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 الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التربية      

 

 943/ 696القــرار رقم  / 
 

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

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

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

 م المتضمن اإلعالن عن إجراء مسابقة.7/2/4507 تاريخ 727/722وعلى القرار رقم 
 الالذقية.م وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2422/722وعلى القرار رقم 
 .الالذقيةان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظة المتضمن أسماء الناجحين باالمتحم 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  417/722وعلى القرار رقم /

 المتضمن اعتماد  نتائج المسابقة م00/4/4501تاريخ    050/2 رقموعلى 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
 حسب وفق تسلسل درجات نجاحيم  بالمسابقة مقبولين للتعيين الالذقيةمديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في           
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :            

 التسلسل
رقم 
 القبول

 الدرجة النهائٌة األم  األب  االسم والنسبة االختصاص

 84.3 نعامه جمٌل رامٌا سلوم واإلدارةالتخطٌط  1833 1

 83.4 نعٌمه ٌمظان فتاة حسن التخطٌط واإلدارة 1834 2

 82.3 زاهٌة منصور االء منصور التخطٌط واإلدارة 1771 3

 80.3 بحرٌة فهٌم هالة بدور التخطٌط واإلدارة 1697 4

 78.8 سكٌنة ٌوسف روال مهنا التخطٌط واإلدارة 1832 5

 77.9 سمٌرة سجٌع رندا منصور التخطٌط واإلدارة 1835 6

 77.9 نادٌا دمحم رزان سعٌد التخطٌط واإلدارة 1905 7

 77.2 وداد سامً دٌما خدام التخطٌط واإلدارة 1783 8

 76.3 انٌسه حمٌل سمر عدره التخطٌط واإلدارة 1820 9

 75.2 سفٌرة علً رشا ناصر التخطٌط واإلدارة 1751 10

 87.8 مرٌم عبد السالم حمٌدة سٌد علً التربٌة اإلسالمٌة 233 1

 85.2 فاطمة دمحم مراد تغرٌد خبازة التربٌة اإلسالمٌة 250 2

 82.6 وسٌلة ابراهٌم حسٌن جلٌلة التربٌة اإلسالمٌة 241 3

 82.4 نادرة عارف فلاير شاوٌش التربٌة اإلسالمٌة 198 4

 80.7 دنٌا علً ولٌد ابراهٌم التربٌة اإلسالمٌة 119 5

 80.3 بدرٌة صالح الدٌن حنان البظم التربٌة اإلسالمٌة 135 6
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 80.2 هندٌة دمحم سناء حسٌن التربٌة اإلسالمٌة 221 7

 79.1 منى دمحم وحٌد البدي التربٌة اإلسالمٌة 126 8

 79.1 رابعة احمد ٌاسٌن شعار التربٌة اإلسالمٌة 120 9

 78.3 فلن علم الدٌن الشٌخ حسٌنرٌم  التربٌة اإلسالمٌة 202 10

 77.6 نادٌة نصر بالرمٌاسة التربٌة اإلسالمٌة 97 11

 77.5 اٌمان نبٌل بشرى عبدو التربٌة اإلسالمٌة 98 12

 77.3 منٌرة دمحم علٌا لاسم التربٌة اإلسالمٌة 155 13

 76.9 رفٌمة محمود منال علً التربٌة اإلسالمٌة 176 14

 76.5 حٌاة عبد الرزاق حافظ كرٌم اإلسالمٌةالتربٌة  103 15

 75.9 خولة دمحم كمال دمحمغٌاث دٌاب التربٌة اإلسالمٌة 191 16

 75.6 فاطمة غرٌب هدى لوجه التربٌة اإلسالمٌة 160 17

 75.5 امنة عبد المطلب الزهراء ناصر التربٌة اإلسالمٌة 107 18

 75.1 بدٌعة اسماعٌل وسٌلة سالم التربٌة اإلسالمٌة 95 19

 75 منٌفة ذو الفمار شفٌك هارون التربٌة اإلسالمٌة 228 20

 75 دورسون مصطفى دمحم عبد الرزاق التربٌة اإلسالمٌة 240 21

 75 نعٌمة علً صفاء لشطة التربٌة اإلسالمٌة 121 22

 74.5 هند وداد خدٌجة خٌاط التربٌة اإلسالمٌة 226 23

 74.5 صباح دمحم شٌخ سالمحنان  التربٌة اإلسالمٌة 170 24

 74.5 فاٌزة حبٌب اٌمان الشندي التربٌة اإلسالمٌة 131 25

 73.7 منى دمحم بنان البدي التربٌة اإلسالمٌة 125 26

 73.5 امٌمة عماد ناهل حلٌمة التربٌة اإلسالمٌة 183 27

 73.5 مدٌحة زكرٌا انٌسة اسماعٌل التربٌة اإلسالمٌة 199 28

 73 فاطمة عبد الحمٌد عبد الناصر دٌبو اإلسالمٌةالتربٌة  246 29

 73 اجلً احمد هدى ثلجً التربٌة اإلسالمٌة 214 30

 73 زهٌرة ٌوسف دمحم روٌحة التربٌة اإلسالمٌة 162 31

 73 مرٌم عبد السالم منى سرور التربٌة اإلسالمٌة 105 32

 72.8 صباح مصطفى حازم حاج حسٌن التربٌة اإلسالمٌة 134 33

 72.6 غاوٌة محسن اصالن فندي التربٌة اإلسالمٌة 166 34

 72.5 سمٌرة مصطفى دمحم لرة دمحم التربٌة اإلسالمٌة 124 35

 72.1 مدٌنة كامل كمٌلٌا رابعة التربٌة اإلسالمٌة 133 36

 72 منار احمد اٌمان شاالتً التربٌة اإلسالمٌة 110 37

 72 نبٌهه عبد السالم ابراهٌمهند سٌد  التربٌة اإلسالمٌة 251 38

 71.6 سهام علً رانٌة عبد الوهاب التربٌة اإلسالمٌة 143 39

 71.5 عائشة مكٌة مصطفى فوزي بنان عالء الدٌن التربٌة اإلسالمٌة 161 40

 71 وجٌهة احمد رٌم فتوح التربٌة اإلسالمٌة 132 41

 71 وفٌمة عادل نبال نصور التربٌة اإلسالمٌة 127 42

 70.5 سهٌلة عمل اٌمن رجوب التربٌة اإلسالمٌة 210 43

 70.5 لٌلى امٌر مٌساء بدور التربٌة اإلسالمٌة 151 44

 70.5 فاطمة ابراهٌم خالد رشٌد التربٌة اإلسالمٌة 208 45

 70.5 سمٌحة عز الدٌن غٌثاء الحواط التربٌة اإلسالمٌة 152 46
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 70.3 حسنة بدر نوره حلوم التربٌة اإلسالمٌة 159 47

 70 ٌمنى ٌوسف محمود عباس التربٌة اإلسالمٌة 211 48

 70 فاطمة فاٌز ملن محمود التربٌة اإلسالمٌة 128 49

 70 غادة طارق رلى نبٌعة التربٌة اإلسالمٌة 227 50

 70 سمٌرة عدنان علً دمحم التربٌة اإلسالمٌة 201 51

 69.7 شفٌمة علً نور معال التربٌة اإلسالمٌة 175 52

 69.5 نهلة عزمات عال اسعد التربٌة اإلسالمٌة 217 53

 69.5 حنان ٌوسف سومٌا حربا التربٌة اإلسالمٌة 138 54

 69.5 وداد دمحم دٌب نجالء حبش التربٌة اإلسالمٌة 165 55

 69.5 شعٌلة حامد سمر الدٌبة التربٌة اإلسالمٌة 181 56

 69 ندوة مفٌد رشا رابعة التربٌة اإلسالمٌة 148 57

 69 سمٌرة دمحم باسل سطوف التربٌة اإلسالمٌة 150 58

 69 سمٌرة صدٌك زلفا حسن التربٌة اإلسالمٌة 154 59

 68.5 لواء انٌس منار حمدان التربٌة اإلسالمٌة 102 60

 68.5 دلعون معال سوسن اسماعٌل التربٌة اإلسالمٌة 115 61

 68.5 سوسن وائل عال حٌدر التربٌة اإلسالمٌة 213 62

 68 نهلة محسن حال عٌسى التربٌة اإلسالمٌة 230 63

 68 خدٌجة عادل اٌمان نكه مى التربٌة اإلسالمٌة 222 64

 68 سلٌمة بدر علٌا بدور التربٌة اإلسالمٌة 149 65

 68 سحر هزاع علً خازم التربٌة اإلسالمٌة 200 66

 68 امٌنة احمد عبد الرحمن عرلاوي التربٌة اإلسالمٌة 229 67

 68 سمٌرة علً دمحم عربً التربٌة اإلسالمٌة 153 68

 68 معٌنة دمحم مرفت الشٌخ التربٌة اإلسالمٌة 158 69

 67.5 نادٌة سلٌم غٌداء سعٌد التربٌة اإلسالمٌة 123 70

 67.5 جلٌلة كاسر بسٌمة هرمز التربٌة اإلسالمٌة 104 71

 67.5 مها دمحم زٌنب شمسٌن التربٌة اإلسالمٌة 114 72

 67.5 عائدة دمحم محمود محمود التربٌة اإلسالمٌة 205 73

 67.5 سمٌرة مصطفى عمار بارود التربٌة اإلسالمٌة 139 74

 67.5 ودٌعة سلٌمان عاطف كوشاري التربٌة اإلسالمٌة 220 75

 67.5 حٌاة دمحم جمعة ٌحٌى سكٌف التربٌة اإلسالمٌة 177 76

 67.0 نهاد كاسر وئام لدار التربٌة اإلسالمٌة 172 77

 67 ثناء علً امانً محمود التربٌة اإلسالمٌة 216 78

 67 فائزة عبد الواحد نهى حج احمد التربٌة اإلسالمٌة 106 79

 66.5 سمٌة عبد الوهاب مضر مرهج التربٌة اإلسالمٌة 249 80

 66.5 جمانة هالل اسامة صالحة التربٌة اإلسالمٌة 245 81

 66.5 نعامه ٌاسٌن اسامة مرٌم التربٌة اإلسالمٌة 237 82

 66.5 مدٌحة رضوان عال عبد هللا التربٌة اإلسالمٌة 219 83

 66.5 بسٌمة طارق احالم احمد التربٌة اإلسالمٌة 186 84

 66.5 حورٌة علً مروان صالح التربٌة اإلسالمٌة 185 85

 66 سلمى حبٌب خلود علٌا التربٌة اإلسالمٌة 113 86
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 66 مرٌم الحمد وائل مهنا التربٌة اإلسالمٌة 206 87

 66 فردوس أحمد عٌسى عٌسى التربٌة اإلسالمٌة 252 88

 65.5 حٌاة علً سماهر عبٌدو التربٌة اإلسالمٌة 147 89

 65.5 نجاح لطٌف اٌمان عجمٌة التربٌة اإلسالمٌة 207 90

 65.5 هدى ابراهٌم رلٌة مهنا التربٌة اإلسالمٌة 209 91

 65.5 دعد شعبان وسام العلونً التربٌة اإلسالمٌة 169 92

 65 فاطمة احمد عناٌة حمود التربٌة اإلسالمٌة 163 93

 65 غصون مصطفى عبد اللطٌف عبد الرحٌم التربٌة اإلسالمٌة 141 94

 65 سلمى ادٌب دمحم حسن التربٌة اإلسالمٌة 136 95

 64.5 زٌنب وائل ضحى خٌر بن التربٌة اإلسالمٌة 223 96

 64.5 حٌاة اسماعٌل مٌساء ناصر التربٌة اإلسالمٌة 247 97

 64.5 بدٌعة عبد الحمٌد سمر دٌوب التربٌة اإلسالمٌة 101 98

 64.5 حفٌظة علً سلمان عبد الكرٌم التربٌة اإلسالمٌة 109 99

 64.5 سلوى زكً سندس الفً التربٌة اإلسالمٌة 190 100

 64.5 امٌنة علً رضا زلٌخة اإلسالمٌةالتربٌة  99 101

 64.5 ماٌسة صافً دٌانا جردي التربٌة اإلسالمٌة 188 102

 64.5 نادٌا سامً مجدي بدور التربٌة اإلسالمٌة 194 103

 64.5 اثنٌة عبد الكرٌم هٌفاء عبود التربٌة اإلسالمٌة 178 104

 64 مدٌحة دمحم احمد شعبان التربٌة اإلسالمٌة 236 105

 64 سمٌرة بسام نور حمودي التربٌة اإلسالمٌة 232 106

 64 نوال امٌن مٌرناصالح التربٌة اإلسالمٌة 118 107

 64 عزٌزة هاشم دالٌا علً التربٌة اإلسالمٌة 231 108

 64 عائشة توفٌك مشهور الزٌن التربٌة اإلسالمٌة 239 109

 63.5 حنان توفٌك احمد منصور التربٌة اإلسالمٌة 167 110

 63 هٌام احمد سعٌد منٌرة بدٌوي التربٌة اإلسالمٌة 156 111

 63 وفٌمة احمد محسن سلهب التربٌة اإلسالمٌة 243 112

 63 سعاد عادل عهد لرطالً التربٌة اإلسالمٌة 189 113

 63 منى منٌر راما حوٌجة التربٌة اإلسالمٌة 195 114

 63 سمٌرة علً طارق ضوا التربٌة اإلسالمٌة 129 115

 62.5 مثٌال عز الدٌن عال عساف التربٌة اإلسالمٌة 137 116

 69 حٌاة صالح نهلة السوسً التربٌة الخاصة 928 1

 66 نجاح احمد رلٌة احمد التربٌة الخاصة 927 2

 77.6 نهال غطفان نسرٌن صمر التربٌة الرٌاضٌة 829 1

 69.6 سمٌرة كازم علً مستل التربٌة الرٌاضٌة 866 2

 69.5 نهى زهٌر نوار خٌربن التربٌة الرٌاضٌة 831 3

 69.5 فدوى امٌر اٌمان مناع التربٌة الرٌاضٌة 908 4

 69 رٌم احمد عال برٌبدانً التربٌة الرٌاضٌة 903 5

 68.6 ماجدة نبٌل علً بركات التربٌة الرٌاضٌة 855 6

 68.5 وفٌمة احمد سمر زهٌرة التربٌة الرٌاضٌة 900 7

 68 جمانة دمحم بتول زٌنة التربٌة الرٌاضٌة 894 8
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 67.5 هوٌده سلٌم رنٌم ٌوسف التربٌة الرٌاضٌة 899 9

 67 لٌلى امٌر رزان ٌعموب التربٌة الرٌاضٌة 841 10

 66.2 فرٌزة منذر شٌرٌن فضة التربٌة الرٌاضٌة 863 11

 65.5 سهٌلة ابراهٌم دمحم برهوم التربٌة الرٌاضٌة 886 12

 65.5 سمٌرة ابراهٌم جعفر دٌوب التربٌة الرٌاضٌة 836 13

 65 زٌنب سمٌر حمزة شحٌده التربٌة الرٌاضٌة 874 14

 65 هدى مصطفى راما دمحم التربٌة الرٌاضٌة 887 15

 64.6 انشراح عماد عفراء محمود التربٌة الرٌاضٌة 889 16

 64.5 مٌاده مطٌع مرح عمار التربٌة الرٌاضٌة 890 17

 64.5 فدوه فٌصل بٌداء رسوق التربٌة الرٌاضٌة 861 18

 64.5 امٌرة دمحم ساره احمد التربٌة الرٌاضٌة 883 19

 64 وحٌدة دمحم رامً عمران التربٌة الرٌاضٌة 907 20

 64 هٌام عبد اللطٌف غفران داؤود التربٌة الرٌاضٌة 891 21

 62.5 عفاف مصطفى ٌاسر مؤذن التربٌة الرٌاضٌة 848 22

 77.4 صدٌمة احمد لٌندا حوٌجً التربٌة الفنٌة 916 1

 69.6 امل احمد نورا عٌسى التربٌة الفنٌة 913 2

 68.6 بثٌنة ممداد زٌنب الباشا التربٌة الفنٌة 914 3

 75.6 مرٌم وائل احالم سعود التربٌة الموسٌمٌة 920 1

 70.5 غزالة اكرم حسٌن ابراهٌم التربٌة الموسٌمٌة 924 2

 70 الٌمة برهان زكرٌا رحال التربٌة الموسٌمٌة 919 3

 67.1 منال عبد الرحمن نهى الراهب التربٌة الموسٌمٌة 923 4

 67 اسعاف عدنان علً الشاطر التربٌة الموسٌمٌة 925 5

 66 منال عبد الرحمن نغم الراهب التربٌة الموسٌمٌة 921 6

 64.5 منى ابراهٌم دمحم بدران التربٌة الموسٌمٌة 922 7

 66 رفٌمة جهاد تٌسٌر باهرلً اللغة الروسٌة 93 1

 81.3 فاطمة عبد الرزاق مرٌم عكو إرشاد نفسً 1095 1

 79.6 اعتدال علً هبة سلٌمان إرشاد نفسً 1064 2

 79.6 عٌشة عبد هللا نرمٌن سلٌمان اغا إرشاد نفسً 1140 3

 77.6 نجٌدة هٌثم رال مرهج إرشاد نفسً 948 4

 76 عروبة ٌوشع رنٌم سلٌمان إرشاد نفسً 977 5

 75.5 بدرٌة هوازٌن لٌلى حمدان إرشاد نفسً 932 6

 75.5 ناٌفه سهٌل ماٌا شحٌده إرشاد نفسً 1060 7

 75.3 غادة فائز دارٌن مهنا إرشاد نفسً 1044 8

 75.1 فاتن نوح سهى صبٌح إرشاد نفسً 1048 9

 75.1 عفٌفة عبد هللا تماره كوسا إرشاد نفسً 954 10

 75 اوجٌنً دمحم زكٌة حجار إرشاد نفسً 966 11

 74.7 هٌام طالن كاتٌا علً إرشاد نفسً 988 12

 74.2 سلوى بهجت رشا الصالح إرشاد نفسً 1084 13

 74 نهال دمحم سالً منزلجً إرشاد نفسً 950 14

 74 ابتسام عٌسى رشا جلعود إرشاد نفسً 1050 15
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 73.7 امال سلٌمان زٌنة عٌسى إرشاد نفسً 1078 16

 73.6 لٌلى معٌن عال طرٌبوش إرشاد نفسً 939 17

 73.3 مطٌعة صالح هدٌل اسماعٌل إرشاد نفسً 985 18

 71.1 الحان وائل لجٌن محمود حموق 35 1

 69.4 امل علً مهند خضور حموق 88 2

 69.1 سمٌعه دمحم مشٌرة الساحلً حموق 75 3

 68.4 مرٌم علً كنانة الخولً حموق 30 4

 68.1 هالة هاشم سبال سعٌد حموق 36 5

 68.0 منٌرة ابراهٌم دمحم لاضً حموق 79 6

 67 علٌا ندٌم روال دبٌلة حموق 76 7

 67.0 أمل علً مهند حرفوش حموق 78 8

 77.5 ودٌعة حسن رانٌة حنٌفة رٌاض أطفال 1203 1

 76 مرٌم ابراهٌم منار الجمال رٌاض أطفال 1269 2

 74 نبٌهة توفٌك اٌمان سلطان رٌاض أطفال 1276 3

 73.5 وفاء حسن مٌس شمسٌن رٌاض أطفال 1305 4

 72.5 وجٌها حسن اباء اسماعٌل رٌاض أطفال 1345 5

 72.4 ماٌلة اسماعٌل كنانة ناصر رٌاض أطفال 1280 6

 72 نجاح وهٌب وسام الخنسة رٌاض أطفال 1178 7

 72 فتاة حسن نور الحكٌم رٌاض أطفال 1228 8

 71.5 اسما سلمان اخالص الحجة رٌاض أطفال 1185 9

 71 فدوى جهاد دٌمة غدٌر رٌاض أطفال 1248 10

 71 جمٌلة صالح لٌندا عٌسى رٌاض أطفال 1353 11

 71 سها ضعنون علً جٌداء سلطانة رٌاض أطفال 1320 12

 71.0 سهام عادل وئام رٌا رٌاض أطفال 1243 13

 70.9 امل غالب كارٌن عباس أطفالرٌاض  1201 14

 70.5 ادٌبة احمد ربى داؤد رٌاض أطفال 1268 15

 70.5 بهجه غسان رشا حسن رٌاض أطفال 1173 16

 70.0 زلخة ناظم منال شعبان رٌاض أطفال 1363 17

 69.6 وفٌمة علً مرٌم الشمالً رٌاض أطفال 1309 18

 69.6 نجوى منٌر عال نعامة رٌاض أطفال 1230 19

 69.5 منى احمد روز غانم رٌاض أطفال 1187 20

 69.5 فكتورٌا مٌشٌل لٌزا مهنا رٌاض أطفال 1176 21

 69.2 امٌرة عزٌز خلود سلٌمان رٌاض أطفال 1328 22

 88 نظمه حبٌب عفاف جدٌد رٌاضٌات 327 1

 83.9 زٌنب ولٌد سالً العٌسى رٌاضٌات 270 2

 82.2 باهٌه عبدهللا نورا جبور رٌاضٌات 265 3

 81.6 بدٌعة دمحم أسامة صارم رٌاضٌات 379 4

 81.5 بدٌعة حسام عالء العجً رٌاضٌات 296 5

 81.4 سعاد ماجد رانٌة ابراهٌم رٌاضٌات 280 6

 80.5 امنة ابراهٌم سلٌمان زرٌمً رٌاضٌات 359 7
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 80.4 سجٌعة جهاد آٌة عثمان رٌاضٌات 406 8

 80.3 الهام علً رستمفادي  رٌاضٌات 271 9

 80 مارٌن عبدهللا مازن شوار رٌاضٌات 394 10

 79.9 سروه حسن علً اسماعٌل رٌاضٌات 310 11

 79.5 كنان صالح علً رنجوس رٌاضٌات 386 12

 78.5 زكٌه سهٌل كامل باشا رٌاضٌات 294 13

 78.3 نظٌرة عدنان فادي جمعة رٌاضٌات 343 14

 78 امٌرة شوكت لٌنا كوسا رٌاضٌات 316 15

 77.8 سمٌحة علً رشا نجار رٌاضٌات 319 16

 77.5 هدى صافً هبا بربر رٌاضٌات 328 17

 77.5 حسناء احمد لمى انجرو رٌاضٌات 322 18

 77.5 جمٌلة عبد الكرٌم رامً زهرة رٌاضٌات 297 19

 77.5 ناٌفة محمود سٌزار حسٌن رٌاضٌات 448 20

 77 سوسن احمد بشار الكوسى رٌاضٌات 311 21

 76.8 فاٌده مطٌع وعد ابراهٌم رٌاضٌات 260 22

 76.7 سمٌه سلمان ٌمامه كوسا رٌاضٌات 385 23

 76.5 وسام ٌوسف دمحم نوح رٌاضٌات 395 24

 76.5 حسنى علً بشرى نداف رٌاضٌات 317 25

 76.5 هناء اسماعٌل مرٌم اسماعٌل رٌاضٌات 321 26

 76.5 فاطمة محمود زٌنب حسن رٌاضٌات 315 27

 76.5 فاطمة أحمد رونٌت شرٌبا رٌاضٌات 259 28

 76.5 امل سٌف الدٌن اٌهم دمحم رٌاضٌات 384 29

 76.5 ناٌفة دمحم منال علً رٌاضٌات 312 30

 76.4 سهام أمٌن دعد حلوم رٌاضٌات 264 31

 76 منٌره ندٌم ربٌع حسن رٌاضٌات 400 32

 76 نوف حمزة علً شرٌمة رٌاضٌات 309 33

 75.7 نوال منٌر هبة عبد الكرٌم رٌاضٌات 313 34

 75.5 مرٌم دمحم نورس دمحم رٌاضٌات 430 35

 75.5 لٌلى معٌن فاتن خضور رٌاضٌات 320 36

 75.2 ٌمن دمحم رٌم طالب رٌاضٌات 335 37

 75.1 مٌسر دمحم مناهل طالب رٌاضٌات 267 38

 75 اسٌه مصطفى نور بكورة رٌاضٌات 277 39

 75 امٌرة عاطف هالة خضره رٌاضٌات 314 40

 75 منٌرة عزات شبانً شبانً رٌاضٌات 256 41

 74.6 غنوة ابراهٌم مٌشٌل دٌب رٌاضٌات 286 42

 74.5 امٌنة بدر ختام راشد رٌاضٌات 355 43

 74.5 سعاد عبد هللا زٌاد دٌب رٌاضٌات 373 44

 74.5 سمٌة احمد تغرٌد طٌبة رٌاضٌات 323 45

 74.5 ماها غسام فاهً طراش رٌاضٌات 262 46

 74 سمٌرة مصطفى زٌنب رجب رٌاضٌات 278 47
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 74 حنان عزٌز هبه ابراهٌم رٌاضٌات 261 48

 74 ندٌمة دمحم امانً دٌب رٌاضٌات 306 49

 73.7 صبرٌة معٌن مضر كحٌلً رٌاضٌات 299 50

 73.7 امال سهٌل حنٌن كرمو رٌاضٌات 417 51

 73.7 اسعاف طالب نورهان عبٌدو رٌاضٌات 303 52

 73.5 سكٌنا علً عاٌدة حبٌب رٌاضٌات 263 53

 73.5 هدى وائل هوٌدا زاهر رٌاضٌات 354 54

 73.4 عفاف نهاد حنان حمٌشة رٌاضٌات 421 55

 73 هاله غسان مسعود سعاده رٌاضٌات 342 56

 73 اسٌا احمد سلوى صالح رٌاضٌات 356 57

 73 خزنا فٌصل سلٌمان رزق رٌاضٌات 416 58

 73 روعة نعمان محسن دمحم رٌاضٌات 283 59

 72.5 مرٌم ابراهٌم دمحم سعٌد رٌاضٌات 410 60

 72.5 هٌام بسام ملهم اسكندر رٌاضٌات 415 61

 72.5 عفاف خلٌل سومر ناصر رٌاضٌات 285 62

 72.5 فاٌزة صالح روزان ٌاسمٌن رٌاضٌات 409 63

 72.1 فتات توفٌك حال حجلً رٌاضٌات 357 64

 72 هناء طالل رهف تجور رٌاضٌات 318 65

 72 راوٌة أحمد رباب بٌرلدار رٌاضٌات 269 66

 72 رٌما دمحم مها ابراهٌم رٌاضٌات 307 67

 72 ابتسام جهاد سالم طراف رٌاضٌات 326 68

 72 مفٌدة علً مها سعٌد رٌاضٌات 268 69

 72 نائلة ابراهٌم فضٌلة اٌمان رٌاضٌات 440 70

 71.5 نادٌة جمال مرٌم الذٌاب رٌاضٌات 272 71

 71.3 حمٌدة علً رامً شمرة رٌاضٌات 380 72

 71 عزٌزه مصطفى ابراهٌم تن رٌاضٌات 324 73

 70.5 حسٌبة علً عبد هللا كبٌبو رٌاضٌات 457 74

 70.5 شفٌمة ٌوسف سامر زٌنً رٌاضٌات 402 75

 70 منى عدنان ضحى مصطفى رٌاضٌات 351 76

 69.6 حنان بالل ولٌم معروف رٌاضٌات 273 77

 69.5 ضحى ممد عبد الرؤوف صفا عبٌدو رٌاضٌات 292 78

 69.5 انٌسة مورٌس رماح الرحٌة رٌاضٌات 397 79

 69.5 سعده ٌوسف عدي حلوم رٌاضٌات 281 80

 69.5 مرٌم عبدالسالم هادٌة سٌد علً رٌاضٌات 437 81

 69.2 سعاد بدٌع صالح خضار رٌاضٌات 364 82

 69 فاطمة عبد الكرٌم صابرٌن ابراهٌم رٌاضٌات 451 83

 69 لمٌا اسماعٌل لاسم شحادة رٌاضٌات 298 84

 88.8 سعادة دمحم وفٌمة شحادة علم األحٌاء 776 1

 87.8 الٌدا منٌف كنانة بركات علم األحٌاء 728 2

 85.6 نبٌهة حكمت عال الشاخ علم األحٌاء 748 3
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 84.5 سمٌره معن ربا جنٌدي علم األحٌاء 773 4

 83.5 بدره سلٌمان مها احمد علم األحٌاء 824 5

 82.7 وداد لٌس سوسن دروٌش علم األحٌاء 771 6

 81.9 جناة علً لمى احمد علً علم األحٌاء 818 7

 81.8 فلاير دمحم علً نوار دمحم سعٌد علم األحٌاء 755 8

 81.6 نوال عبدالرحمن مها ابراهٌم علم األحٌاء 691 9

 81.3 منى هٌثم سوسن حرٌبا علم األحٌاء 731 10

 81 جمٌلة علً دٌما ناصر علم األحٌاء 761 11

 80.6 وفٌمة خلٌل غرود علً دٌب علم األحٌاء 753 12

 80.5 منٌرة عٌسى علً عصٌفوري علم األحٌاء 798 13

 80 فاطمة محمود طههالله  علم األحٌاء 762 14

 79.7 سمٌرة منٌف فدوى شرٌبا علم األحٌاء 683 15

 79.7 حنان خالد نور بدٌوي علم األحٌاء 750 16

 79.7 سمٌرة عبد السالم رشا حسن علم األحٌاء 729 17

 79.7 ٌسٌرة حسن وفٌة شبٌب علم األحٌاء 673 18

 79.6 رابعة مصطفى خلود شٌخ ٌوسف علم األحٌاء 791 19

 79.6 فتاة احمد دٌما البندٌن علم األحٌاء 733 20

 79.6 حمامة حسن علً حنوف علم األحٌاء 760 21

 79.3 هالة عدنان سارة فاضل علم األحٌاء 785 22

 78.5 انٌسة عبد الرحمن عالء العلً علم األحٌاء 715 23

 78.1 سهٌال نضال مً كنعان علم األحٌاء 778 24

 78 فاطمة نبٌل مرٌم عدره علم األحٌاء 757 25

 77.8 وفاء دمحم والء عبد الرحمن علم األحٌاء 814 26

 77.5 وفٌمة سهٌل رنٌم عثمان علم األحٌاء 819 27

 77.4 شفٌمة وفٌك شذا جلول علم األحٌاء 817 28

 77 ماري انٌس نورا احمد علم األحٌاء 746 29

 77 دعد دمحم هزار صمر علم األحٌاء 827 30

 77 نوال نبٌل نبال ابراهٌم علم األحٌاء 756 31

 76.9 منى توفٌك ٌاسمٌن زٌدان علم األحٌاء 810 32

 76.8 سلمى ندٌم دمحم علً علم األحٌاء 707 33

 76.6 تماضر نعمان مرٌم حلوم علم األحٌاء 674 34

 76.3 فاطمة نبٌل علٌاء عدره علم األحٌاء 758 35

 76.3 نجاح حسٌن لمى دٌب علم األحٌاء 687 36

 76.1 نظٌرة ٌاسٌن ندى دٌب علم األحٌاء 796 37

 76 حنان نضال علً تامر علم األحٌاء 806 38

 76 لٌنه ثروت عال كنعان علم األحٌاء 822 39

 76 منتهى صالح نور بله علم األحٌاء 730 40

 76 بدرٌة فجر نورا عٌسى علم األحٌاء 816 41

 75.9 شفٌمة علً عصفورسحر  علم األحٌاء 794 42

 75.6 شادٌة محمود رزان دٌب علم األحٌاء 792 43
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 75.5 عفاف فؤاد مٌس سلمان علم األحٌاء 677 44

 75.5 لٌلى باسم زٌنة حسن علم األحٌاء 800 45

 75.4 سلوى حسن لبابة سلمان علم األحٌاء 702 46

 75.3 نجٌدة اسعد حنان صمور علم األحٌاء 675 47

 75.2 نجاح معروف حال سلمان علم األحٌاء 765 48

 75.2 روفٌدة دمحم رنٌم عثمان علم األحٌاء 697 49

 75 سناء دمحم سابٌن علً علم األحٌاء 764 50

 75.0 سعاد احمد عزٌزة جردي علم األحٌاء 689 51

 74.5 رلٌبة ٌوشع عفراء حسن علم األحٌاء 688 52

 74.1 وصال شفٌك رهف عبود علم األحٌاء 703 53

 74 فاطمة عصمت وفاء جونً علم األحٌاء 742 54

 74 مرٌم سلمان غادة حسن علم األحٌاء 737 55

 74 نادٌا ناظم نغم حسن علم األحٌاء 734 56

 74 سمٌرة جابر رهام دخول علم األحٌاء 763 57

 74 شفٌمة اٌوب نارٌمان علً علم األحٌاء 690 58

 73.6 امٌرة ٌاسر رسالنحال  علم األحٌاء 770 59

 73.6 فاتن جمٌل جنان اسماعٌل علم األحٌاء 708 60

 73.2 نجاح معروف لمى سلمان علم األحٌاء 766 61

 73 هاله اكرم مرام هلٌلً علم األحٌاء 720 62

 73 بسٌما منذر رهام لاسم علم األحٌاء 759 63

 73 روٌدة احمد ربى داؤد علم األحٌاء 706 64

 73 سمٌرة حكمت نورا سلمان علم األحٌاء 781 65

 73 فاطمه حكمت بسمة سلٌمان علم األحٌاء 772 66

 73 عائدة ٌحٌى مٌساء صالح علم األحٌاء 826 67

 73 نجاد علً فادي عباس علم األحٌاء 828 68

 73.0 منى محسن هنادي حسن علم األحٌاء 812 69

 82.2 سهام ٌوسف لٌزا بٌطار فٌزٌاء 489 1

 81.2 خزٌنا صالح اصالة حسن فٌزٌاء 564 2

 80.7 وضحة سلٌم لمٌس غزالة فٌزٌاء 542 3

 80.2 سهام غازي مٌساء زركلً فٌزٌاء 570 4

 79.9 فتاه عبدالحً علً البهلول فٌزٌاء 536 5

 79.8 سمٌحة مطبع وائل الٌمة فٌزٌاء 563 6

 77.7 امٌرة طاهر سوسن مٌا فٌزٌاء 533 7

 77.2 بدٌعة ندٌم لما بلول فٌزٌاء 464 8

 77.1 ودٌعة سلٌم امانً زرٌك فٌزٌاء 465 9

 76.6 نجال غسان سامرصبوح فٌزٌاء 514 10

 76.6 زرلة سلٌم وسٌم لره علً فٌزٌاء 517 11

 76.6 نبٌهة حكمت ربا الشاخ فٌزٌاء 540 12

 76.2 هناء ابراهٌم رٌم جردي فٌزٌاء 528 13

 76.2 ندٌمة خالد لبٌطرياحمد  فٌزٌاء 576 14
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 75.8 شهٌده حسام الدٌن رؤى صمر فٌزٌاء 484 15

 75 حلٌمة عادل مضر علً فٌزٌاء 506 16

 74.1 انٌسة ابراهٌم منتصر سعٌد فٌزٌاء 479 17

 74 دروٌشة احمد اروى اسعد فٌزٌاء 548 18

 73.7 كرٌمة منٌر دمحم علً زٌزفون فٌزٌاء 491 19

 73.4 هٌفاء كامل دمحم لٌنا فٌزٌاء 573 20

 73.2 امل علً بانا عباس فٌزٌاء 500 21

 72.6 لبنى دمحم عفراء عالل فٌزٌاء 549 22

 72.5 اٌصال سهٌل كرم علً فٌزٌاء 532 23

 72.5 فاتن خالد احمد لرٌجو فٌزٌاء 524 24

 72.5 وردة ابراهٌم وعد ٌونس فٌزٌاء 513 25

 72 سحر حسٌن نور تتلو فٌزٌاء 593 26

 72 هٌفاء بسام مانٌا اسماعٌل فٌزٌاء 569 27

 72 نهله حسٌن ابراهٌم جامع فٌزٌاء 497 28

 71.9 سوسن علً انجٌال نوح فٌزٌاء 486 29

 71.4 سماهر غسان زٌنه جامع فٌزٌاء 558 30

 71.4 غادة حسٌن عال دروٌش فٌزٌاء 555 31

 71.1 زهٌده خالد فاطمة العجٌل فٌزٌاء 598 32

 71 بابل دمحم شادي الغدا فٌزٌاء 589 33

 70.8 رتٌبة بركات صفوان علٌا فٌزٌاء 503 34

 70.8 نظمٌة حسن مجد ٌونس فٌزٌاء 600 35

 70.5 زٌنه عز الدٌن رنٌن حسون فٌزٌاء 487 36

 70.4 لطٌف رٌاض سوزان لاسم فٌزٌاء 567 37

 70.3 سحر عدنان رشا عالل فٌزٌاء 534 38

 70 منٌرة علً نور علً فٌزٌاء 492 39

 69.8 رئٌفة بشٌر علً عباس فٌزٌاء 551 40

 69.6 دعد مدحت صفوان موسى فٌزٌاء 499 41

 69.5 فادٌا جهاد سامح حبٌب فٌزٌاء 523 42

 69.5 فاطمة عٌسى عال ٌونس فٌزٌاء 512 43

 69.5 سعادة احمد ثناء سلمان فٌزٌاء 580 44

 69 سكٌنة جهاد تغرٌد ضاهر فٌزٌاء 522 45

 69 هناء علً صفٌة السخً فٌزٌاء 537 46

 69 جهٌنة ابراهٌم مهند حمدان فٌزٌاء 596 47

 68.5 عفراء علً طارق حٌدر فٌزٌاء 538 48

 68 روٌدة عبدو سالً شعبان فٌزٌاء 579 49

 67.5 رفٌدة علً حنان دروٌش فٌزٌاء 515 50

 67.5 بشرى نور الدٌن زٌنب سلنغو فٌزٌاء 488 51

 67 مرٌم توفٌك رزان سلٌمان فٌزٌاء 588 52

 67 فاطمة دمحم لما المدار فٌزٌاء 511 53

 67 منى عبدالكرٌم لمر عنتر فٌزٌاء 571 54
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 66.5 غٌثاء سالم الدٌن ماوٌة دٌب فٌزٌاء 581 55

 66.5 جمانة عباس هال حبٌب فٌزٌاء 481 56

 66 سٌرون مٌشٌل سامر نصٌر فٌزٌاء 544 57

 66 روعة نور الدٌن مرح جعفر فٌزٌاء 561 58

 65.9 منى سمٌر هناء عٌسى فٌزٌاء 527 59

 65.5 نظمٌة دمحم بشرى الحالج فٌزٌاء 591 60

 65.5 وفاء خالد هبه لبادي فٌزٌاء 557 61

 65.5 فاطمة علً رغده سمٌا فٌزٌاء 471 62

 65 سوسن غسان هبة احمد فٌزٌاء 552 63

 64 صباح هشام عنتبلًربى  فٌزٌاء 592 64

 64 سلمى دمحم ندٌم لوٌمة فٌزٌاء 599 65

 63.5 منٌره ندٌم بشٌر لوعه فٌزٌاء 490 66

 63 منٌرة احمد بسام رؤى عٌسى فٌزٌاء 478 67

 63 امل علً روان ودح فٌزٌاء 562 68

 63 عاٌده فؤاد رٌمً زود فٌزٌاء 560 69

 63 سلوى عبد الناصر ربى ٌاسمٌن فٌزٌاء 595 70

 62 هناء عدنان رباب سلٌمان فٌزٌاء 559 71

 61 نادٌا عدنان علً الجنزٌر فٌزٌاء 575 72

 76.6 صبٌحة احمد عفراء بشٌر كٌمٌاء بحتة 611 1

 76.0 نوال دمحم مظهر دمحم سامح منال كٌمٌاء بحتة 634 2

 75.5 شما محمود لما ماٌال كٌمٌاء بحتة 615 3

 74.2 اٌمان نبٌل ندٌمة عبدو كٌمٌاء بحتة 602 4

 73.2 جمانة عز الدٌن مرفت الركاد كٌمٌاء بحتة 1961 5

 73 نادٌا غسان حٌدر بدور كٌمٌاء بحتة 614 6

 73.0 وفاء مصطفى رزان عبٌد كٌمٌاء بحتة 604 7

 70.7 هٌام وهٌب رٌم عدرة كٌمٌاء بحتة 658 8

 70 سها سمٌر غرٌس بوراس كٌمٌاء بحتة 647 9

 69.5 سهام ٌوسف رنا بٌطار كٌمٌاء بحتة 613 10

 69.2 نعمات أحمد مٌس الجرف كٌمٌاء بحتة 606 11

 69.2 سلمى علً ذو الفمار اسماعٌل كٌمٌاء بحتة 654 12

 68.0 رابٌا باسم ٌاسمٌن حرٌبه كٌمٌاء بحتة 633 13

 67.6 الشرٌفة الصائمة شعبان لمعان سلهب كٌمٌاء بحتة 640 14

 67 غندرٌن نزار فاطمة كوسا كٌمٌاء بحتة 601 15

 66 فاطمة عبد الرزاق دعاء بلبل كٌمٌاء بحتة 663 16

 65 هبة ماهر لمى اسمر كٌمٌاء بحتة 651 17

 65 سمٌرة ضاحً سام زٌدان كٌمٌاء بحتة 672 18

 64.2 منتهى ابراهٌم شادٌا حسام الدٌن كٌمٌاء بحتة 621 19

 64 نجوى سمٌر عٌسى روز كٌمٌاء بحتة 603 20

 63.9 عواطف غسان ارٌج العلونً كٌمٌاء بحتة 626 21

 63.5 فاطمة جابر رٌمان عٌسى كٌمٌاء بحتة 643 22
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 63 كوكب عبد الحمٌد رشا داوود كٌمٌاء بحتة 628 23

 63 مرام خالد مٌساء جمل كٌمٌاء بحتة 646 24

 63 لٌلى احمد عفراء جامع كٌمٌاء بحتة 648 25

 63 هناء رفٌك رٌم ابراهٌم كٌمٌاء بحتة 649 26

 62 صفاء عبد هللا مٌرنا حسن كٌمٌاء بحتة 664 27

 72.7 البال أحمد هبة مرسل مناهج وتمنٌات تعلٌم 1567 1

 68.7 معٌنة علً رنا الحافً مناهج وتمنٌات تعلٌم 1491 2

 67.8 نادٌا احمد رشا االحمد مناهج وتمنٌات تعلٌم 1460 3

 67.8 سمٌره عباس لمٌس شحٌدة مناهج وتمنٌات تعلٌم 1576 4

 67.5 دعد مفٌد االء صافً مناهج وتمنٌات تعلٌم 1492 5

 67 حنان اسماعٌل نور بركات مناهج وتمنٌات تعلٌم 1570 6

 65 نجاح سمٌر دمحم جمل مناهج وتمنٌات تعلٌم 1397 7

 65 اعتدال وفٌك حسام كحٌلة مناهج وتمنٌات تعلٌم 1423 8

 65 سناء هٌثم بشرى السٌد مناهج وتمنٌات تعلٌم 1438 9

 65 فاطمة بدٌع خدٌجة زلوخ مناهج وتمنٌات تعلٌم 1487 10

 65 زٌنه دمحم المكزون عابدٌن مناهج وتمنٌات تعلٌم 1566 11

 65 دعد ابراهٌم هال سلٌمان مناهج وتمنٌات تعلٌم 1428 12

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

 

 يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه. : 3 مادة
  م2112/    2/    12هـ            الموافق لـ :   1439دمشق :       /          /                
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