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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 943/  896القــرار 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 
 . طرطوسم وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2422/722وعلى القرار رقم 
 .وسطرطالمتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظة م 4507/ 05/ 07تاريخ  2752/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00412/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 م المتضمن أسماء الناجحين . 42/0/4501تاريخ  475/722وعلى القرار رقم /

 المسابقةالمتضمن اعتماد  نتائج   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  أسماؤىمالمدرجة يعتبر السادة : 1مادة
 وفق تسلسل درجات  بالمسابقة مقبولين للتعيين طرطوسمديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في األولى         

 االختصاص وفق الجدول اآلتي :   حسب نجاحيم          
  

 التسلسل
رقم 
 القبول

 الدرجة النهائٌة األم  األب  االسم والنسبة االختصاص

 79.7 انتصار دمحم مٌس صبح التخطٌط واإلدارة 1373 1

 79.4 سعدى مفٌد عال أحمد التخطٌط واإلدارة 1283 2

 76.6 سهٌال علً سوسن علً واإلدارةالتخطٌط  1317 3

 76.1 مدٌحة دمحم سامر بدور التخطٌط واإلدارة 1411 4

 74.3 هدى احمد مٌادة حسن التخطٌط واإلدارة 1041 5

 73.3 رشٌدة زكرٌا دٌمة بابً التخطٌط واإلدارة 1138 6

 73.2 ملكة حسن غٌداء سلٌمان التخطٌط واإلدارة 1323 7

 73 اٌدمام احمد بشرى محمود واإلدارةالتخطٌط  1396 8

 72.1 اسمهان نزٌه لما عطٌة التخطٌط واإلدارة 1342 9

 نور عبد الحمٌد التخطٌط واإلدارة 1409 10
عبد 

 الرحمن
 72.1 نجوى

 71.9 توفٌمة حسن دٌما دمحم التخطٌط واإلدارة 1412 11

 71.9 روٌا ماٌز علً شامً التخطٌط واإلدارة 1269 12

 71.3 هند ٌوسف فداء رٌشً التخطٌط واإلدارة 1324 13

 71.3 خضره صالح رجاء ٌوسف التخطٌط واإلدارة 1298 14
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 71.3 لٌنا خالد نعمى خدام التخطٌط واإلدارة 1424 15

 71.1 صباح عدنان دارٌن عباس التخطٌط واإلدارة 1419 16

 90.8 هناء مثنى غفران األبرش التربٌة اإلسالمٌة 160 1

 88.5 فاطمة عمر ضحى العمر التربٌة اإلسالمٌة 147 2

 87.8 أمٌرة محمود لوجٌان حسٌن التربٌة اإلسالمٌة 174 3

 87.2 فطوم حبٌب سحر خضور التربٌة اإلسالمٌة 113 4

 82.6 صدٌمة ٌاسٌن عزٌزة حمادي التربٌة اإلسالمٌة 139 5

 82.4 نجاح عبد الحمٌد لمٌس حسٌن التربٌة اإلسالمٌة 178 6

 80.8 زغلة علً عبٌر ابراهٌم التربٌة اإلسالمٌة 153 7

 79.6 كوثر محمود منال عطٌة التربٌة اإلسالمٌة 123 8

 عبد الرحمن عابدٌن التربٌة اإلسالمٌة 165 9
صالح 
 الدٌن

 79.5 فاطمة

 79.3 حلوة ضاحً فاطمة لرفول التربٌة اإلسالمٌة 132 10

 79.1 بدرٌة دمحم محمود منذر التربٌة اإلسالمٌة 111 11

 79 علٌا مصطفى حلٌمة عرابً التربٌة اإلسالمٌة 167 12

 78.7 سعاد طالب لبنى الحماد التربٌة اإلسالمٌة 179 13

 78 علٌا مصطفى أحمد عرابً التربٌة اإلسالمٌة 166 14

 78.0 راحٌه أحمد عدي العلً التربٌة اإلسالمٌة 150 15

 77.7 هالً علً رٌم خلٌل التربٌة اإلسالمٌة 109 16

 77.5 فاطمة غسان دمحم طرابلسً التربٌة اإلسالمٌة 145 17

 77.5 أمٌرة ٌوسف منى ولاف التربٌة اإلسالمٌة 156 18

 77.5 خدٌجة دمحم أمٌنة خالد التربٌة اإلسالمٌة 169 19

 77.5 سلمى عز الدٌن باسل عمران التربٌة اإلسالمٌة 114 20

 77.5 علٌا جابر احسان خلٌل اإلسالمٌةالتربٌة  116 21

 77.0 كوكب علً ابراهٌم حسن التربٌة اإلسالمٌة 140 22

 77 دعد خلٌل تمام شعبان التربٌة اإلسالمٌة 135 23

 77 صبحٌة علً عبد العزٌز اٌبش التربٌة اإلسالمٌة 158 24

 76.4 دعد طارق عال بدران التربٌة اإلسالمٌة 133 25

 76 عنود بداع أحمد األحمد التربٌة اإلسالمٌة 171 26

 76 امٌنة زكرٌا عبد هللا الحاج عبد هللا التربٌة اإلسالمٌة 164 27

 75.5 ملكه نور الدٌن عالء الدٌن خلٌل التربٌة اإلسالمٌة 152 28

 75.5 زرٌفة محمود سعاد دمحم التربٌة اإلسالمٌة 180 29

 75 مارٌة عٌسى دمحمرنا  التربٌة اإلسالمٌة 128 30

 75 فوزٌة دمحم عبٌر حٌدر التربٌة اإلسالمٌة 151 31

 74.5 شفٌمة دمحم سعٌد عبد الكرٌم التربٌة اإلسالمٌة 148 32

 74 هنا دمحم حسن رٌم األغوانً التربٌة اإلسالمٌة 177 33

 73.7 لٌدا رجب روان عٌسى التربٌة اإلسالمٌة 136 34

 73.5 وجٌهه دمحم نسرٌن علً اإلسالمٌةالتربٌة  120 35

 73 كوكب خضر أحمد ٌوسف التربٌة اإلسالمٌة 168 36
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 73 رمزٌه محمود فاتن محفوض التربٌة اإلسالمٌة 124 37

 73 سهٌال سلمان منال لرنفلً التربٌة اإلسالمٌة 126 38

 73 سٌما دمحم حسان صالح التربٌة اإلسالمٌة 129 39

 73 تبارن دمحم مهدي فاطمة جمرن اإلسالمٌةالتربٌة  127 40

 72.5 حلٌمة عبد الكرٌم دمحم العبد هللا التربٌة اإلسالمٌة 157 41

 72.5 حٌاة سلمان مً أحمد التربٌة اإلسالمٌة 134 42

 72.4 أمٌنة سلمان مٌساء محمود التربٌة اإلسالمٌة 125 43

 72 صبحٌة مصطفى خالد نفوس التربٌة اإلسالمٌة 161 44

 71.6 بدرٌة اسماعٌل علً الزٌر التربٌة اإلسالمٌة 176 45

 71.5 فاطمة دمحم خنساء بٌاسة التربٌة اإلسالمٌة 172 46

 71.5 نظٌرة علً مٌساء زغبور التربٌة اإلسالمٌة 117 47

 71.5 مٌلٌا عبد الكرٌم وفاء أحمد التربٌة اإلسالمٌة 175 48

 71.5 مفٌده جودت سمعولهناء  التربٌة اإلسالمٌة 137 49

 71.0 بدٌعة أحمد سلوى عبد هللا التربٌة اإلسالمٌة 131 50

 عاطف صارم التربٌة اإلسالمٌة 142 51
عبد 

 الرحمن
 70.8 شفٌمة

 70.5 رمزٌة عبدو أمانً حمزه التربٌة اإلسالمٌة 138 52

 69.5 امنة علً لبنة مسلم التربٌة اإلسالمٌة 121 53

 69 فدوى غانم زارٌا العدة اإلسالمٌةالتربٌة  162 54

 68.5 نجٌبة بهجت دٌاال أحمد التربٌة اإلسالمٌة 163 55

 68 سهام دمحم عبٌر شتٌر التربٌة اإلسالمٌة 130 56

 67.5 كلثوم سلٌمان مصطفى عدوٌة التربٌة اإلسالمٌة 146 57

 67.5 عواطف عبد الناصر عبٌر سلٌمان التربٌة اإلسالمٌة 112 58

 67.5 سهام أحمد مندلٌن عباس التربٌة اإلسالمٌة 141 59

 67 أمنة منذر عائشة عبد المادر التربٌة اإلسالمٌة 143 60

 66.5 خدٌجة أحمد نسٌبة ناصٌف التربٌة اإلسالمٌة 110 61

 64.7 مٌادة دمحم معانً كابر التربٌة اإلسالمٌة 155 62

 64 فاطمة دمحم نسرٌن شعبان التربٌة اإلسالمٌة 149 63

 81.9 ثناء سجٌع صفاء ٌونس التربٌة الرٌاضٌة 770 1

 78.1 فهٌما غانم جمانة دمحم التربٌة الرٌاضٌة 769 2

 76.3 سهٌال علً أحمد صالح التربٌة الرٌاضٌة 765 3

 72.8 مها محمود مٌس بركات التربٌة الرٌاضٌة 768 4

 71.7 وصال جمال الدٌن غنوة محمود التربٌة الرٌاضٌة 777 5

 71.5 غٌداء ولٌد رٌم ٌوسف التربٌة الرٌاضٌة 764 6

 71.3 هناء دمحم سامح شاش التربٌة الرٌاضٌة 754 7

 70.5 منى ٌوسف هبه سعٌد التربٌة الرٌاضٌة 762 8

 70.5 نوال ٌسام بشار اسماعٌل التربٌة الرٌاضٌة 772 9

 70.4 هناء عدنان أرٌج سخً التربٌة الرٌاضٌة 805 10

 70.3 نجاح ندٌم مالذ شاش التربٌة الرٌاضٌة 753 11
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 70.1 هناء علً عمار عمران التربٌة الرٌاضٌة 760 12

 70.1 سها فواز حسان دمحم التربٌة الرٌاضٌة 786 13

 70 فتاة منٌر والء العجً التربٌة الرٌاضٌة 766 14

 70 روضة جمال ارٌج عٌسى التربٌة الرٌاضٌة 804 15

 68.5 أمٌرة محمود إٌفلٌن حسٌن التربٌة الرٌاضٌة 771 16

 68.3 هوٌدا جهاد سهى ابراهٌم التربٌة الرٌاضٌة 758 17

 68.2 فوزة وجٌه مٌساء ابراهٌم التربٌة الرٌاضٌة 801 18

 68 حٌاة أحمد دمحم درغام التربٌة الرٌاضٌة 780 19

 67.5 سمٌرة نائف مارٌا دوالت التربٌة الرٌاضٌة 755 20

 67.5 هند جابر رٌم شعبان التربٌة الرٌاضٌة 759 21

 67.5 خدٌجة ابراهٌم علً علً التربٌة الرٌاضٌة 752 22

 67 سفر ٌحٌى جعفر حسٌن التربٌة الرٌاضٌة 750 23

 66.8 مها علً رهام سلٌمان التربٌة الرٌاضٌة 744 24

 66.5 منٌرة رئٌف مازن بدور التربٌة الرٌاضٌة 794 25

 66.5 سعاد دمحم سوزان صالح التربٌة الرٌاضٌة 776 26

 66.5 نبٌها عٌسى مٌرنا شاهٌن التربٌة الرٌاضٌة 799 27

 66.2 وفٌمة دمحم أسامة ٌونس التربٌة الرٌاضٌة 763 28

 66 نوال دمحم ابراهٌم حمدان التربٌة الرٌاضٌة 802 29

 65.5 ربى طالل عمار بدور التربٌة الرٌاضٌة 793 30

 65.5 سالم جودت رهام سلٌم التربٌة الرٌاضٌة 775 31

 65.5 ثناء امٌر أحمد زٌاد الجندي التربٌة الرٌاضٌة 751 32

 65.5 هٌام موسى ماهر دمحم التربٌة الرٌاضٌة 800 33

 65.5 هناء ابراهٌم أٌهم عٌسى التربٌة الرٌاضٌة 798 34

 65 ابتسام علً هٌثم صالح التربٌة الرٌاضٌة 761 35

 63.5 لٌلى جمٌل عال علً التربٌة الرٌاضٌة 787 36

 83.2 جمٌلة أحمد فاتن أحمد التربٌة الفنٌة 806 1

 74 ثناء جورج مٌرا نحاس التربٌة الفنٌة 814 2

 65 نهلة علً نادٌن عبد المدوس التربٌة الفنٌة 813 3

 64.5 هناء ٌاسر مها بلول التربٌة الفنٌة 810 4

 64.5 فاطمة عادل روز علً التربٌة الفنٌة 818 5

 64 هناء عادل دمحم ٌوسف التربٌة الفنٌة 820 6

 76 فادٌا عبد المسٌح رامً مسوح التربٌة المسٌحٌة 183 1

 69.5 مٌبل دٌب جورج رومٌو زغبور التربٌة المسٌحٌة 182 2

 78.9 نور الهدى حٌدر مٌس محمود التربٌة الموسٌمٌة 821 1

 72.3 سهٌال ممدوح دمحم ضاحً الموسٌمٌةالتربٌة  823 2

 71.4 عائده دمحم علً سلوم التربٌة الموسٌمٌة 825 3

 69.9 احالم حامد رزان ٌوسف التربٌة الموسٌمٌة 829 4

 69.3 اكتمال رافع ابراهٌم الظماطً التربٌة الموسٌمٌة 824 5

 69 لٌلى موسى آالن دراج التربٌة الموسٌمٌة 827 6
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 67 فاطمة عادل ٌارا علً التربٌة الموسٌمٌة 822 7

 75.3 امال دمحم ناهد علً حموق 26 1

 بٌان علً حموق 97 2
عبد 

 الرحمن
 73.8 ابتسام

 73.1 حفٌظة علً رؤى ندة حموق 21 3

 72.4 همام كامل بشرى ابراهٌم حموق 23 4

 72.0 روزة عدنان روال الحاره حموق 31 5

 71.2 لٌلى ابراهٌم خلود ابراهٌم حموق 37 6

 70.2 لٌال دمحم عدنان تهانً دمشمً حموق 24 7

 68.9 هدى ٌوسف روان سلوم حموق 69 8

 68.8 الهام احمد ثائر االبراهٌم حموق 68 9

 68.5 اسمهان عدنان مٌسم اسماعٌل حموق 44 10

 68.1 نهٌدة سلٌم ابتهاج حٌدر حموق 72 11

 80.8 رمزٌة رمضان رٌم مٌه رٌاض أطفال 1074 1

 78.3 ندٌما دمحم غرام حسن رٌاض أطفال 1036 2

 77.7 امٌرة احمد هال عباس رٌاض أطفال 846 3

 74.8 سمٌره سهٌل رزان طوٌل رٌاض أطفال 979 4

 74.6 سكٌنة بدٌع نٌلم شاهٌن رٌاض أطفال 855 5

 73.7 نجاح زكرٌا سوزان علً رٌاض أطفال 1080 6

 73.7 اٌمان علً مرهجرزان  رٌاض أطفال 970 7

 73 سهام عدنان صفاء سلٌمان رٌاض أطفال 1043 8

 73.0 منٌرة نصر ندى درمٌنً رٌاض أطفال 897 9

 72.7 فادٌة سٌف الدٌن مدى عثمان رٌاض أطفال 839 10

 72.6 حسن سلٌم رٌم دمحم رٌاض أطفال 963 11

 72.4 لٌلى ٌوسف سناء وسوف رٌاض أطفال 1045 12

 72.2 سلمى ابراهٌم كارول بعرٌنً رٌاض أطفال 942 13

 72.0 فاطمة عدنان خلود نده رٌاض أطفال 1117 14

 72.0 حسٌبة علً لٌنا دمحم رٌاض أطفال 990 15

 71.7 حنان معاذ رود حسن رٌاض أطفال 886 16

 71.6 هٌام احمد نغم رلمانً رٌاض أطفال 871 17

 71.6 أمٌرة علً عتاب علً رٌاض أطفال 935 18

 71.1 فاطمة سهٌل براءة بالل رٌاض أطفال 1034 19

 71.1 سالم جمال عال ابراهٌم رٌاض أطفال 998 20

 71.1 مجٌدة علً لمٌس شاهٌن رٌاض أطفال 948 21

 71.0 نوال محمود ندى مصطفى رٌاض أطفال 1008 22

 81.8 كرٌمة دمحم تٌسٌر أحمد رٌاضٌات 228 1

 81.5 اعتدال دمحم رشا عثمان رٌاضٌات 365 2

 80.5 فاطمة عدنان عالء دٌب رٌاضٌات 360 3

 79.6 سعاد سلمان هادي عاصً رٌاضٌات 208 4
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 79.3 جولٌانا عدنان نغم غانم رٌاضٌات 202 5

 79.0 عزٌزة دمحم نسرٌن الحواط رٌاضٌات 415 6

 78.7 حٌاة دمحم رنا الخطٌب رٌاضٌات 352 7

 78.0 سمٌرة احمد وسٌم عباس رٌاضٌات 242 8

 77.9 جمانا دمحم دٌمة خلٌل رٌاضٌات 263 9

 77 ادٌبة غسان امانً احمد رٌاضٌات 220 10

 مهران اسماعٌل رٌاضٌات 184 11
عماد 
 الددٌن

 77 أنٌسة

 77 رابٌة علً احمد عبدهللا رٌاضٌات 223 12

 76.2 مرٌانا دٌاب ٌامن ابو دٌب رٌاضٌات 251 13

 76.1 نجاة خلٌل ربوع كناج رٌاضٌات 400 14

 76 مفٌدة كمال عندلٌب حسٌن رٌاضٌات 396 15

 76.0 جمٌلة ٌوسف باسمة شرٌف رٌاضٌات 194 16

 75.8 سالم علً رباب علً رٌاضٌات 244 17

 75.8 هٌفاء عٌد جعفر حسن رٌاضٌات 303 18

 75.7 جهٌنة دمحم مازن هوال رٌاضٌات 414 19

 75.5 عائدة علً دٌوبابراهٌم  رٌاضٌات 210 20

 75.4 غادة دمحم رٌم مرهج رٌاضٌات 369 21

 75 لٌلى منصور أمل بدرو رٌاضٌات 227 22

 74.8 فاطمة علً لصً حسام الدٌن رٌاضٌات 216 23

 74.5 عاطفة ندٌم روان عطٌة رٌاضٌات 256 24

 74.5 نهال احمد رامً خضر رٌاضٌات 409 25

 74.5 منى جمال حسن عٌسى رٌاضٌات 221 26

 74.5 سهام نور الدٌن احمد حمٌدان رٌاضٌات 386 27

 74.5 نائفة زٌدان زهٌر عروس رٌاضٌات 402 28

 74.4 عائدة جهاد عال رستم رٌاضٌات 416 29

 74.2 غادة أحمد رنٌم عثمان رٌاضٌات 375 30

 74.1 نها حنا مٌس نصر هللا رٌاضٌات 355 31

 74 غادة اسكندر حسٌن دال رٌاضٌات 241 32

 74 نوال ٌاسٌن ربٌع اسماعٌل رٌاضٌات 323 33

 73.6 انٌسة سعاده بشرى جرجس رٌاضٌات 398 34

 73.5 سمٌحة جمٌل غنوه شبلً رٌاضٌات 372 35

 73.5 فتاة دمحم نورالدٌن حمود رٌاضٌات 357 36

 73.5 سمٌرة عبدالسالم مٌس ٌوسف رٌاضٌات 366 37

 73.2 سهٌلة علً معناهبه  رٌاضٌات 284 38

 73 منى غسان ماوٌة عثمان رٌاضٌات 419 39

 73 وجٌها عدنان علً حمود رٌاضٌات 250 40

 72.6 لٌلى محمود رزان سلمان رٌاضٌات 246 41

 72.5 صباح رفعت شٌرٌن الحلٌب رٌاضٌات 187 42
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 72.5 هاله انطانٌوس مهدي مرون رٌاضٌات 233 43

 72.2 نارٌمان فواز الشامًهاجر  رٌاضٌات 383 44

 71.9 امٌما جابر أحمد عٌسى رٌاضٌات 274 45

 71.6 سمٌرة حسن أصف زهرة رٌاضٌات 364 46

 71.5 وضحى بسام دمحم علً رٌاضٌات 393 47

 71.5 هدى محسن رٌم عباس رٌاضٌات 291 48

 71.5 غزوى رجب عزام حسٌن رٌاضٌات 285 49

 71.5 نوال علً سراب عٌسى رٌاضٌات 354 50

 71.4 هنا عٌسى اٌهم الشاعر رٌاضٌات 211 51

 71.2 اكتمال محمود عزام علً رٌاضٌات 378 52

 71.2 ابتسام غسان جورٌة موسى رٌاضٌات 351 53

 71.1 كفا جمٌل علً حسن رٌاضٌات 373 54

 71 سهٌال راغب منذر ٌوسف رٌاضٌات 222 55

 71 ندى محمود دٌما معنا رٌاضٌات 203 56

 70.6 حنان ابراهٌم غفار سلٌمان رٌاضٌات 209 57

 70.5 سامٌة عدنان دمحم عٌسى رٌاضٌات 399 58

 70.3 اٌمان دمحم رؤى حسن رٌاضٌات 282 59

 70.3 أمٌرة نسٌم رنٌم حسٌن رٌاضٌات 406 60

 70.1 لٌلى علً عمٌل حامد رٌاضٌات 337 61

 70 رغداء دمحم علً علً أبو خضور رٌاضٌات 316 62

 70 ندا سلمان نغم برهوم رٌاضٌات 273 63

 69.7 منى علً مً ٌونس رٌاضٌات 380 64

 69.6 أحالم مالن واثك الجندي رٌاضٌات 340 65

 69.5 نادٌا سلٌمان ناردٌن احمد رٌاضٌات 331 66

 69.5 أسٌمة علً فاطر اسماعٌل رٌاضٌات 198 67

 69.5 روضة احمد سوزان عالل رٌاضٌات 260 68

 69.4 رجاء أحمد ربٌع سالمً رٌاضٌات 283 69

 69.2 أمٌرة علً إخالص دمحم رٌاضٌات 311 70

 69.1 رضٌة دمحم نسرٌن دمحم رٌاضٌات 215 71

 69 هال ندٌم علً حمٌدوش رٌاضٌات 236 72

 69 نهاد هٌثم هٌلٌن حسٌن رٌاضٌات 397 73

 69 سحر ناجً وعد حنا رٌاضٌات 401 74

 68.9 وجٌها ٌوسف سحر خضور رٌاضٌات 384 75

 68.9 زهرة مهدي ضحى صمور رٌاضٌات 264 76

 68.9 اسٌمة أحمد علً علً رٌاضٌات 379 77

 68.7 هالة راغب جولً حبش رٌاضٌات 238 78

 68.6 روسٌا دمحم نهال محفوض رٌاضٌات 362 79

 68.5 نورا جودت رٌم دٌبة رٌاضٌات 252 80

 68.5 سمٌرة سلمان عال علً رٌاضٌات 240 81
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 68 أمل ابراهٌم رهف حمود رٌاضٌات 388 82

 68 سهام علً حٌان لاسم رٌاضٌات 411 83

 68 لٌلى دٌب فواز الممدم رٌاضٌات 217 84

 68 دعد طاهر مرجانة أحمد رٌاضٌات 326 85

 68 اٌفونا مطٌع مٌشٌل فنٌانس رٌاضٌات 374 86

 84.3 عربٌة دمحم سامر ٌونس علم األحٌاء 653 1

 83.5 خدٌجة أحمد دمحم منصور علم األحٌاء 712 2

 83.4 نوال ناجً عبٌر دمحم علم األحٌاء 651 3

 82.6 نادٌا دمحم اٌمان اسماعٌل علم األحٌاء 650 4

 82.5 ندٌمة ندٌم علً علً علم األحٌاء 680 5

 82.4 مطٌعة علً إٌهاب حمود علم األحٌاء 665 6

 81 مرٌم حكمت رنٌم شدود علم األحٌاء 673 7

 80.4 وفاء احمد مٌادة ابراهٌم علم األحٌاء 669 8

 79 عائده نزٌه صبا معال علم األحٌاء 635 9

 78.4 بهٌجة حسن نور غانم علم األحٌاء 674 10

 78 هناء هٌسم علً دال علم األحٌاء 724 11

 77 ٌمنة سلمان مرفت مظلوم علم األحٌاء 721 12

 76.8 هٌام ٌوسف علً حمود األحٌاءعلم  672 13

 76.4 ٌمنه عبد الكرٌم مادلٌن لاسم علم األحٌاء 652 14

 76 امٌمة عدنان الرا دمحم علم األحٌاء 666 15

 75.6 مرٌم محً سمٌة منصور علم األحٌاء 640 16

 75.1 سالم حبٌب نور سلٌمان علم األحٌاء 675 17

 75.0 نهى نعمان رهام طٌاره علم األحٌاء 627 18

 75 لٌلى احمد ثراء جاموس علم األحٌاء 700 19

 75 حٌاة محمود ربا احمد علم األحٌاء 732 20

 75 حٌاة نظٌر عبٌر ابراهٌم علم األحٌاء 722 21

 75 توفٌمة عبد الحمٌد رزان علوش علم األحٌاء 641 22

 74.8 بشٌرة عدنان سماهراالبراهٌم علم األحٌاء 731 23

 74.5 توفٌمة دمحم بشرى صالح علم األحٌاء 705 24

 74 ٌسرى ٌحٌى لبنى خضور علم األحٌاء 719 25

 74 هٌام سلٌمان رٌم رجب علم األحٌاء 738 26

 74 عفاف مرزا سارا زاهر علم األحٌاء 688 27

 73.5 ملكة ابراهٌم باسل علً علم األحٌاء 678 28

 73.4 نوال الدٌنعلً  لٌنا فخرو علم األحٌاء 670 29

 73.3 امٌرة حامد عتاب خضره علم األحٌاء 647 30

 73.2 سهٌلة صادق غٌداء عباس علم األحٌاء 644 31

 73.2 رفٌمه سلمان لبانة احمد علم األحٌاء 630 32

 73 لٌلى ماجد علً حسامو علم األحٌاء 727 33

 73 زهر الجبٌن حامد تغرٌد غانم علم األحٌاء 679 34
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 72.6 سمٌرة مدٌن هدٌل دٌب علم األحٌاء 696 35

 72.2 منى بدٌع روال ٌاشوطً علم األحٌاء 684 36

 72.1 فاتن عٌسى بٌسان داود علم األحٌاء 657 37

 72 مسٌكة فرٌد ٌامن عروس علم األحٌاء 649 38

 72 اسمهان سهٌل مٌرنا اسماعٌل علم األحٌاء 703 39

 72 سمٌرة حسن دمحم علً علم األحٌاء 699 40

 72 ناهً علً رهف دمحم علم األحٌاء 633 41

 72 فاطمة دمحم هدٌل غرٌب علم األحٌاء 685 42

 72 ملكة حٌدر والء ابراهٌم علم األحٌاء 664 43

 72 نجٌبة ٌوسف مرٌم فرج علم األحٌاء 694 44

 71.7 غادة ٌاسٌن جٌالن رٌشة علم األحٌاء 723 45

 71.5 سلوى مناح عبٌر نمول علم األحٌاء 643 46

 71.5 مرٌم عبد الكرٌم رباب جبور علم األحٌاء 693 47

 71.1 فاطمة حسن أمل أسعد علم األحٌاء 642 48

 71 عزٌزة عبد الكرٌم سامً رجب علم األحٌاء 726 49

 71 فاطمة ولٌد نادٌا عٌاش علم األحٌاء 735 50

 71 أمل دمحم وسٌم دنٌا علم األحٌاء 639 51

 71 سمٌرة محسن راما  علً علم األحٌاء 628 52

 70.6 كوكب علً روال بزالً علم األحٌاء 662 53

 70.3 كمالة أحمد ولٌم ملحم علم األحٌاء 656 54

 70 شروق رامز لٌال ونوس علم األحٌاء 695 55

 70 زٌنات ٌاسٌن إباء ابراهٌم علم األحٌاء 728 56

 70 نادٌا عدنان هبه ٌوسف علم األحٌاء 681 57

 70 سالم جودت جمٌلة سلٌم علم األحٌاء 668 58

 70 عدال محمود هدٌل حسٌن علم األحٌاء 707 59

 69.2 فاطمة علً منال غانم علم األحٌاء 660 60

 69 جمانة غاندي دمحم دلول علم األحٌاء 631 61

 69 وفٌمة دمحم دالٌا واصل علم األحٌاء 624 62

 69 هناء أمٌن عفراء زٌدان األحٌاءعلم  733 63

 69 ودٌعة اسكندر رشا عبد الرحمن علم األحٌاء 725 64

 69 مفٌدا جابر علً عٌسى علم األحٌاء 676 65

 68.7 علٌا علً روال ابراهٌم علم األحٌاء 626 66

 68.1 نهٌده محمود غٌداء جمعة علم األحٌاء 671 67

 68.1 نوال عٌسى اصالة عثمان علم األحٌاء 637 68

 68 مركز دمحم مروة ناعم علم األحٌاء 658 69

 68 علٌا طالل لٌنا مٌهوب علم األحٌاء 663 70

 68 غصن دمحم فاتن اسماعٌل علم األحٌاء 636 71

 68 نوال كمال نهى شالٌش علم األحٌاء 646 72

 68 نجاح ابراهٌم سنان ابراهٌم علم األحٌاء 690 73
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 68 وجٌهه رئٌف فاتن حسٌن األحٌاءعلم  686 74

 79.3 سمٌرة حبٌب وفاء حسن فٌزٌاء 571 1

 78.7 علٌا عبدهللا فدى غانم فٌزٌاء 532 2

 78.3 انعام علً صفاء دمحم فٌزٌاء 481 3

 78.0 كلونٌا عبد الحمٌد احمد حمدان فٌزٌاء 501 4

 77.7 سلٌمة سلمان اٌهم غنوم فٌزٌاء 574 5

 76.7 نجٌحة عبدالكرٌم حسان مسعود فٌزٌاء 515 6

 76.6 وصٌفة دمحم هدى سلٌمان فٌزٌاء 484 7

 76.6 حٌاة ٌاسٌن فاتنة عبد الحمٌد فٌزٌاء 551 8

 76.5 سهام بركات نسرٌن مرٌم فٌزٌاء 522 9

 76.1 نبٌلة سلٌمان حسن اسماعٌل فٌزٌاء 491 10

 76 بدبعة حسن عال العلً فٌزٌاء 540 11

 75.7 مارٌن أحمد دمحم ضوا فٌزٌاء 493 12

 75.6 سحر سلمان دمحم محمود فٌزٌاء 507 13

 75.5 ندى فؤاد مٌرا جنٌدي فٌزٌاء 572 14

 75.5 سمٌرة منذر ٌامن حمامة فٌزٌاء 523 15

 73.9 روعه محمود بشرى شاهٌن فٌزٌاء 474 16

 73.5 رابٌة دمحم علً زود فٌزٌاء 579 17

 73.3 مهى ابراهٌم علًأمجد  فٌزٌاء 526 18

 73.1 حسنة مظهر عفاف خضر فٌزٌاء 500 19

 73 ثنٌه شفٌك علً سلٌم فٌزٌاء 480 20

 73 سمر جرجس رونزا ابو دٌب فٌزٌاء 496 21

 72.7 رابٌا غسان علً حسن فٌزٌاء 528 22

 72.5 فادٌة بسام مٌرا حواط فٌزٌاء 497 23

 72 اورٌنة منٌف بشار ٌوسف فٌزٌاء 539 24

 72 جمٌلة سمٌر علً دٌب فٌزٌاء 518 25

 72 سمٌرة عزت ٌاسمٌن بٌضون فٌزٌاء 524 26

 72 لٌلى أحمد حٌان حسٌن فٌزٌاء 521 27

 71.8 نجاح ٌوسف مرح منصور فٌزٌاء 499 28

 71.8 هٌام صالح علً دمحم فٌزٌاء 502 29

 71.8 مسٌكة حسن هانً عبدهللا فٌزٌاء 530 30

 71.5 ندى أحمد غنوة رمضان فٌزٌاء 455 31

 71 نجاة سلمان نور عمران فٌزٌاء 583 32

 71 ثورة هاشم منال أحمد فٌزٌاء 552 33

 71 فتحٌة ٌونس عرٌن ولاف فٌزٌاء 513 34

 70.8 عزٌزة علً حازم علً فٌزٌاء 504 35

 70.5 سالم احمد شٌرٌن زٌنه فٌزٌاء 538 36

 70.5 جمانة علً رٌحانة حمود فٌزٌاء 559 37

 70.5 انتصار عٌسى آمنة دمحم فٌزٌاء 555 38
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 70 شهدٌه احمد اروى الحمود فٌزٌاء 505 39

 70 مارٌانا محمود مادلٌن وسوف فٌزٌاء 573 40

 70 سمٌرة كامل مٌس زٌدان فٌزٌاء 492 41

 70 رحاب سهٌل رٌم علً فٌزٌاء 460 42

 70 سعاد هاشم علً اسماعٌل فٌزٌاء 498 43

 70.0 سمٌحة حسن والء جحً فٌزٌاء 537 44

 69.9 نجاة خلٌل رنا كناج فٌزٌاء 509 45

 69.7 نوال محمود كنده سعود فٌزٌاء 581 46

 69.7 ماجده محمود سمر االعسر فٌزٌاء 489 47

 69.5 أمل حبٌب ٌوسف ٌوسف فٌزٌاء 582 48

 69.3 منى غرٌب مٌسم دمحم فٌزٌاء 536 49

 69 لٌلى ممدوح الجمل مهند فٌزٌاء 576 50

 69 وجٌهة علً شادٌا علً فٌزٌاء 477 51

 69 نزهه عبد المجٌد والء مرشد فٌزٌاء 436 52

 68.8 فاطمة هٌثم نغم غنام فٌزٌاء 452 53

 68.6 سهام نزار عفراء دمحم فٌزٌاء 533 54

 68.5 لٌنا فائز كرٌستن جبور فٌزٌاء 508 55

 68.3 سهام هانً راما علً فٌزٌاء 567 56

 68.1 فهٌمة حامد نبال سلمون فٌزٌاء 445 57

 68 سمٌرة ٌاسٌن سوسن ملحم فٌزٌاء 525 58

 68 نجاح علً دمحم دٌوب فٌزٌاء 563 59

 67.5 نهٌدة عٌسى سوسن دٌوب فٌزٌاء 511 60

 67.5 نجال علً رهام ٌونس فٌزٌاء 548 61

 67.4 ماجده عادل كٌنده علً فٌزٌاء 447 62

 67.4 ترٌاق دمحم احمد علً فٌزٌاء 451 63

 67.3 مدٌحة عدنان دالٌا سلوم فٌزٌاء 503 64

 67 جمٌلة دمحم فاطمة سلٌمان فٌزٌاء 527 65

 67 لٌبٌا دمحم شذى العثمان فٌزٌاء 514 66

 67 الهام جلٌل روزٌال جرجس فٌزٌاء 495 67

 67 ثرٌا ابراهٌم كفاح دروٌش فٌزٌاء 550 68

 67 ترٌاق محمود مجد بالل فٌزٌاء 438 69

 73.7 تماضر رسالن كنده محمود كٌمٌاء بحتة 620 1

 70.5 وداد خلٌل علً سلمان كٌمٌاء بحتة 603 2

 70.1 سمٌعة ابراهٌم هانً علً كٌمٌاء بحتة 618 3

 70.0 وصال منٌر سوزان تجور كٌمٌاء بحتة 589 4

 68.5 مفٌدة حسٌن مصطفى سنا كٌمٌاء بحتة 617 5

 67.6 لمٌا ٌحٌى سحر عبدهللا كٌمٌاء بحتة 592 6

 67.5 سمٌحة عزت علً حسن كٌمٌاء بحتة 621 7

 66.5 غادة نزار مٌس عالل كٌمٌاء بحتة 588 8
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 66.5 سلمى حسٌن سال بلمٌس كٌمٌاء بحتة 584 9

 66.5 أمل منٌر مٌرنا صالح كٌمٌاء بحتة 616 10

 66.0 تمره شرٌف عال سلٌمان كٌمٌاء بحتة 594 11

 63.5 مٌادة دمحم مٌساء دمحم كٌمٌاء بحتة 604 12

 63 علٌا دمحم ساره سالمة كٌمٌاء بحتة 614 13

 74.9 لٌلى علً عال عمران مناهج وتمنٌات تعلٌم 1231 1

 74.4 سمٌة ابراهٌم الرا السما مناهج وتمنٌات تعلٌم 1225 2

 73.2 عزٌزة علً بشرى سالمة مناهج وتمنٌات تعلٌم 1224 3

 71.9 نجال مدحت مٌس ابراهٌم مناهج وتمنٌات تعلٌم 1220 4

 71.9 نجاة علً ارٌج الشٌخ مناهج وتمنٌات تعلٌم 1162 5

 71.7 وجٌهه علً سونٌا لطٌفً مناهج وتمنٌات تعلٌم 1163 6

 69.8 وداد ابراهٌم نورا مٌهوب مناهج وتمنٌات تعلٌم 1141 7

 69.6 احالم طاهر هبه عٌسى تعلٌم مناهج وتمنٌات 1222 8

 69.2 سحر دمحم لٌلٌان خضر مناهج وتمنٌات تعلٌم 1176 9

 69 جهٌنة جابر الرا دمحم مناهج وتمنٌات تعلٌم 1218 10

 68.8 سامٌة احمد ربا مغامس مناهج وتمنٌات تعلٌم 1227 11

 مرٌم داود مناهج وتمنٌات تعلٌم 1233 12
عبد 

 الرحمن
 68.7 مدٌنة

 65.8 فهٌمة هاشم رنا حمود مناهج وتمنٌات تعلٌم 1133 13

 65.2 فاطمة علً عبدهللا علً مناهج وتمنٌات تعلٌم 1214 14

        
 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. : 3 مادة
 

  م2116/    2/     12الموافق لـ :                 ه1439/  دمشق :       /                       
 

 وزير التربيــة                                                                                                         
 الدكـــــتور هزوان الوز                                                                                                    
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