65.0 صباح ندٌم عال دمحم رٌاضٌات 579 9

 63 خدٌجة جمٌل لاسم مصطفى رٌاضٌات 578 10

 69 وداد خالد رهف ساعً طب بشري 2 1

 79.8 فاتن ادم لٌالً بغداد علم اجتماع 639 1

 79.2 وهوب دٌبو ضٌاء سٌد احمد علم اجتماع 741 2

 75.5 حلٌمة كامل ناٌلة علٌا علم اجتماع 633 3

 73.3 إبتسام خالد عال فتالة علم اجتماع 627 4

 71.5 خدٌجة دمحم كوكب رحال علم اجتماع 630 5

 69.5 غٌداء طالل لمى طراف علم اجتماع 640 6

 68.5 ندٌرة مازن غنوة الضرف علم اجتماع 638 7

 68.1 خولة علً كرٌستٌن حبٌب علم اجتماع 637 8

 67.5 لٌلى علً حسٌنسهٌر  علم اجتماع 641 9

 66.7 بدره اسماعٌل عهد العكش علم اجتماع 625 10

 65.1 غالٌة عبد المادر نبٌلة لربً علم اجتماع 626 11

 77 محاسن احمد فاطمة الزهراء شٌخ امٌن علم األحٌاء 612 1

 76 سحر رٌاض ناهد سرحان علم األحٌاء 610 2

 74.8 منى الرحمنعبد  غزوة الصٌادي علم األحٌاء 607 3

 65 فوزٌه صفوان والء الموصلً علم األحٌاء 614 4

 64 منى مصطفى روان عالء الدٌن علم األحٌاء 613 5

 63 فاطمة دمحم غسان خطٌب علم األحٌاء 615 6

 62 خدٌجة مؤٌد سناء الٌوسف علم األحٌاء 611 7

 69 فهٌمة ٌحٌى دمحم مأمون بزماوي علم النفس 646 1

 67 سعاد ناظم فصل الطعان علم النفس 645 2

 75.4 نبٌال صالح مجد الدٌن حسٌن علوم سٌاسٌة 562 1

 72 سعده احمد دعاء اسكندر علوم سٌاسٌة 561 2

 84.8 زاهٌه ٌاسٌن زٌاد الدعبول فلسفة 538 1

 79 عبسٌة خالد فادي كعٌد فلسفة 496 2

 78 جمٌلة دمحم ابتهال حاج حسن فلسفة 501 3

 78 امٌرة بسٌم رشا جنود فلسفة 513 4

 77.2 خطٌرة علً منار اسماعٌل فلسفة 512 5
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 77 وهوب فواز وفاء ملحان فلسفة 488 6

 77 سكٌنه ٌوسف علً سلٌطٌن فلسفة 525 7

 76.1 سعده بهجت هانٌا مهنا فلسفة 546 8

 75.4 سمٌرة عٌسى دمحم مصطفى فلسفة 519 9

 75.3 لوال جمٌل دٌما الجمعه فلسفة 491 10

 75 جمٌله دمحم دٌب عفراء الهواش فلسفة 499 11

 73.6 منٌعه وحٌد حال دغمان فلسفة 545 12

 73.1 زلٌخه خالد عبد الرزاق الشوٌخ فلسفة 486 13

 72 رشٌده ولٌد عٌوش سلٌمان فلسفة 495 14

 72 بثٌنة عبد السالم حسٌن طورمش فلسفة 511 15

 71.6 سمٌرة المعطًعبد  نور زعبً فلسفة 533 16

 71 أمٌرة ابراهٌم رغداء بوزغة فلسفة 492 17

 70.2 علٌا ولٌد عمار لبانً فلسفة 489 18

 70 امال زٌن الدٌن ماٌا زٌدان فلسفة 537 19

 70 جمٌلة علً صفوان ناصر فلسفة 548 20

 69.3 أمٌنه شفٌك عائده ابراهٌم فلسفة 504 21

 69 فاطمه احمد زكرٌا الروال فلسفة 498 22

 69 ابتسام برهان انعام حاج بكري فلسفة 555 23

 68.7 نور حبٌب لمى اسكٌف فلسفة 542 24

 68 وضحه ابراهٌم سمٌره المذافً فلسفة 507 25

 68 فاٌزه حبٌب سماهر الشندي فلسفة 539 26

 66 عائشة دمحم شكري نورا دمحم فلسفة 503 27

 65.3 زٌنب عٌسى رهف ٌوسف فلسفة 520 28

 65 مفٌدة أحمد فاطمة العبدهللا فلسفة 526 29

 سٌف الدٌن مارٌا مصطو فلسفة 529 30
سعاد 
 لاسم

65 

 65 انٌسة ابراهٌم مرٌم سعٌد فلسفة 540 31

 65 نبٌها حسن رٌم مهنا فلسفة 556 32

 65 سعاد دمحم اكرم ابراهٌم فلسفة 560 33

 64 رٌمة ابراهٌم أنمار العالوي فلسفة 500 34

 64 مطٌعه راجً ضحا سلمان فلسفة 494 35

 64 مرٌم جمعة عهد سلماوي فلسفة 485 36

 64 بدر ٌونس نرمٌن صالح فلسفة 558 37

 63 حمٌدة دمحم رٌما الشامً فلسفة 490 38

 77 هٌفاء أحمد دمحم كزكز فٌزٌاء 592 1

 71 سوسو وصفً خدٌجة مرشان فٌزٌاء 587 2

 64.5 فاطمة عبد الناصر ادرٌس رنٌم فٌزٌاء 584 3

 64 فاطمة سمٌر سمر نٌول فٌزٌاء 589 4

 64 غصون خالد سوزان برو غالً فٌزٌاء 588 5

 62 علٌا مصطفى عبدو حمادة فٌزٌاء 593 6



6 

 

 69 اكتمال احمد هدٌل عبود كٌمٌاء بحتة 600 1

 68 سهٌلة علً منار عٌسى كٌمٌاء تطبٌمٌة 605 1

 66 صبٌحة دمحم ٌحٌى دمحم جطل تطبٌمٌةكٌمٌاء  603 2

 64.1 سالم حسن نور زمام كٌمٌاء تطبٌمٌة 617 3

 75.5 هناء كمال هبة زعٌتر لغة إنكلٌزٌة 228 1

 75.1 مرٌم ادرٌس هٌام العموري لغة إنكلٌزٌة 243 2

 72.3 سمٌرة علً ربوع حسن لغة إنكلٌزٌة 278 3

 72 صباح دمحم سالم الكارة لغة إنكلٌزٌة 315 4

 71.5 عهد عبد المادر رباب عبد الحنان لغة إنكلٌزٌة 251 5

 71.4 فاطمه علً دٌما رزوق لغة إنكلٌزٌة 270 6

 71 حنٌفة مصطفى جهان البكور لغة إنكلٌزٌة 264 7

 71 امٌرة احمد احالم حاج بكري لغة إنكلٌزٌة 287 8

 70.8 ولٌدة ندٌم رزان فجر لغة إنكلٌزٌة 240 9

 70.5 راضٌة عبد المادر عبد الرحمن بربور لغة إنكلٌزٌة 284 10

 70 هالة دمحم فرٌد رشا داده لغة إنكلٌزٌة 250 11

 69.6 هدى أحمد شٌرٌن حمدون لغة إنكلٌزٌة 241 12

 69.5 منى عادل لمى علً لغة إنكلٌزٌة 303 13

 69 عهد عبد المادر لمٌس عبد الحنان لغة إنكلٌزٌة 249 14

 69 سعاد ولٌد سماح اسود لغة إنكلٌزٌة 269 15

 69 نبٌهة حافظ منار عجاٌا لغة إنكلٌزٌة 291 16

 68.5 كوكب علً غالب طالب لغة إنكلٌزٌة 254 17

 68 لٌلى محً الدٌن عبٌر غزالة لغة إنكلٌزٌة 308 18

 67.5 هدى صالح الدٌن محمود حاج حمادي لغة إنكلٌزٌة 285 19

 67.3 سهٌلة موسى سحر الحسٌن لغة إنكلٌزٌة 276 20

 67 أسماء محمود عمرو صلوح لغة إنكلٌزٌة 255 21

 66 رحاب عبدالحمٌد مٌادة النجم لغة إنكلٌزٌة 283 22

 66 كرٌمه حسن منال االطرش لغة إنكلٌزٌة 293 23

 65.5 دالل احمد بشرى رمضان لغة إنكلٌزٌة 290 24

 65 أسٌا أحمد وئام الصالح لغة إنكلٌزٌة 277 25

 65.0 سلوى عبد الناصر اٌَة العبدو لغة إنكلٌزٌة 226 26

 64 فاطمه علً اٌمان صهٌونً لغة إنكلٌزٌة 286 27

 63 اسوم دمحم جمٌل زهور ماضً لغة إنكلٌزٌة 256 28

 84.6 امٌنة علً كنده نوفل لغة عربٌة 187 1

 79.0 فطوم علً دٌب أحمد المطر لغة عربٌة 103 2

 78.4 مرٌم مسرور باسمة احمد عربٌة لغة 200 3

 76.8 هند علً هٌلدا مصطفى لغة عربٌة 174 4

 73 مجٌدة أحمد غفران الٌاسٌن لغة عربٌة 110 5

 72.8 فدوة عبد الملن ورود ناصٌف لغة عربٌة 203 6

 72.3 أسمهان أحمد لمى الخضور لغة عربٌة 161 7

 72 خلود لاسم بدٌعة لسوم لغة عربٌة 105 8
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 مها علً باشا لغة عربٌة 69 9
مصطفى 

 كمال
 71.6 فلاير

 71.3 نجمة دمحم فٌحاء بكور لغة عربٌة 185 10

 71.3 سلوى لاسم وئام شٌخ دٌب لغة عربٌة 75 11

 71 فاطمة حسن أمانً ماهر لغة عربٌة 118 12

 71 ناعسة أحمد دٌما عبد الكرٌم لغة عربٌة 39 13

 71 حمٌدة ابراهٌم سلمان هرو لغة عربٌة 211 14

 71.0 بٌان عبدو ربا كبتاوي لغة عربٌة 46 15

 70.5 زهرة دمحم ناصر دعاء غرٌب لغة عربٌة 109 16

 70.5 مرٌم صادق مٌساء صالح لغة عربٌة 219 17

 70 زٌنب عبد المادر ثراء شلً لغة عربٌة 111 18

 70 روضة عبد السالم خنساء الخطٌب لغة عربٌة 115 19

 69.5 مرٌم علً غسان الحسون لغة عربٌة 157 20

 69.4 زٌنب صالح هبة صالح لغة عربٌة 172 21

 69.2 خوله دمحم صابر ألٌسار المعراتً لغة عربٌة 32 22

 69 نورٌه حسن شذى زٌن الدٌن لغة عربٌة 138 23

 69 نجاح عمر مرٌم الحلبً لغة عربٌة 80 24

 69 جورٌة علً صالح الشاهٌن لغة عربٌة 159 25

 69 خدٌجة دمحم حسٌن هالة حاج ٌسٌن لغة عربٌة 137 26

 69.0 نائلة دمحم غازي كندة حاج لاسم لغة عربٌة 72 27

 68.5 فاطمة أحمد زٌنة سلٌمان لغة عربٌة 73 28

 68.2 ملن دمحم رضوان والء هزبر لغة عربٌة 186 29

 68 شمسه دمحم فاطمة الناعم لغة عربٌة 144 30

 67.5 آمنة عارف مازن الروال لغة عربٌة 71 31

 67 هند عبد الرحمن زكاء العراكً لغة عربٌة 112 32

 66.9 دٌبه سعد هللا دمحم جٌجه لغة عربٌة 167 33

 66.8 خدٌجة دمحم عبد الستار المصري لغة عربٌة 70 34

 66.5 خنساء سهٌل ٌاسمٌن بٌر لدار لغة عربٌة 201 35

 66.3 هٌام دمحم لطٌع دعاء لغة عربٌة 193 36

 66 بلهة كمال مازن العمر لغة عربٌة 34 37

 66 فرٌدة عبد السالم أرٌج حلوم لغة عربٌة 135 38

 66 حمٌدة حسن رٌم دمحم لغة عربٌة 148 39

 66 خدٌجة علً رابٌه ٌوسف لغة عربٌة 192 40

 65.6 أمٌنة ولٌد هبة األلرع لغة عربٌة 33 41

 65.5 فدوى خالد رفٌف الرمضان لغة عربٌة 59 42

 65.5 نجاح مصطفى زٌنة كردي لغة عربٌة 149 43

 65.5 سمٌة أحمد رنه حاج حسٌن لغة عربٌة 116 44

 65.5 سهام عوض زهور عبد الرحمن لغة عربٌة 153 45

 65.5 فضٌلة غٌاث وعد جممور لغة عربٌة 36 46

 65 لطٌفة نعٌم روعة أمانة لغة عربٌة 85 47
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 65 كوكب محمود نوره علولو لغة عربٌة 49 48

 65 روضة عبد المنعم مضرالبكري لغة عربٌة 113 49

 65 سمٌحة ابراهٌم حنان برٌمو لغة عربٌة 207 50

 65 خلود دمحم بهٌة المحمود لغة عربٌة 142 51

 64.5 نجاح محمود سمر مكً لغة عربٌة 26 52

 64.5 بلهة كمال دمحم العمر لغة عربٌة 29 53

 64.5 إٌمان دمحم رنٌم لنب لغة عربٌة 81 54

 64 آمنة عبد الكرٌم فهمٌة الخضر لغة عربٌة 104 55

 63.9 سوسن مروان ظالل بٌطار لغة عربٌة 21 56

 63.5 رضٌه سلمان صالحه نصر لغة عربٌة 169 57

 63 امٌره عبد الكرٌم منال بزكادي لغة عربٌة 178 58

 68.5 فوزٌة احمد سامر السطٌف لغة فرنسٌة 355 1

 67.1 روٌدة دمحم براء سٌفو لغة فرنسٌة 318 2

 67 مهدٌة عبد المجٌد ماهر حسحس لغة فرنسٌة 339 3

 65.6 دالل حسن نسرٌن حاج حسن لغة فرنسٌة 317 4

 64 سمٌرة أحمد غٌاث األحمد لغة فرنسٌة 324 5

 62 نوفه جهٌد ثناء حمٌره لغة فرنسٌة 330 6

 74 كنانة حسن نسمة غانم مكتبات 621 1

 67.6 سهام علً راما خضور مكتبات 622 2

 64 جهٌنة جمٌل دٌمه رجب مناهج وتمنٌات تعلٌم 715 1

 62 رئٌفة دمحم رهف حاج ابراهٌم مناهج وتمنٌات تعلٌم 712 2
 

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

 

 يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه. : 3 مادة
 

  م2112/   2/    12هـ            الموافق لـ :    1439دمشق :       /          /                  
 

 وزير التربيــة                                                                                                               
 الدكـــــتور هزوان الوز                                                                                                           
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