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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 343/ 686القــرار 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 
 م وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة السويداء7/7/4507تاريخ  2442/722وعلى القرار رقم 
 سويداء.الالمتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظة م 4507/ 05/ 07تاريخ  2975/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00492/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 م المتضمن أسماء الناجحين . 42/0/4509تاريخ  492/722وعلى القرار رقم /

  ائج المسابقةالمتضمن اعتماد  نت  م 00/4/4509تاريخ   050/2وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية رقم 
 

 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  السويداء مديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في           
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :  حسب         

 
 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 73.7 امال صٌاح رانٌا ابو عساف التخطٌط واإلدارة 2462 1

 70.7 مهانً سعود رجوان كٌوان التخطٌط واإلدارة 2453 2

 69.8 منى نوفل تغرٌد سلٌم التخطٌط واإلدارة 2451 3

 69 نوفلٌة توفٌك بثٌنة علبة التخطٌط واإلدارة 2449 4

 64.6 آمال بسام رشا نكد التخطٌط واإلدارة 2456 5

 64.5 غازٌه سامً نورس المغوش التخطٌط واإلدارة 2452 6

 91.7 فٌزه فهد منهال برٌن التربٌة اإلسالمٌة 1180 1

 83.4 منال فهد مٌساء أبو مغضب التربٌة اإلسالمٌة 1183 2

 81.4 غزاله شبلً لٌنا المضمانً التربٌة اإلسالمٌة 1189 3

 81.4 فوزٌه حمد عال بكري التربٌة اإلسالمٌة 1172 4

 79.5 مٌثه كمال ربا عبود التربٌة اإلسالمٌة 1159 5

 79.3 سمٌحه سالم رابعه بو فاعور التربٌة اإلسالمٌة 1165 6

 79.0 فوزٌه هزاع رٌم الملحم التربٌة اإلسالمٌة 1163 7
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 78.5 نزٌها عبد هللا رٌما خٌر التربٌة اإلسالمٌة 1192 8

 77.0 وداد حمد امٌره الشوفً التربٌة اإلسالمٌة 1166 9

 76.1 فاطمه شاهر سمر بطٌح التربٌة اإلسالمٌة 1162 10

 76 نوال فٌصل الصحناويوصال  التربٌة اإلسالمٌة 1178 11

 75.2 آمالٌا نعمان ردٌنه دنون التربٌة اإلسالمٌة 1186 12

 74.8 أدٌبه هاٌل فداء الدعٌبس غانم التربٌة اإلسالمٌة 1181 13

 74.7 صبحه دمحم تٌسٌر العنٌزي التربٌة اإلسالمٌة 1190 14

 74.6 هٌال فوزات إٌناس مراد التربٌة اإلسالمٌة 1187 15

 73.5 ناهده غسان رنا العمبانً التربٌة اإلسالمٌة 1196 16

 73.1 فلاير ٌحٌا روال الغوثانً التربٌة اإلسالمٌة 1168 17

 73 فضٌله زاٌد جواد بو عرار التربٌة اإلسالمٌة 1182 18

 73 استفكزاز حسن سالف كمال التربٌة اإلسالمٌة 1160 19

 73 وجٌهه حمود دانا نصر التربٌة اإلسالمٌة 1173 20

 72 إحسان محمود إٌمان ادرٌس التربٌة اإلسالمٌة 1198 21

 71.5 ازدهار جهاد ناهده الصحناوي التربٌة اإلسالمٌة 1157 22

 71.5 كامٌلٌا غالب ردٌنه سرٌوي التربٌة اإلسالمٌة 1156 23

 71.1 زهره مصلح فلاير عمله التربٌة اإلسالمٌة 1171 24

 71 هدٌه حمد عائده نصر اإلسالمٌةالتربٌة  1175 25

 70.5 جمٌله فهد اٌمان فخر الدٌن الشعرانً التربٌة اإلسالمٌة 1161 26

 70 جوهره توفٌك خلدون نصر التربٌة اإلسالمٌة 1164 27

 70 نده جمال خالد عز الدٌن التربٌة اإلسالمٌة 1177 28

 69 سلوى كٌوان فهد كٌوان التربٌة اإلسالمٌة 1201 29

 69 رضٌه تركً منى الهادي التربٌة اإلسالمٌة 1191 30

 69 فلحوطٌه جمٌل مٌا ابو عساف التربٌة اإلسالمٌة 1170 31

 68.5 عائشه فهد ٌوسف العلً التربٌة اإلسالمٌة 1169 32

 68 جوهره توفٌك لٌلى نصر التربٌة اإلسالمٌة 1167 33

 67.6 سمر منٌر عربٌه ناٌله التربٌة اإلسالمٌة 1200 34

 67.5 شكرٌه سامً أمال الحلبً التربٌة اإلسالمٌة 1176 35

 67 جمال فوزي لٌال السلمان التربٌة اإلسالمٌة 1199 36

 67 لطٌفه ٌونس رفٌك جمول التربٌة اإلسالمٌة 1179 37

 66.5 سمٌحه جهاد شما غانم التربٌة اإلسالمٌة 1193 38

 65 إنعام منصور السمانخوله  التربٌة اإلسالمٌة 1184 39

 63.5 هجٌجً احمد مٌساء جودٌه التربٌة اإلسالمٌة 1158 40

 62.5 فرنجٌه جهاد سهٌر المواس التربٌة اإلسالمٌة 1174 41

 73 بثٌنه عماد وائل حسان التربٌة الرٌاضٌة 1900 1

 71.5 سناء ناٌل ٌامن حٌدر التربٌة الرٌاضٌة 1898 2

 71.4 وسام عادل مها الشوفً التربٌة الرٌاضٌة 1908 3

 70.3 روٌده احمد طارق بدران التربٌة الرٌاضٌة 1907 4
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 67.5 امله صٌاح زٌنه بالً التربٌة الرٌاضٌة 1899 5

 66.5 امل ولٌد وئام حالوه التربٌة الرٌاضٌة 1905 6

 66.4 علٌاء مجاهد طارق متوج التربٌة الرٌاضٌة 1910 7

 64 جورٌه فهد اسماعٌل حمٌد التربٌة الرٌاضٌة 1903 8

 63 هدى احسان دٌانا لطٌش التربٌة الرٌاضٌة 1901 9

 63 فدوه سالمه رامً صوان التربٌة الرٌاضٌة 1911 10

 80.9 نوال سلٌمان سهاد ابو عساف التربٌة الفنٌة 1961 1

 78.9 غصن سلٌمان صفاء بندق التربٌة الفنٌة 1968 2

 72 منى نمر ابو عامررشا  التربٌة الفنٌة 1962 3

 71.6 بحرٌه سلمان أدٌبه زهر الدٌن التربٌة الفنٌة 1963 4

 71.5 نجوى عادل مٌساء ابو الفضل التربٌة الفنٌة 1959 5

 71 رجاء رفٌك امل البنً التربٌة الفنٌة 1957 6

 70.5 امٌره ناهً وجدان بحصاص التربٌة الفنٌة 1965 7

 70 منى زٌد غزالًنوره  التربٌة الفنٌة 1971 8

 68.5 هٌام موفك رهام نوفل التربٌة الفنٌة 1966 9

 68.5 كمٌلٌا رشراش رؤى ابو زٌدان التربٌة الفنٌة 1958 10

 68.5 شفٌمه عادل حسام المصري التربٌة الفنٌة 1934 11

 68.3 تركٌه حسٌن رشا ابو الحسن التربٌة الفنٌة 1932 12

 67 زهر الهٌل علً نمورسماح  التربٌة الفنٌة 1970 13

 67 رٌم غسان دانه ابو سعده التربٌة الفنٌة 1954 14

 67 ادال رشٌد ربا ابو صعب التربٌة الفنٌة 1969 15

 66 سلوى عدنان عائده ابو جهجاه التربٌة الفنٌة 1941 16

 65 رحاب عماب سرى منذر التربٌة الفنٌة 1924 17

 64.5 نوال فؤاد مرح الصفدي التربٌة الفنٌة 1927 18

 64 انصاف ٌاسر لمٌاء ابو سعده التربٌة الفنٌة 1912 19

 74 آمال مشهور رامً حمٌدان التربٌة الموسٌمٌة 1976 1

 71 فوزٌه دمحم عامر عبد البالً التربٌة الموسٌمٌة 1977 2

 67.6 إكرام معضاد نور عبٌد إحصاء رٌاضً 1773 1

 81.7 عطاف شامخ سمر فٌاض تارٌخ 1389 1

 80.0 وفاء ماجد سمر اٌوب تارٌخ 1248 2

 79.8 جدعه ضامن معٌن رحروح تارٌخ 1258 3

 77.6 هنٌه مؤٌد وئام الملعانً تارٌخ 1296 4

 76.7 سهام فوزي أمانً بحه تارٌخ 1336 5

 76.7 بندرٌه مفٌد رواد ابو مهدي تارٌخ 1480 6

 76.5 اٌمان صابر مادلٌن المٌمسانً تارٌخ 1325 7

 76.4 هنٌه مزٌد نرجس نصر تارٌخ 1228 8

 75.7 سحر فاٌز نور شلغٌن تارٌخ 1343 9

 75 نهاد عدنان نجوى الشوفً تارٌخ 1397 10
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 74.5 سورٌه شافع جمال سالم تارٌخ 1280 11

 74.5 منى ولٌد رشا زهر الدٌن تارٌخ 1415 12

 74.4 بدر شاهر رٌم مراد تارٌخ 1283 13

 74 زكٌه نواف نادٌا الصفدي تارٌخ 1282 14

 73.8 راغده علً نسرٌن الخطٌب تارٌخ 1267 15

 72.9 نوال ٌحٌى لٌلى سلٌم تارٌخ 1361 16

 72.8 حسن ٌحٌا دٌما حاتم تارٌخ 1203 17

 72.8 سمٌره كمال وئام بهاء الدٌن تارٌخ 1393 18

 72.6 محموده منصور هبه عبٌد تارٌخ 1224 19

 72.5 فٌزه اسعد نصر منال تارٌخ 1269 20

 72.5 سهام عوض ارٌج خٌو تارٌخ 1354 21

 72.2 ناٌفه فوزات ربا حاتم تارٌخ 1252 22

 72 نداء فٌصل سالف جودٌه تارٌخ 1396 23

 72.0 اسٌمه منصور ناهد شمٌر تارٌخ 1384 24

 71.5 اعتدال منٌب أمانً بشر تارٌخ 1476 25

 71.5 سهام هزاع أمل الجبر ابو فخر تارٌخ 1423 26

 71.4 سكٌنه عدنان وصال نصره تارٌخ 1448 27

 71.4 رضٌه نمر لمٌاء فخر الدٌن الشعرانً تارٌخ 1286 28

 71.1 فرنجٌه سلمان اٌمن الشامً تارٌخ 1457 29

 71.0 نهاد عثمان وسٌم بحصاص تارٌخ 1422 30

 83.6 عازٌه احمد نجاح ابو طافش تجارة والتصاد 2055 1

 80.6 لطٌفه تركً أٌهم دروٌش تجارة والتصاد 2058 2

 78.9 مٌاسه فهد صفاء جمول تجارة والتصاد 2012 3

 78.8 نادٌه جمٌل رٌما ابو صعب تجارة والتصاد 2013 4

 78.1 شامٌه غسان رنا ابو سمره تجارة والتصاد 2010 5

 77.7 نادٌة سٌار راما االشمر تجارة والتصاد 1978 6

 77.7 لٌنده عابد وعد عامر تجارة والتصاد 2051 7

 76.2 امال جمٌل روٌده الشوفً تجارة والتصاد 2001 8

 75.9 بنٌه سعود وائل النمر تجارة والتصاد 2056 9

 75.8 نزٌهه سجٌع اسرار الشوفً تجارة والتصاد 1998 10

 75.8 ابتسام ادٌب اٌهاب نعٌم تجارة والتصاد 1986 11

 75.1 ماجده بسام نغم الشوفً والتصادتجارة  2027 12

 75.1 هندٌه سعٌد نرجس العٌسمً تجارة والتصاد 2054 13

 75.1 امال ثلٌج سامر سلوم تجارة والتصاد 2052 14

 75.1 مٌسره صالح حازم بدرٌه تجارة والتصاد 2028 15

 74.6 فٌزه حسن حنان عرٌج تجارة والتصاد 1989 16

 74.5 زكٌه سعٌد بشار غزالً تجارة والتصاد 2008 17

 74.1 مٌثا فهد سهٌر فلحوط تجارة والتصاد 2024 18
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 74.1 رمزٌه علً ٌوسف ابو رافع تجارة والتصاد 2041 19

 73.7 امال فؤاد اٌناس الجرمانً تجارة والتصاد 2011 20

 73.6 آدال زٌاد نسرٌن الشومري تجارة والتصاد 2034 21

 72.8 وجٌهه توفٌك نواف دواره تجارة والتصاد 2000 22

 72.7 بعثه فوزات مٌاده ابو زٌدان تجارة والتصاد 2018 23

 72.5 روبٌنه فؤاد معٌن شلهوب تجارة والتصاد 2042 24

 72 نها مؤٌد رٌم العربٌد تجارة والتصاد 2048 25

 82.1 غضٌه كمال ربا ابو خٌر جغرافٌا 1516 1

 76.3 هدٌه صمر أنٌسه مكارم جغرافٌا 1603 2

 74.6 هدٌه اسماعٌل أصاد سكر جغرافٌا 1620 3

 74.4 سعاد ٌوسف مٌس الباروكً جغرافٌا 1510 4

 73.8 منى عدنان هدٌل الجومانً جغرافٌا 1646 5

 73.8 سورٌه صابر نبٌله عبٌد جغرافٌا 1616 6

 73.1 هٌال اسماعٌل هند جابر جغرافٌا 1618 7

 72.9 رسمٌه منٌر رغدان سالم جغرافٌا 1511 8

 72.6 سامٌه حمد رٌم العشعوش جغرافٌا 1523 9

 72.2 فرنجٌه توفٌك رٌم العبد جغرافٌا 1538 10

 71.8 فادٌه حسن لٌالً عزام جغرافٌا 1506 11

 71.6 ألبال سامً حنان الطوٌل جغرافٌا 1606 12

 71.5 امال عماد كنان ابو فخر جغرافٌا 1652 13

 71 هدوى عماب نوره نصر الدٌن جغرافٌا 1513 14

 70.8 عواطف شاكر تمٌم مراد جغرافٌا 1694 15

 70.5 سوسن سعود نشوان الحناوي جغرافٌا 1598 16

 70.2 سامٌة مروان عبٌر بدر جغرافٌا 1571 17

 70.0 سمٌه احمد غنوه ابو حسون جغرافٌا 1585 18

 70 سناء زهٌر عهد الجبر ابو فخر جغرافٌا 1642 19

 70 مها وائل رزان ملٌح جغرافٌا 1610 20

 70 انعام وجٌه حسن مرشد جغرافٌا 1692 21

 70 نعامه جدٌع سمر الدبٌسً جغرافٌا 1556 22

 70 هدى شاكر دٌما عامر جغرافٌا 1612 23

 76.4 نجاح منٌر رال أبو عساف حموق 26 1

 71.3 صالحه احسان لمٌس هنٌدي حموق 12 2

 69.5 نجاه سامً العرٌضًأمانً  حموق 5 3

 67.2 سكرٌه غسان رال بو حمدان حموق 18 4

 66.5 سامٌه ناصر رهف الحمدان حموق 23 5

 75.9 سمٌره ٌوسف مٌسون ابو طرابه رٌاض أطفال 2254 1

 75.1 حٌاة مصطفى اٌفاء الخغامً رٌاض أطفال 2323 2

 74.4 هٌال سعٌد انعام ابو لطٌف رٌاض أطفال 2290 3



6 

 

 74.2 اتحاد انور وعد عزام رٌاض أطفال 2267 4

 74.0 رسمٌه منصور ربى ابو هدٌر رٌاض أطفال 2263 5

 73.8 ذابلً غالب هٌا االطرش رٌاض أطفال 2296 6

 73.6 امل احسان نزٌهه جعفر رٌاض أطفال 2303 7

 73.6 انتصار حمود مجد صعب رٌاض أطفال 2300 8

 73.1 سهام جهاد الحلبً هبه ابو خطار رٌاض أطفال 2385 9

 72.4 نادٌه طالل احالم العمبانً رٌاض أطفال 2255 10

 72.0 شكرٌه علً منار كٌوان رٌاض أطفال 2343 11

 72.0 غضٌه احمد ربا عواد رٌاض أطفال 2399 12

 71.5 ثنٌا ناصٌف لٌنا المنطار رٌاض أطفال 2330 13

 71.5 عائشه محمود رشا خطاب رٌاض أطفال 2331 14

 71.5 فرنجٌه مازن روال عزام رٌاض أطفال 2362 15

 71.0 زٌنه ابراهٌم مٌساء الحلبً رٌاض أطفال 2287 16

 71 خدٌجه مصطفى مٌس الشعبانً رٌاض أطفال 2344 17

 70.5 مٌثه غصاب احالم غزالً رٌاض أطفال 2292 18

 70.5 سلوى فضلو نغم عامر رٌاض أطفال 2269 19

 70.0 رسمٌه عبد هللا هٌفاء كٌوان أطفالرٌاض  2393 20

 70 سوسن ابراهٌم نسرٌن مزهر رٌاض أطفال 2383 21

 82.5 نهٌله نسٌب دالٌا فلحوط رٌاضٌات 1732 1

 82.5 نسٌبه حمد أٌمن منذر رٌاضٌات 1731 2

 82 نوال حسن بهاء سعٌد رٌاضٌات 1746 3

 80.5 منٌره سلٌمان سالف العرمونً رٌاضٌات 1738 4

 80.5 هٌال ناٌف حازم البنً رٌاضٌات 1754 5

 80 ضٌاء فؤاد هزار الدمشمً رٌاضٌات 1745 6

 80 روضه كمال رزان بكري رٌاضٌات 1723 7

 80 فوزٌه ولٌد اناس أبو مغضب رٌاضٌات 1724 8

 79.5 منى حسٌن فادٌه النعسان رٌاضٌات 1722 9

 77.5 محموده علً فاتن زٌنو رٌاضٌات 1720 10

 77.0 ٌسرى سلطان طالل الخطٌب رٌاضٌات 1725 11

 76.6 بسمه شهاب رائده الوهبان رٌاضٌات 1766 12

 76.5 ناهضه بهٌج ناٌف مرشد رٌاضٌات 1744 13

 75.5 نوره غازي هدٌل نعٌم رٌاضٌات 1743 14

 75.5 سمره نعٌم وسام ٌاغً رٌاضٌات 1734 15

 75.5 نهال ناٌف أنس زرٌفة رٌاضٌات 1740 16

 74.5 شهٌره دٌاب منال العبٌد رٌاضٌات 1749 17

 74.5 الهام مؤٌد جمال المٌمسانً رٌاضٌات 1751 18

 74.4 نجوه حسٌن هند نوفل رٌاضٌات 1742 19

 74 مٌاده ٌحٌى روى الشبل رٌاضٌات 1726 20
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 74 أمال صابر معمر فخر الدٌن الشعرانً رٌاضٌات 1762 21

 74 عواطف شاكر مراد تمٌمه رٌاضٌات 1747 22

 74 مٌله توفٌك رٌم زٌن الدٌن رٌاضٌات 1728 23

 73.5 روند محسن خالد لرلماز رٌاضٌات 1771 24

 73.5 رمزٌه اسعد وجد أبو زٌد رٌاضٌات 1748 25

 73 ندوه نواف ربٌع مكارم رٌاضٌات 1721 26

 73 إٌمان نكد علً عماد رٌاضٌات 1733 27

 72.5 منى كمال كرامهنغم  رٌاضٌات 1760 28

 72.5 أمل نصا ر غفران النابلسً رٌاضٌات 1752 29

 72.4 زٌنه فوزي رفعت العرٌضً رٌاضٌات 1763 30

 72.1 شالبٌه جمٌل دالٌا نصر رٌاضٌات 1741 31

 72 هندٌه سالم سناء الشمندي رٌاضٌات 1772 32

 72 نوال نجٌب هشام المٌمسانً رٌاضٌات 1739 33

 71.5 إلبال عبدي معٌن السمان رٌاضٌات 1769 34

 71 انٌسه بٌان نشوان االعور رٌاضٌات 1753 35

 71 أمال حمود فارس أبو علوان رٌاضٌات 1755 36

 69.5 نهى اسماعٌل حٌان الحمود رٌاضٌات 1727 37

 69 ملكه عدنان اسامة الصالح رٌاضٌات 1750 38

 68.5 سعاد غالب نبال خلٌفه رٌاضٌات 1758 39

 68 سمٌره دمحم خٌر منى عبد الفتاح رٌاضٌات 1764 40

 67.5 زهر الهٌل دمحم انس الشوفً رٌاضٌات 1756 41

 67.5 نزٌره برهان لٌس زهر الدٌن رٌاضٌات 1767 42

 67 رجوه نضال والء بالً رٌاضٌات 1757 43

 66.5 سناء صمر رهام عامر رٌاضٌات 1729 44

 66 هنٌه ماجد نصرمنال  رٌاضٌات 1730 45

 65.9 إٌمان شكٌب راوٌه المنطار رٌاضٌات 1735 46

 78.6 لمٌس فؤاد ثروت عبد الخالك طب بشري 1 1

 84.2 نهال خلٌل أمل الجبر علم اجتماع 2210 1

 77.5 مدٌنه حسن سمر دلٌمان علم اجتماع 2190 2

 76.0 سهام عوض ثناء خٌو علم اجتماع 2169 3

 74.5 نجات راضً نغم الشٌبانً اجتماععلم  2154 4

 72.0 سمٌا مفٌد فاتن األعور علم اجتماع 2193 5

 70.9 سمٌا علً رشا الغصٌنً علم اجتماع 2124 6

 70.7 ندوه نواف رونه مكارم علم اجتماع 2143 7

 70 ادما اسماعٌل منوه عبد البالً علم اجتماع 2123 8

 69.7 صالحه محمود نبٌال النزال علم اجتماع 2153 9

 69.6 ودٌعه ودٌع سالف غرز الدٌن علم اجتماع 2159 10

 69.5 البال زٌد فراس نصر الدٌن علم اجتماع 2197 11
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 69.3 انعام هاٌل نادٌن الزغٌر علم اجتماع 2181 12

 68.6 جولٌا سلمان غٌداء جابر علم اجتماع 2117 13

 68 ارجوان رائد روان الورهانً علم اجتماع 2145 14

 68 سمٌرا وهبه عبٌر الشحف علم اجتماع 2144 15

 67.8 هٌبه مؤٌد براءه الجرمانً علم اجتماع 2132 16

 77.4 زٌنه داوود بثٌنه عامر علم األحٌاء 1896 1

 76 نادٌا زٌاد طارق الدبس علم األحٌاء 1848 2

 75.0 لٌنده جزاع غفران عرابً علم األحٌاء 1840 3

 75 شامٌه جمٌل سناء الحرفوش األحٌاء علم 1854 4

 74 خالده عادل ساره الشومري علم األحٌاء 1850 5

 72.9 نوال حمزه اخالص ابو حسن علم األحٌاء 1831 6

 71.9 امٌنه سلمان مٌساء ابو عساف علم األحٌاء 1849 7

 71 سمٌره وجٌه عال شنان علم األحٌاء 1874 8

 70 سمٌره مثمال لما عامر علم األحٌاء 1894 9

 70 بوثٌنة سمٌر رٌم أبو شاهٌن علم األحٌاء 1822 10

 70 حٌاه فضل هللا نوار العن علم األحٌاء 1871 11

 70 حلوه فٌصل عمر الصفدي علم األحٌاء 1869 12

 69.1 شهٌره فواز شروق خضر علم األحٌاء 1841 13

 69.0 سهام عارف رهف ابو سعٌد علم األحٌاء 1877 14

 69 سها عدنان حنٌن شلغٌن علم األحٌاء 1866 15

 69 سونه اٌمن ٌالوت العربٌد علم األحٌاء 1838 16

 69 غزاله وهبً هبه الصحناوي علم األحٌاء 1875 17

 69 هٌام ناٌف حنٌن حسون علم األحٌاء 1876 18

 69 عزٌزه ٌاسٌن اٌمان عمر علم األحٌاء 1886 19

 68.8 مٌسره مزٌد الجغامًهناده  علم األحٌاء 1881 20

 68.8 مٌاده اٌمن دانا عامر علم األحٌاء 1888 21

 68.5 فلاير مزٌد لمٌس ابو مسعود علم األحٌاء 1872 22

 68.4 اٌمان عدنان سوزان الخطٌب علم األحٌاء 1847 23

 68.0 انصاف جمال رهف جعفر علم األحٌاء 1865 24

 68.0 سمر عادل مرح النجاد علم األحٌاء 1834 25

 68 نبٌها محسن الٌن علبه علم األحٌاء 1853 26

 68 هٌام مروان عهد طرابٌه علم األحٌاء 1859 27

 68 سعاد فضل هللا دٌما بدرالدٌن علم األحٌاء 1839 28

 68 لٌنا فادي لبنى الكفٌري علم األحٌاء 1873 29

 67.1 امل دمحم ساره حامد علم األحٌاء 1861 30

 67 اشتٌاق فواز ساره المنطار علم األحٌاء 1860 31

 67 هناء فوزات رنده عزام علم األحٌاء 1882 32

 67 سوسن جمال رما غرزالدٌن علم األحٌاء 1845 33
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 67 بشٌره ٌونس أمل الدره علم األحٌاء 1851 34

 67 وفاء دمحم روال النجم زٌن الدٌن علم األحٌاء 1867 35

 67 منى تركً وهب هدى علم األحٌاء 1885 36

 66.8 رٌمه عماد مرح نصر علم األحٌاء 1828 37

 66.6 غاده ولٌد حٌاة سلوم علم األحٌاء 1842 38

 66.0 مازٌنا نزٌه حنٌن السمان علم األحٌاء 1837 39

 66 انعام صٌاح مدٌحه غانم علم األحٌاء 1887 40

 66 سمٌره لفطان إناس مهنا علم األحٌاء 1893 41

 65 محموده أدٌب رحمه الشحف علم األحٌاء 1830 42

 65 زٌنه نادر دالٌدا عبد الحك علم األحٌاء 1857 43

 65 مها عادل غاده غانم علم األحٌاء 1891 44

 65 غزاله منصور رهام نكد علم األحٌاء 1846 45

 65 سلومٌه حمد رٌم هالل علم األحٌاء 1825 46

 64 مها فوزي بدرالدٌنوعد  علم األحٌاء 1836 47

 64 كامٌلٌا نظام تغرٌد أبو فخر علم األحٌاء 1844 48

 64 نجاة حسن دالٌده المتنً علم األحٌاء 1862 49

 64 رسمٌه حسٌن صابرٌن الماضً علم األحٌاء 1879 50

 75.5 البال حمد عمر البربور علوم سٌاسٌة 1711 1

 74.3 هنٌه كمال خالد خلف زٌن الدٌن علوم سٌاسٌة 1709 2

 71 حٌاه سالم وسام كنعان علوم سٌاسٌة 1718 3

 69 غازٌة سلمان هانً هذبة علوم سٌاسٌة 1702 4

 69 وحٌده فوزات روان أبو خٌر علوم سٌاسٌة 1708 5

 66 جدعه غازي لؤي كشور علوم سٌاسٌة 1703 6

 64 الهام فؤاد رشا أٌوب علوم سٌاسٌة 1715 7

 64 ذٌبه عبد المجٌد وصال السٌد علوم سٌاسٌة 1714 8

 63 منتهى ناٌف عاصم شجاع علوم سٌاسٌة 1717 9

 77 هنا نزٌه وهٌب أبو اسماعٌل فٌزٌاء 1790 1

 75.5 نهاد فهٌم مدلٌن أبو مدٌن فٌزٌاء 1803 2

 75.5 سلمى شاهٌن رواد نوفل فٌزٌاء 1785 3

 75.5 هٌبه حمود أرٌج ابوعساف فٌزٌاء 1793 4

 74 هنٌه فضل هللا بشار السمٌن فٌزٌاء 1799 5

 71 رٌم فندي عمرو جمول فٌزٌاء 1781 6

 70.5 نهٌله كمال نبال بوحسون فٌزٌاء 1780 7

 70 ضٌاء فؤاد تمٌم الدمشمً فٌزٌاء 1791 8

 70.0 كرجٌه جاد الكرٌم ناهد المضمانً فٌزٌاء 1777 9

 68 خلود ولٌد رنا أبو صعب فٌزٌاء 1807 10

 68 إٌمان اسماعٌل عمبه أبو ترابه فٌزٌاء 1801 11

 67.5 سعاد سمٌر دارٌن الٌوسف فٌزٌاء 1787 12
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 67.2 روعه لاسم وعد نكد فٌزٌاء 1786 13

 67.1 سلوى مأمون فداء البنً فٌزٌاء 1779 14

 66.5 صالحة عزالدٌن ربا نوفل فٌزٌاء 1798 15

 64 سناء مروان نسرٌن أبو حجٌله فٌزٌاء 1778 16

 63.5 اٌمان عدنان رنا الخطٌب فٌزٌاء 1788 17

 63 هدٌه عبدي سراب مراد فٌزٌاء 1795 18

 63 حسٌبه عدنان شذا سلوم فٌزٌاء 1789 19

 80.5 نزهه نواف زٌاد خلٌفه العٌسمً كٌمٌاء بحتة 1812 1

 73.5 رفٌمه رامز حنٌن شمٌر كٌمٌاء بحتة 1813 2

 73.2 سلوه سعٌد زٌن الدٌن ضحى النجم كٌمٌاء بحتة 1810 3

 73 محاسن فوزات ربا كرباج كٌمٌاء بحتة 1814 4

 71.5 نزٌهه جمال ٌاسمٌن الجرمانً كٌمٌاء بحتة 1809 5

 69.5 وفاء سهٌل لٌلى الحناوي كٌمٌاء بحتة 1819 6

 66.5 فاطمه سلٌم بٌنه المفلح كٌمٌاء بحتة 1816 7

 66 سورٌه رشٌد رأفت الحجار كٌمٌاء بحتة 1818 8

 65.5 خضره صالح صفاء عٌد كٌمٌاء بحتة 1811 9

 80.6 شكرٌه ماجد سهٌل الشاطر لغة إنكلٌزٌة 836 1

 79.4 هٌال عاطف سامر نادر لغة إنكلٌزٌة 880 2

 78.8 جمانه هاٌل امانً فلحوط لغة إنكلٌزٌة 1008 3

 78.5 وفاء غازي هبه المغوش لغة إنكلٌزٌة 913 4

 78 فرنجٌه ماجد سناء صوان نعٌم إنكلٌزٌةلغة  811 5

 78 عدله عادل لما المنطار لغة إنكلٌزٌة 1076 6

 77.1 منادي مجٌد سهٌر الحسٌن لغة إنكلٌزٌة 890 7

 76.5 راغده تٌسٌر غٌاث رافع لغة إنكلٌزٌة 1000 8

 75.7 فاتن حسان لٌلى شهٌب لغة إنكلٌزٌة 906 9

 75.6 صالحه سعٌد إٌمان شرف لغة إنكلٌزٌة 803 10

 75 ٌسره فوزي مشٌره أبو طرابه لغة إنكلٌزٌة 1002 11

 75.0 فرٌده سلٌم حنان الهجري لغة إنكلٌزٌة 992 12

 74.9 شكرٌه صالح هٌالنه شمٌر لغة إنكلٌزٌة 832 13

 74.9 سناء اسامه لورٌن الخطٌب لغة إنكلٌزٌة 931 14

 74.5 عسلٌه فواز هٌلٌن مهنا لغة إنكلٌزٌة 996 15

 74.4 نجوى سالم إناس الحلبً لغة إنكلٌزٌة 840 16

 74.2 وفاء ٌوسف مالن جزان لغة إنكلٌزٌة 986 17

 74.2 لٌلى صالح ندى صمر لغة إنكلٌزٌة 1074 18

 74.1 هندٌه عماب امٌره بو فاعور لغة إنكلٌزٌة 845 19

 74 وفٌمه مفٌد لمى نصر لغة إنكلٌزٌة 810 20

 74 اروى فاروق بشرى احمد لغة إنكلٌزٌة 1075 21

 73.4 مارلٌن سامً رٌتا الشماس لغة إنكلٌزٌة 1056 22
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 72.9 غازٌه فوزي وفاء بالً لغة إنكلٌزٌة 1010 23

 72.8 رضٌه نجٌب خلود الشعار لغة إنكلٌزٌة 766 24

 72.7 نوال جهاد معالً بحصاص لغة إنكلٌزٌة 1018 25

 72.7 نهله دمحم امٌن فاطمه عكام لغة إنكلٌزٌة 893 26

 72.6 اكرام ٌاسر ربا الكفٌري لغة إنكلٌزٌة 1019 27

 72.6 فدوى ابراهٌم رٌم الكفٌري لغة إنكلٌزٌة 783 28

 72.2 فدوه ناهً بثٌنه جودٌه لغة إنكلٌزٌة 848 29

 72 ابتسام رامز باسمه ابو شاح لغة إنكلٌزٌة 939 30

 72 أكتمال احسان خالد عرار لغة إنكلٌزٌة 1055 31

 72.0 هٌام منٌف أرٌج الطوٌل لغة إنكلٌزٌة 937 32

 71.9 سلوى محفوظ غنوه حسون لغة إنكلٌزٌة 765 33

 71.7 نجوا مروان أمل سراي الدٌن لغة إنكلٌزٌة 764 34

 71.5 نجوى ناٌف مً سلٌمه لغة إنكلٌزٌة 1003 35

 71.5 زهٌره زٌد مارسٌل الدبٌسً لغة إنكلٌزٌة 891 36

 71.5 زهٌره برجس اٌمان عدوان لغة إنكلٌزٌة 808 37

 71.4 لٌلى جودات امانً لٌسٌه لغة إنكلٌزٌة 829 38

 71.1 سهام هانً نبراس علٌوي لغة إنكلٌزٌة 1007 39

 71 دالل شكٌب ٌاسمٌن البعٌنً لغة إنكلٌزٌة 997 40

 71 سمٌه كرم رضاب الحسٌن لغة إنكلٌزٌة 846 41

 71 شٌخة منجد مازن خٌو لغة إنكلٌزٌة 775 42

 70.8 نجاح زٌد تغرٌد الحلبً لغة إنكلٌزٌة 754 43

 70.8 روٌده مرسل مارلٌن عزام لغة إنكلٌزٌة 795 44

 70.6 عفاف مزٌد هال ابو لطٌف لغة إنكلٌزٌة 815 45

 70.5 لٌنده علً نغم بشٌر لغة إنكلٌزٌة 989 46

 70.4 فوزٌه فٌصل وئام المنطار لغة إنكلٌزٌة 864 47

 70.3 لٌلى فؤاد وسٌم جنود لغة إنكلٌزٌة 1031 48

 70.3 فٌروز منصور وفاء العطٌه لغة إنكلٌزٌة 969 49

 70 مضاٌا اسعد منال السلٌم لغة إنكلٌزٌة 886 50

 70 هندٌه مؤٌد فرٌزه مخٌبر لغة إنكلٌزٌة 830 51

 69.5 عواطف حسٌن نسرٌن حسٌن لغة إنكلٌزٌة 839 52

 69.5 وفاء اكرم حنٌن نكد لغة إنكلٌزٌة 847 53

 69.4 انتصار نواف سمر الحلبً لغة إنكلٌزٌة 779 54

 69.4 فلاير نضال أرٌج صعب لغة إنكلٌزٌة 1012 55

 69 سلوى مثمال امل بركه لغة إنكلٌزٌة 844 56

 69.0 نها غالب دٌانا جربوع لغة إنكلٌزٌة 941 57

 68.9 بستان ٌحٌى ردٌنه ابو عساف إنكلٌزٌةلغة  950 58

 68.6 رغده عدنان غنوة جبور لغة إنكلٌزٌة 929 59

 68.5 غاده فارس غنوه أبو راس لغة إنكلٌزٌة 1005 60
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 68.4 منٌرة سعٌد دٌانه سابك لغة إنكلٌزٌة 821 61

 68.2 الهام رشراش رٌمان محمود لغة إنكلٌزٌة 878 62

 68 سعاد عصام هوازن هالل لغة إنكلٌزٌة 873 63

 68 إلهام حسٌن إٌاس الشوفً لغة إنكلٌزٌة 1042 64

 68 عائده دمحم دٌما نصر لغة إنكلٌزٌة 1040 65

 68 جمٌله سلٌم رلى االباظة لغة إنكلٌزٌة 952 66

 68 فرٌحه حمزه صفاء بدرٌه لغة إنكلٌزٌة 915 67

 68.0 انتصار اسماعٌل لمٌس عامر لغة إنكلٌزٌة 858 68

 68.0 نبٌها عدنان ضحى عامر لغة إنكلٌزٌة 826 69

 67.8 هاله ناٌف هدٌل بحصاص لغة إنكلٌزٌة 1006 70

 67.7 لٌلى توفٌك هال نصار لغة إنكلٌزٌة 1035 71

 67.6 رمزٌه ماجد سهٌر نصار لغة إنكلٌزٌة 824 72

 67.6 صباح خطار ضالل كٌوان لغة إنكلٌزٌة 788 73

 67.5 مفٌده حمد سهى الشبلً عزام إنكلٌزٌةلغة  961 74

 67.5 نوال هاٌل رهف ابو حسون لغة إنكلٌزٌة 837 75

 67.2 ٌسره دمحم ربا الجغامً لغة إنكلٌزٌة 857 76

 67 ماجده سهٌل امانً البنً لغة إنكلٌزٌة 756 77

 67 دمعه نورالدٌن رشا الشعار لغة إنكلٌزٌة 782 78

 67 ازباد احسان نارمٌن كٌوان لغة إنكلٌزٌة 855 79

 67 رائده ناصر رٌمه علم الدٌن لغة إنكلٌزٌة 1071 80

 67 حكٌمه فرحان وسام الضاهر لغة إنكلٌزٌة 805 81

 67 إنصاف عبد الصمد نورس الدعبل لغة إنكلٌزٌة 767 82

 81.8 سمٌحه فرٌد اماره خضٌر لغة عربٌة 88 1

 81.6 ابتسام اٌوب جٌالن عربً لغة عربٌة 470 2

 81.5 ضوٌة فهد هشام غانم لغة عربٌة 234 3

 80.9 ندوه مزٌد رٌمه لٌس لغة عربٌة 474 4

 80 رضٌه منصور مً كٌوان لغة عربٌة 255 5

 79.8 دنٌا مسند رمال نادر لغة عربٌة 569 6

 78.6 سعاد فواز اٌمان المغوش لغة عربٌة 486 7

 77.6 فضه شبلً نغم جمول لغة عربٌة 91 8

 77.5 وسام عادل بشرى الصالح الشوفً لغة عربٌة 619 9

 77.3 غازٌه صٌاح سمٌره الشوفً لغة عربٌة 145 10

 77.0 سهام دمحم ٌاسمٌن جنود لغة عربٌة 451 11

 76.6 وسٌله سلمان عالء األشمر لغة عربٌة 703 12

 76.5 منتهى عبدي سرار كرباج لغة عربٌة 692 13

 76.0 سهٌله سعٌد تمارا صالح عربٌةلغة  197 14

 76.0 بهٌه فرحان أمٌره الحمد لغة عربٌة 247 15

 75.5 اسعاف ٌوسف هند نكد لغة عربٌة 668 16
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 75.5 لطٌفه محمود مً عبد السالم لغة عربٌة 183 17

 75.5 نزٌهه خزاعً رشا طلٌعه لغة عربٌة 424 18

 75.4 سمٌره جودي رٌم جودٌه لغة عربٌة 521 19

 75 عفاف مرسل اٌمن لطٌش لغة عربٌة 563 20

 75.0 بدرٌه سلٌمان عال منصور لغة عربٌة 94 21

 74.6 منا هندي صنعاء الغصٌنً لغة عربٌة 336 22

 74.6 لٌال نواف بشرى شنان لغة عربٌة 340 23

 74.5 نوره فاضل غٌداء الشوفً لغة عربٌة 579 24

 74.4 عائشه محمود رنا خطاب لغة عربٌة 509 25

 74.4 حنان رٌكان هٌلٌن المنطار لغة عربٌة 445 26

 74.4 بدور دمحم صفاء بحه لغة عربٌة 553 27

 74.3 نجاح جهاد اٌلٌن عامر لغة عربٌة 381 28

 74.1 صالحه توفٌك فادٌا الصفدي لغة عربٌة 106 29

 74.1 نجات ٌحٌى صفاء رافع لغة عربٌة 736 30

 74.0 نجاه اجود اٌناس لطٌنً عربٌةلغة  465 31

 74 انعام ابراهٌم عبٌر رباح لغة عربٌة 534 32

 74.0 ناٌفه صالح فداء شلغٌن لغة عربٌة 318 33

 73.6 ثلجه ناٌف رٌهان عامر لغة عربٌة 527 34

 73.6 شعاع مرهج هٌام ابو زٌدان لغة عربٌة 93 35

 73.6 نبٌله هاٌل سالف نصر لغة عربٌة 198 36

 73.5 سهام عوض ثراء خٌو لغة عربٌة 325 37

 73.5 مً مزٌد عال الشومري لغة عربٌة 423 38

 73.5 انتصار سلٌم عمر كشور لغة عربٌة 342 39

 73.4 شهٌره فواز إٌناس خضر لغة عربٌة 202 40

 73.1 نهٌال حمود نهى ابو سرحان لغة عربٌة 592 41

 73 خلود داوود بادي ابو مغضب لغة عربٌة 566 42

 73 صباح جاد هللا وسام ابو مغضب لغة عربٌة 396 43

 73.0 جمٌله فهد سارة بالن لغة عربٌة 291 44

 72.9 بدٌعه مثمال صفاء الشومري لغة عربٌة 564 45

 72.8 نجاح سعٌد نغم اسلٌم لغة عربٌة 487 46

 72.7 مها عزه نجود الغجري لغة عربٌة 265 47

 72.7 كمٌلٌا مترون سماهر نصر عربٌةلغة  109 48

 72.5 منٌفه سلمان حنٌن االباظه لغة عربٌة 517 49

 72.5 اٌمان كمال نبال شرف لغة عربٌة 346 50

 72.5 امل عز الدٌن هبه ركاب لغة عربٌة 552 51

 72.3 لٌنا جادو صبا عزام لغة عربٌة 661 52

 72.2 بتال حسٌن بهٌه منذر لغة عربٌة 539 53

 72.1 نهٌال حمد امانً دواره لغة عربٌة 61 54
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 72.1 جمٌله علً خلده الوهبان لغة عربٌة 166 55

 72.1 ازهار فٌصل جوسلٌن دروٌش لغة عربٌة 498 56

 72 صالحه عبد الكرٌم وسام بو فاعور لغة عربٌة 734 57

 72.0 زٌده فاٌز أمانً فارس العمبانً لغة عربٌة 581 58

 71.7 سماهر عماد نسرٌن زٌن الدٌن عربٌةلغة  233 59

 71.7 الٌمه حسان ازهار ابو ترابه لغة عربٌة 44 60

 71.6 صالحه توفٌك بشرى الصفدي لغة عربٌة 101 61

 71.6 سهٌال سلٌمان دالٌا ابو زٌدان لغة عربٌة 489 62

 71.5 سمر عطا هللا سروه أبو مراد أبو راس لغة عربٌة 158 63

 71.5 كاملة صٌاح سهاد كٌوان عربٌةلغة  635 64

 71.5 منٌره صالح رأفت الشوفً لغة عربٌة 438 65

 71.5 منتهى مترون نجوى منذر لغة عربٌة 621 66

 71.4 رضٌه عماد ٌزن عزلول لغة عربٌة 54 67

 71.3 مارٌة عبد الكرٌم نسرٌن بدران لغة عربٌة 450 68

 71.1 دعاء ولٌد رؤى شمٌر لغة عربٌة 209 69

 71 مدٌنه جمال امل ابو طافش لغة عربٌة 352 70

 71 آمال توفٌك عالء ابو عساف لغة عربٌة 562 71

 71 ٌسرى نواف سوزان غبره لغة عربٌة 240 72

 77 امرٌه علً عامر الخماسً لغة فرنسٌة 1085 1

 76 اسعاف معذا وسام شدٌد لغة فرنسٌة 1080 2

 73.1 شرٌفه فؤاد الطوٌل احسان لغة فرنسٌة 1092 3

 71 أمل أدٌب إناس زٌن الدٌن لغة فرنسٌة 1110 4

 71 مهانه مزٌد لٌلى الٌوسف لغة فرنسٌة 1140 5

 69.5 زهور احمد أمل االسعد لغة فرنسٌة 1096 6

 69 إٌمان فٌصل نور سالم لغة فرنسٌة 1134 7

 68.5 جمانه هاٌل نداء ابو عاصً لغة فرنسٌة 1133 8

 68.2 افتكار ٌاسر رؤى مرشد لغة فرنسٌة 1125 9

 67 مها كامل رٌما هانً لغة فرنسٌة 1123 10

 67 الهام فوزي رهام عز الدٌن لغة فرنسٌة 1124 11

 66 غازٌه بدٌع سماهر عبد البالً لغة فرنسٌة 1144 12

 65 أمٌرة فوزي ربى منذر لغة فرنسٌة 1122 13

 65 رجاء جهاد ناهد عزام لغة فرنسٌة 1109 14

 65 أمٌنة فهد انغام العصفور لغة فرنسٌة 1091 15

 64 امال ولٌد مٌالغروس ٌونس لغة فرنسٌة 1094 16

 63 فكٌها ناصر هبه الحلبً لغة فرنسٌة 1139 17

 63 سمٌره سالم هٌا الوهبة لغة فرنسٌة 1126 18

 63 خزعه منٌر رامٌا نوفل لغة فرنسٌة 1101 19

 80 لٌنا عصام ارٌج غرز الدٌن مكتبات 2081 1
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 78.8 عدله شاهٌن امٌن هنٌدي مكتبات 2085 2

 74 كاتبه حسٌن بركات برٌن مكتبات 2075 3

 72.3 احالم معضاد تمارا الشوفً مكتبات 2086 4

 71.9 مهى عماد رفٌف الجرممانً مكتبات 2078 5

 71.8 هٌام كامل انتصار بو حسون مكتبات 2098 6

 70.8 سهام مروان مرام بو خطار مكتبات 2072 7

 70 سٌمونه سعٌد لمى عماد مكتبات 2099 8

 69.3 نوال سعدو عبٌر النمر مكتبات 2095 9

 67.2 سعاد موفك منار الجمال مكتبات 2073 10

 67 منى ٌوسف هاله التوما البشاره مكتبات 2089 11

 66.2 سلوى بسام صفاء حمزه مكتبات 2092 12

 66 سمٌره سمٌر رنا الدبٌسً مكتبات 2076 13

 66 دالل بهجت نغم السماره مكتبات 2094 14

 73.5 امٌره ابراهٌم رشا سجاع مناهج وتمنٌات تعلٌم 2411 1

 70.5 رسٌله كامل عبٌر االباظه مناهج وتمنٌات تعلٌم 2421 2

 70 سورٌه فواز نٌفٌن منذر مناهج وتمنٌات تعلٌم 2424 3

 69.8 وفٌمه جمٌل راما الجرمانً وتمنٌات تعلٌممناهج  2410 4

 66.5 ناٌفه جاد الكرٌم عزه خٌو مناهج وتمنٌات تعلٌم 2425 5

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

 

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