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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 349/  286القــرار 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 
  القنيطرةم وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2445/722وعلى القرار رقم 
 .لقنيطرةاالمتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظة م 4507/ 05/ 07تاريخ  2333/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00432/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 .المتضمن أسماء الناجحين م  42/0/4503تاريخ  432/722وعلى القرار رقم /

  تائج المسابقةم المتضمن اعتماد  ن 00/4/4503تاريخ    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  لدييامقبولين للتعيين  القنيطرةمديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في           
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :    حسب         
 الدرجة النهائٌة األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 67.9 لٌلى مرهج رنا زعرور التخطٌط واإلدارة 890 1

 64.5 سارة عوض خدٌجة العمال التخطٌط واإلدارة 888 2

 63.5 ٌسره فاٌز عائدة الخضور التخطٌط واإلدارة 887 3

 82.1 زكٌة حسٌن منى العلً التربٌة اإلسالمٌة 424 1

 76 امنة ٌحٌى غفران البماعً التربٌة اإلسالمٌة 411 2

 75.5 فاطمة ٌحٌى مؤمنة دمحم التربٌة اإلسالمٌة 418 3

 75.5 خمٌسة ذٌب سناء ملكاش التربٌة اإلسالمٌة 387 4

 75.1 فضة فاٌز احمد السماعٌل التربٌة اإلسالمٌة 385 5

 74.2 خٌرٌة حسن لٌنا جاسم التربٌة اإلسالمٌة 392 6

 74.2 مرٌم شحادة ازدهار ابو حسنة التربٌة اإلسالمٌة 394 7

 73.8 كردٌة نزال خلود نزال التربٌة اإلسالمٌة 393 8

 73.0 اٌمان حسن ٌاسمٌن لاسم التربٌة اإلسالمٌة 416 9

 73 رحمة أحمد دمحم مطلك التربٌة اإلسالمٌة 391 10

 73.0 زكٌة عبد المجٌد عبٌر هالل التربٌة اإلسالمٌة 408 11

 72.8 عبٌرة ظافر اشرف رٌا التربٌة الرٌاضٌة 626 1

 69.8 نادٌا دمحم عمار جوالق التربٌة الرٌاضٌة 627 2

 69 غادة اسماعٌل منى مرعً التربٌة الفنٌة 628 1
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 65.5 لٌندا عبد السالم الرٌسا طوق التربٌة الفنٌة 630 2

 70 خدٌجة أٌوب أنس حسٌن التربٌة الموسٌمٌة 631 1

 76.7 فاتن دمحم مٌسم صلٌبً إرشاد نفسً 743 1

 74.5 حٌاة حسٌن سٌرٌن داوود إرشاد نفسً 758 2

 74.4 سبنة علً رجاء النهار إرشاد نفسً 763 3

 73 فوزٌة عدنان حسن اٌات إرشاد نفسً 769 4

 72.7 نسرٌن سلمان مرفت فرزان إرشاد نفسً 765 5

 70 جمٌلة علً جواهر العجرم إرشاد نفسً 756 6

 69 نجاح محمود سحر الفحٌلً إرشاد نفسً 768 7

 69 خدٌجة احمد فاطمة الشمري إرشاد نفسً 764 8

 68.5 سوسن دمحم رزان شاكر إرشاد نفسً 759 9

 68 وداد هزاع مرٌم الخرٌوش نفسًإرشاد  771 10

 67 جمٌله أحمد منال الماسم إرشاد نفسً 770 11

 66 زكٌة سلطان باسمة الحسن إرشاد نفسً 767 12

 63 نصرة خالد حنان خلٌل إرشاد نفسً 762 13

 80.9 خضره سعٌد هدى رضوان تارٌخ 489 1

 77.5 عالٌه عادل سوسن النزٌهً تارٌخ 478 2

 76.6 مرٌم دمحم رشا الراضً تارٌخ 452 3

 75.1 ناٌفة خٌو جاد الكرٌم ٌمامة خٌو تارٌخ 453 4

 73.2 خدٌجة دمحم نائل زهرة تارٌخ 434 5

 72.8 كاملة فاسم سناء الونً تارٌخ 448 6

 71.8 فاطمة حسٌن اناس بكر تارٌخ 472 7

 71.5 شرٌفه دمحم رفعت الحاج علً تارٌخ 481 8

 71.5 جمله ٌاسٌن ٌوسفكوثر  تارٌخ 480 9

 70.5 علٌا شحاده الماسه العوض تارٌخ 484 10

 70.5 سلوه نواف مروة االحمد تارٌخ 479 11

 69.5 لٌنا محً الدٌن نانسً الحلبً االدلبً تارٌخ 488 12

 69.4 شهٌره عاطف رائدة البصار تارٌخ 477 13

 68.9 خمٌسة احمد اسماء جمعة تارٌخ 483 14

 68.7 فطوم حسٌن مرٌم رٌحها تارٌخ 476 15

 68.5 نجمه عبد هللا اٌاد العلً تارٌخ 485 16

 83.9 نجاح دمحم رٌما مرعً تجارة والتصاد 634 1

 81.8 سهام عادل هبة سعد الدٌن تجارة والتصاد 635 2

 80.6 فاطمة احمد عال الندهان تجارة والتصاد 638 3

 80 نبٌها حمد مرح حسون تجارة والتصاد 647 4

 79.7 نور الهدى اسعد االء حسن تجارة والتصاد 640 5

 79 ندٌمة هادي عمر الناصر تجارة والتصاد 644 6

 78.3 ٌسرى احمد امتثال حمادة تجارة والتصاد 645 7

 76.3 كوثر محمود لمى ٌوسف تجارة والتصاد 636 8

 75 ثرٌا حسن دمحم عبد الرحمن العمر تجارة والتصاد 639 9
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 74.7 اسمهان دمحم مادلٌن دمحم تجارة والتصاد 662 10

 74.6 ثناء بركات مروة الحسٌن تجارة والتصاد 632 11

 74 امنة مروان عفاف حٌمود تجارة والتصاد 646 12

 73 امٌنة حمدان موسى هنادي الخلٌل تجارة والتصاد 637 13

 72.6 فاتن دمحم خلود صلٌبً تجارة والتصاد 633 14

 72.6 روضة عبد الكرٌم النا زعل تجارة والتصاد 660 15

 71.2 هناء علً أمٌمة الدومانً تجارة والتصاد 654 16

 71 غادة جمال سارة داهون تجارة والتصاد 655 17

 71 فطٌم عبد الرحمن ٌمامة البٌضة تجارة والتصاد 656 18

 70 ثرٌا دمحم سلٌمان العمر تجارة والتصاد 659 19

 69.2 عزٌزة عبد الهادي أحمد شحان تجارة والتصاد 653 20

 66.1 صباح أحمد فاطمه طه تجارة والتصاد 661 21

 65 فطٌم أحمد بشرى الحمدان تجارة والتصاد 650 22

 63 سمٌة احمد دمحم عثمان تجارة والتصاد 648 23

 78.3 عائشة صالح ضٌاء دمحم جغرافٌا 516 1

 74.4 نزٌهه نواف االء الرهبان جغرافٌا 522 2

 71.5 جمٌلة ابراهٌم غادة العبد هللا جغرافٌا 503 3

 70.3 سمٌرة احمد لٌندا صالح جغرافٌا 514 4

 70 بربهان صالح رافد شبٌب جغرافٌا 508 5

 69.5 امٌنة فٌصل فادٌة دمحم جغرافٌا 510 6

 69.5 نجاح دمحم وائل  سعٌد جغرافٌا 498 7

 69.5 سلوة حسن رٌم جبران جغرافٌا 511 8

 69.5 وجٌهة صبحً رهف الصغٌر جغرافٌا 499 9

 68 الهام حسٌن أسماء األحمد جغرافٌا 505 10

 67.5 صفٌه ناظم سامٌه دمحم جغرافٌا 517 11

 67.5 ثناء صالح لٌنا خرٌوش جغرافٌا 520 12

 67.5 ابتسام حسٌن ختام مرٌود جغرافٌا 509 13

 67 تركمان مهنا وصال ركاب جغرافٌا 515 14

 66.5 سهام بٌبرس دوناي سطاس جغرافٌا 497 15

 66.5 صالحة عبد هللا منى دمحم جغرافٌا 502 16

 66 سعاد حسن اسماء المنٌف جغرافٌا 521 17

 68.3 نادٌا دمحم علً جوالق حموق 20 1

 66.2 حاجة عمله امنة احمد حموق 4 2

 65.3 سامٌة فؤاد ساري سلمان حموق 9 3

 63.2 فاٌزة حمدي إٌمان البكر حموق 2 4

 77.7 أمنة دمحم بنان رحال رٌاض أطفال 824 1

 77.0 فاطمة سعدالدٌن هناء الخطٌب رٌاض أطفال 784 2

 72.2 مرٌم دمحم وداد الخالد رٌاض أطفال 785 3

 71.0 حسٌبة سلٌمان غدٌر انطون رٌاض أطفال 793 4

 69.7 هٌام ولٌد رال إبراهٌم رٌاض أطفال 788 5
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 68.8 حمٌدة الزٌن نور الخضر رٌاض أطفال 798 6

 68 زهر مرعً فاطمة حسن رٌاض أطفال 837 7

 67.5 زرٌفة حسن رانٌة بدرٌة رٌاض أطفال 787 8

 66.8 نجاح سمٌع زٌنب رضوان رٌاض أطفال 822 9

 65.5 مرٌم دمحم خلود الفتٌان رٌاض أطفال 808 10

 65.5 مهٌبة علً علً شباطسهام  رٌاض أطفال 779 11

 65.4 فاطمة موفك رغداء عبد الكرٌم رٌاض أطفال 842 12

 65.2 خدٌجة حسٌن نور حجازي رٌاض أطفال 841 13

 65.0 سكٌنه جهاد كوثر كبول رٌاض أطفال 839 14

 65 جمٌلة ابراهٌم رهام سلٌمان رٌاض أطفال 800 15

 65 وداد فٌصل روال المحٌثاوي رٌاض أطفال 776 16

 64.5 نجاح مروان زٌنب مصطفى رٌاض أطفال 777 17

 64.5 خدٌجة اسعد سارٌة الحمد رٌاض أطفال 799 18

 64.5 مرٌم جمٌل نور دٌاب رٌاض أطفال 783 19

 64 فاطمة محمود سمٌرة محمود الضاهر رٌاض أطفال 778 20

 64 شرٌفة ناٌف وسٌم عبدهللا رٌاض أطفال 786 21

 63.5 ثرٌا ابراهٌم غصون محسن أطفالرٌاض  817 22

 79 مٌادة مروان عبد العزٌز حرفوش رٌاضٌات 577 1

 75.9 سكٌنه عاطف نور الدٌن داود رٌاضٌات 586 2

 75.5 اسمهان دمحم خٌر االء  االحمد رٌاضٌات 589 3

 73.5 مرٌم راتب والء فارس رٌاضٌات 597 4

 72 فوزٌة رمضان أمر الٌوسف رٌاضٌات 592 5

 71 امنة علً صفاء النادر رٌاضٌات 584 6

 71 عائشة عصام اٌناس الرفاعً رٌاضٌات 598 7

 69 مرٌفة رضوان دمحم السبٌرٌج رٌاضٌات 585 8

 68 طرفه موسى عبٌر شباط رٌاضٌات 593 9

 67.5 هناء ولٌم ردٌنة حداد رٌاضٌات 570 10

 67 خدٌجه حسٌن نهى حجازي رٌاضٌات 595 11

 66.5 امٌرة رٌاض مروة نزال رٌاضٌات 571 12

 66.5 مرٌم احمد بثٌنة السعدي رٌاضٌات 590 13

 66.5 حمدة العسول مرعً عمر العسول رٌاضٌات 569 14

 66.1 سلٌمة سلٌمان دمحم أمٌن عمر رٌاضٌات 588 15

 66 زٌنب بٌبرس نفن عثمان رٌاضٌات 591 16

 65 سهام عبد الرحمن رزان ممبل رٌاضٌات 568 17

 63 سعاد منٌر الرا النجار رٌاضٌات 594 18

 71.5 فاطمة موسى سها شلش علم اجتماع 722 1

 70.6 صبحة محمود لؤي الصالح علم اجتماع 723 2

 64 تبارن عناد رٌم الدعاس علم اجتماع 708 3

 64 نبٌلة شٌخو هٌثم لٌنا  حسن علم اجتماع 709 4

 64 ماجدة جاسم حنان الكرٌدي علم اجتماع 711 5
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 64 حلوه ناصر هدى الحسو علم اجتماع 730 6

 77.1 اسمهان مرسل روال االعور علم األحٌاء 618 1

 66 منى احمد دعاء الماسم علم األحٌاء 617 2

 64 حنان خالد فاطمة منصور علم األحٌاء 615 3

 73.6 خدٌجة دمحم الهام المرٌان علم النفس 733 1

 71.3 سهام سبع عمر  بكر علم النفس 744 2

 69.5 حسنة مفلح رٌهان البكر علم النفس 736 3

 69.1 خالٌج فضل لور العلً علم النفس 732 4

 68 بدره أحمد وصال محسن علم النفس 749 5

 64.5 فاطمة دمحم ٌاسر الناٌم علم النفس 741 6

 64.5 مرٌم ناصر شادٌة عمر علم النفس 742 7

 81.8 مرٌم جمعة دمحم الكرٌان علوم سٌاسٌة 562 1

 74 رمزٌة فاروق مهند دمحم علوم سٌاسٌة 556 2

 72 فادٌة علً هنادي العٌد علوم سٌاسٌة 559 3

 71.6 خزرة احمد مناار العبدهلل علوم سٌاسٌة 558 4

 71 صبحٌة عبد الحمٌد لبنة العلً علوم سٌاسٌة 561 5

 70 صباح دمحم مٌرفت الفٌش علوم سٌاسٌة 557 6

 69 نادٌه محمود ولٌم معروف علوم سٌاسٌة 563 7

 83.5 موظى حسن وائل الفالح فلسفة 541 1

 79.5 جدعة خلٌل رٌمة الغصٌن فلسفة 528 2

 75 سمٌا سعٌد جهان مراد فلسفة 544 3

 74.8 عطاف مصطفى إٌمان طعمٌنا فلسفة 543 4

 73.0 عصرٌه حمد رامٌا مرٌحٌل فلسفة 545 5

 71.4 عائشة ماهر سهٌله الخلف فلسفة 548 6

 71 سمٌرة احمد ٌاسمٌن الخبً فلسفة 529 7

 69 هالة حبٌب حال ٌوسف فلسفة 538 8

 67 فاطمة علً والء ٌوسف فلسفة 535 9

 66.0 ثرٌا عدنان لبٌب خدٌجة فلسفة 533 10

 64 حسنه حوٌلً مٌساء أبو حوٌلً فلسفة 550 11

 63 مرٌم علً هنا ابو نبوت فلسفة 540 12

 63 خضرة سلٌمان منى زهرة فلسفة 542 13

 63 حٌاة نصوح لما دمحم فلسفة 552 14

 82 سهام عبد الرحمن هزار ممبل فٌزٌاء 602 1

 77.5 خدٌجة حسٌن غفران حاج خلٌل فٌزٌاء 605 2

 77 غزالة جاسم دمحم المزعل فٌزٌاء 601 3

 72.5 صبحٌه عطٌه االء اسماعٌل فٌزٌاء 600 4

 71 فصل عبد النبً سحر العسود فٌزٌاء 604 5

 70.1 ماجدة امٌن رهف موسى فٌزٌاء 609 6

 70 هاجر عٌسى اٌناس حسن فٌزٌاء 603 7

 70 عائشة زٌاد عبٌر ابراهٌم فٌزٌاء 606 8
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 69.5 أمٌنة هاٌل إٌناس العلً فٌزٌاء 599 9

 69.5 غازٌه عثمان االء الفشتكً فٌزٌاء 607 10

 68.5 عائده ٌاسر شهاب الدٌن حاج حسن فٌزٌاء 610 11

 67 رائده نجوان والء علً فٌزٌاء 611 12

 76.8 وجٌهة سلمان نضال حسن كٌمٌاء بحتة 613 1

 70.6 سمٌرة دٌب رشا الشالط كٌمٌاء بحتة 612 2

 77.7 محاسن حسن طالب الفاحلً لغة إنكلٌزٌة 265 1

 77.6 كامله نزٌه منار حسون لغة إنكلٌزٌة 290 2

 77.6 خدٌجة سعد الدٌن رشا سعد الدٌن لغة إنكلٌزٌة 283 3

 77.2 ناهده حسن لٌال نصار لغة إنكلٌزٌة 338 4

 77.2 ترفه صبٌح منى ارشٌد لغة إنكلٌزٌة 339 5

 76.5 بثٌنة فاٌز مؤمن حسٌن لغة إنكلٌزٌة 271 6

 75.4 ناٌفة عطٌة إخالص دومانً لغة إنكلٌزٌة 225 7

 75 منى ممدوح وعد الجالل لغة إنكلٌزٌة 345 8

 74 شهٌره ماجد كنانه المطوي لغة إنكلٌزٌة 337 9

 74 بسمة عبد الرحمن بشرى الشهاب لغة إنكلٌزٌة 236 10

 73.8 سهٌله دمحم روٌده البداح لغة إنكلٌزٌة 331 11

 73.5 اعتدال عفٌف والء اسعد لغة إنكلٌزٌة 292 12

 73.4 خدٌجة دمحم رائده زهرة إنكلٌزٌةلغة  307 13

 73.1 رلٌة احمد هناء حجازي لغة إنكلٌزٌة 291 14

 73.1 بدرٌة ابراهٌم عبٌر الدومانً لغة إنكلٌزٌة 221 15

 73 هٌفاء دمحم أمٌمة الخرفان لغة إنكلٌزٌة 257 16

 73 شفٌمة صالح محمود الطوٌل لغة إنكلٌزٌة 234 17

 72.5 آمنة ٌحٌى خلود الذٌاب لغة إنكلٌزٌة 228 18

 72.4 عائشة حسٌن أنور العمر لغة إنكلٌزٌة 259 19

 71.4 وردة محمود سهٌر الشرعبً لغة إنكلٌزٌة 304 20

 71.2 صباح دمحم زنوبٌا كنعان لغة إنكلٌزٌة 241 21

 71 سكٌنة محمود جٌهان هزٌمة لغة إنكلٌزٌة 251 22

 71 هٌلة عدنان وداد الصالح لغة إنكلٌزٌة 306 23

 70.4 كوثر علً صبا الفاعوري لغة إنكلٌزٌة 333 24

 70.0 منى دمحم لمى عباس لغة إنكلٌزٌة 319 25

 69.8 سعدة سلٌم رٌم مستو لغة إنكلٌزٌة 332 26

 69.7 نورة حسٌن اسماء خلف لغة إنكلٌزٌة 323 27

 69.5 رٌما جمال مٌساء الحمد لغة إنكلٌزٌة 310 28

 69.2 فاطمة ابراهٌم نجاح محمود إنكلٌزٌة لغة 342 29

 69.2 هوٌدا دمحم نائلة سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 254 30

 69 خدٌجة دحام اسراء الدمحم لغة إنكلٌزٌة 255 31

 68.6 سورٌا ذٌاب دعاء الخنٌفس لغة إنكلٌزٌة 347 32

 68 مرٌم ابراهٌم أمنة هالل لغة إنكلٌزٌة 250 33

 67.5 بٌان عدنان سٌمازه شورى لغة إنكلٌزٌة 263 34
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 67.4 سهام صالح ندى الموسى لغة إنكلٌزٌة 343 35

 67.2 تمام ٌوسف اسماء الخٌاط لغة إنكلٌزٌة 222 36

 67.1 مرٌم ٌوسف والء بكر لغة إنكلٌزٌة 302 37

 67 خضرة فاٌز تغرٌد الصخٌلً لغة إنكلٌزٌة 237 38

 67 تعٌبة مطرد هبة الكومة لغة إنكلٌزٌة 229 39

 67 أمٌنة عبد الوهاب نسرٌن العلً لغة إنكلٌزٌة 238 40

 67 غثوة حسٌن حنان احمد لغة إنكلٌزٌة 326 41

 66.7 وفاء رجب نور الهدى دمحم لغة إنكلٌزٌة 249 42

 66.7 خٌرٌه دمحم بسمه العلً لغة إنكلٌزٌة 325 43

 66.0 اسمه احمد هناء موسى لغة إنكلٌزٌة 294 44

 66 شمة علً منى الموسى لغة إنكلٌزٌة 231 45

 66 فاطمه حسنً أسماء حسن لغة إنكلٌزٌة 324 46

 66 فاطمه فرٌز سمر سعٌد لغة إنكلٌزٌة 348 47

 81.5 عفٌفة عبد الرزاق فردوس ذٌاب لغة عربٌة 130 1

 80.6 مرٌم ماضً شمخة الماعوري لغة عربٌة 91 2

 79.9 نوفة حسن نجوى شطٌط لغة عربٌة 141 3

 79.0 سكٌنة عبد الكرٌم هبة الرخالنً لغة عربٌة 180 4

 78.2 سورٌا عصام لٌنا سلٌمان لغة عربٌة 218 5

 78 حمدة احمد دمحم البٌضة لغة عربٌة 131 6

 77.1 مكٌة خالد رزان شبٌب لغة عربٌة 113 7

 77 فاطمة ناصر هزار عبد الحمٌد لغة عربٌة 138 8

 76.9 عصرٌة خالد دمحم  الخلٌفة لغة عربٌة 183 9

 75.7 سهام علً مصطفى سجود العلً لغة عربٌة 146 10

 75.6 سعده حسن مٌالد احسان لغة عربٌة 217 11

 75.5 ندوة محمود نبٌلة السحاري لغة عربٌة 133 12

 75 شتوة داود حكمت المحمود لغة عربٌة 118 13

 75 زهرة فٌصل نجله الخضر لغة عربٌة 144 14

 75 حمدة احمد نور البٌضة لغة عربٌة 135 15

 74.5 حبسه طالب منى العبٌد لغة عربٌة 132 16

 74.5 فاطمة عثمان هنٌة عبد العال لغة عربٌة 203 17

 74 تعٌبة مطرد وعد الكومة لغة عربٌة 179 18

 73.6 نعٌمة سعد لٌنا العبد هللا لغة عربٌة 61 19

 73.5 عٌشة حسٌن اسماعٌلآمنة  لغة عربٌة 84 20

 73.0 حاجة عملة أحمد أحمد لغة عربٌة 147 21

 72.6 مرٌم لاسم غدٌر الدمحم لغة عربٌة 196 22

 72.5 نورة العر علً انوار ابو خالد لغة عربٌة 49 23

 72.5 هٌلة شاهٌن لٌنا حسون لغة عربٌة 73 24

 72 آسٌا حسٌن عال كنعان لغة عربٌة 64 25

 71.9 وردة دمحم ندى غرٌب عربٌة لغة 134 26

 71.6 مرٌم خالد هنادي البٌضة لغة عربٌة 21 27
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 71.5 عفاف غسان عصام الصفدي لغة عربٌة 114 28

 71.5 مرٌم عدنان شٌرٌن الكنعان لغة عربٌة 194 29

 71.1 فطٌم حسٌن ماجد الدٌاب لغة عربٌة 74 30

 71.1 خزنة علً أمٌرة الرفاعً لغة عربٌة 110 31

 71.1 رحمة حسٌن نور علً لغة عربٌة 136 32

 71 ذٌبه فارس فاطمة دلً لغة عربٌة 161 33

 70.9 صفٌة عادل آالء الحبش لغة عربٌة 46 34

 70.5 صبحة دمحم دالل خمٌس لغة عربٌة 42 35

 70 صبحٌة احمد فاطمة احمد الموسى لغة عربٌة 126 36

 70 سعدة رضوان هٌام الذٌاب لغة عربٌة 122 37

 69.9 مرٌم جمعة احمد الكرٌان لغة عربٌة 127 38

 69.9 فاطمة حسٌن فاتن الرحٌل لغة عربٌة 22 39

 69.5 زهرة العلً احمد أمانً عجرم لغة عربٌة 100 40

 69.5 خالدٌة اٌهم عفراء السلٌمان لغة عربٌة 107 41

 69.5 آمنه عدنان هبا عطا لغة عربٌة 60 42

 69.5 سعاد منٌر وعد حمٌرة لغة عربٌة 177 43

 69.5 أمٌرة لاسم عماد ركاب لغة عربٌة 115 44

 69.4 فاطمة غانم دمحم وئام حسن لغة عربٌة 145 45

 69.3 سعده حامد كبرٌاء  حسن لغة عربٌة 65 46

 69.1 انٌسة ابراهٌم خلود الحسٌن لغة عربٌة 155 47

 69 هالة تصار ٌاسٌن غفران الشرٌحً لغة عربٌة 129 48

 69 نجاح دمحم خلود  سعٌد لغة عربٌة 185 49

 69 سمٌره دمحم لمى الدمحم لغة عربٌة 198 50

 69.0 حسنة سعد هند الخمٌس لغة عربٌة 80 51

 83.3 نجاح علً بدر دمحم لغة فرنسٌة 373 1

 78.5 فاطمة المادري إبراهٌم لٌلٌان الدعاس لغة فرنسٌة 356 2

 74.4 تركمانٌة علً انتصار بعلة فرنسٌة لغة 372 3

 73.6 سعاد منٌر سحر حمٌره لغة فرنسٌة 368 4

 69.5 جمانه ذٌب هبه صالح لغة فرنسٌة 379 5

 69.3 نجده نبٌل وسام العثمان لغة فرنسٌة 381 6

 68.4 ماري الٌاس عال ابو عضل لغة فرنسٌة 366 7

 68.4 خالدٌة دمحم نجاة االطرش لغة فرنسٌة 363 8

 68 ربٌعة عدنان سلوة حاج دمحم لغة فرنسٌة 352 9

 68 مرٌم عوض عائشة الرفاعً لغة فرنسٌة 382 10

 68 كوثر احمد والء الفرحان لغة فرنسٌة 380 11

 66.4 شمه دٌب رنا الشٌنً لغة فرنسٌة 374 12

 65.1 انعام ٌوسف بشرى خلٌل لغة فرنسٌة 353 13

 65 سمٌحة عٌسى اسماعٌلٌثرب  لغة فرنسٌة 369 14

 64.6 فادٌا عربً نور الهدى سرور لغة فرنسٌة 378 15

 64 وردة هالل صفاء الهالل لغة فرنسٌة 351 16
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 64 علٌا احمد امل ادرٌبً لغة فرنسٌة 371 17

 81.3 وفاء دمحم بشار دٌمه دمحم بشار الداغستانً مكتبات 665 1

 79.5 نادرخٌرٌة  غالب لٌنا الشدٌد مكتبات 694 2

 74.5 نازن دمحم نشات نارٌمان تحماخه مكتبات 704 3

 73.1 فتحٌة دمحم نور المصطفى مكتبات 697 4

 72.5 نادٌة عبد الناصر عال العوض مكتبات 685 5

 71 ربٌعه ابراهٌم رانٌة شٌخ لاسم مكتبات 696 6

 70.8 صباح عاصم تٌجان ماخوش مكتبات 699 7

 70.3 فوزٌة المرعً فٌصل مفلح ارٌج مكتبات 695 8

 73.9 لمٌا دمحم صفاء رحٌمة مناهج وتمنٌات تعلٌم 860 1

 72.0 ٌسره داوود داوود ابتسام داوود مناهج وتمنٌات تعلٌم 853 2

 68.4 امنة ٌونس هالة الجاسم مناهج وتمنٌات تعلٌم 857 3

 66.1 عٌدة موسى هنادي دٌب مناهج وتمنٌات تعلٌم 856 4

 65.7 فهمٌه احمد ابتسام الغوثانً مناهج وتمنٌات تعلٌم 852 5

 65.5 امٌنة الحسن دمحم نور دٌاب مناهج وتمنٌات تعلٌم 872 6

 64.5 عزٌزة نمر صفاء الدمحم مناهج وتمنٌات تعلٌم 863 7

 63.4 صبحٌة مصطفى عائشة السعٌد مناهج وتمنٌات تعلٌم 855 8

 
 نهتعيين إذا نم تستكمم كافت األوزاق انثبىتيت انمطهىبت خالل مدة شهس من تازيخ صدوز هرا انقساز .يسقط حق انمقبىنين  :6مادة 

 

 يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه. :مادة 
  م6118/    6/    16الموافق لـ :                ه1493/  دمشق :     /                 

 
 وزير التربيــة                                                                                                       

 الدكـــــتور هزوان الوز                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

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


