
الجمھوریة العربیة السوریة                                                                           
     ھیئة التمیز واإلبداع

الرقم:
التاریخ:

السید وزیر التربیة الموقر

الدراسي للعام للمتمیزین الوطني للمركز المتقدمون الطالب لھا خضع التي القبول اختبارات نتائج على بناء 
 وعلى المعاییر التي أقرتھا اللجنة المعتمدة إلصدار النتائج النھائیة للطالب المقبولین.2019-2020

 نرفق لكم النتائج النھائیة للطالب المقبولین في المركز الوطني للمتمیزین /طالب الدفعة الحادیة عشرة/ 
 2020-2019للعام الدراسي 

یرجى الموافقة واإلیعاز لمن یلزم لنشر النتائج عبر موقع وزارة التربیة وتعمیمھا على المحافظات.

وتفضلوا بقبول وافر التقدیر واالحترام

                                                                                                                                          رئیس ھیئة التمیز واإلبداع
م. ھال الدقاق
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الرقم:
التاریخ:

السید وزیر التربیة الموقر

الوطني المركز في المقبولین الطالب بتسجیل المتعلقة التعلیمات لنشر یلزم لمن واإلیعاز الموافقة یرجى 
 عبر موقع وزارة التربیة وتعمیمھا على المحافظات.2020-2019للمتمیزین للعام 

وتفضلوا بقبول وافر التقدیر واالحترام

                                                                                                                                          رئیس ھیئة التمیز واإلبداع
م. ھال الدقاق
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النتائج النھائیة للطالب للمقبولین 
2020-2019في المركز الوطني للمتمیزین للعام الدراسي 

تعلن ھیئة التمیز واإلبداع بالتعاون مع وزارة التربیة أسماء الطالب المقبولین في المركز الوطني للمتمیزین 
 وفق اآلتي:2020-2019للعام الدراسي 

الرقم 
المحافظةاالسم الثالثي للطالبالمتسلسل

الحسكةعبد العظیم ھاني النایف1
الحسكةحنین بسام عبد النزال2
السویداءعمرو شاكرالخطیب3
السویداءحنان سامر جنود4
السویداءمیرنا ھاجم عصفور5
الالذقیةرصین صادق شبیب6
الالذقیةأحمد لؤي صالح7
الالذقیةسلمان محمد آجي8
الالذقیةعالء منذر حسین9

الالذقیةمنیر جالل زریق10
الالذقیةعلي نداء صالح11
الالذقیةمضر یاسر إبراھیم12
الالذقیةماھر عالء الدین قره فالح13
الالذقیةمحمد أحمد غصة14
الالذقیةشمسین صفوان عیسى15
الالذقیةمحمد یقظان فیوض16
الالذقیةحیدره وسام نصور17
الالذقیةزین العابدین ھیثم البودي18
الالذقیةلین عبد الحكیم حسن بو عیسى19
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الالذقیةحسن نصر هللا غسان عفیف20
الالذقیةفاطمة صالح الفاضل21
الالذقیةجعفر ماھر دیبة22
الالذقیةعلي مجاھد سعید23
الالذقیةلیث ھیثم الشیخ24
الالذقیةبشار رباح مھنا25
حلببراء آیمن حداد26
حلببشر حكم زیبق27
حلبمحمد ثائر ناظر28
حلبیارا محمد تیم29
حلبمصطفى زیاد موساجو30
حلبعدنان محمد معرستاوي31
حلبمكین حسان شامیة32
حلبمحمد محمد أنس عاتكة33
حلببھاء الدین نظمي أحمد34
حلبمھند عبد الفتاح سكیف35
حماهریم یوسف عید36
حماهلیان قصي عدرة37
حماهجورج الیاس العسس38
حماهھادي أحمد حمد39
حماهسلمان عبد الحمید خضور40
حمصزیاد صائب شدود41
حمصالبراء محمد العبد هللا42
حمصغدیر محمد العبید43
حمصیزن مھند الیوسف44
حمصحسن علي صبح45
حمصسالي علي العباس46
حمصشعیب علي صبح47
حمصرغد عبد اللطیف الدعفیس48
حمصأبي أیاد السالمة49
درعاحسام محمد أبو عصفور50
درعامحمد فارس یاسر السعدي51
دمشقزین العابدین ھیثم منصور52
دمشقعبد الحسیب محمد الشیخ53



الجمھوریة العربیة السوریة                                                                           
     ھیئة التمیز واإلبداع

دمشقعبد الحكیم محمد الشیخ54
دمشقآدم مفید علوش55
ریف دمشقادونیس وائل حدیفة56
ریف دمشقیحیى جھاد فیوض57
ریف دمشقریانا منیر صقور58
طرطوسحمزه سمیر مسعود59
طرطوسابراھیم زیاد حمدان60
طرطوسھمام محمد یحي61
طرطوسزین العابدین خضر عیسى62
طرطوسخضر مصطفى مصطفى63
طرطوسزینب حمزة علي64
طرطوسمحمد حاتم علي 65
طرطوسایلیا نزار دیوب66
طرطوسلین تمیم سلمان 67
طرطوسیاسمین عاطف سلمان68
طرطوسھالل راشد اسكندر69
طرطوسعمران یاسین علي 70
طرطوسحمزه اسامھ علي71
طرطوسلمى حسام نعوس72
طرطوسأیمن ابراھیم أحمد73
طرطوسعلي عصام بدران74
طرطوسجنى زھیر حمود75

                                                                    رئیس ھیئة التمیز واإلبداع
م. ھال الدقاق
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التعلیمات الخاصة بالتحاق الطالب المقبولین
2020-2019في المركز الوطني للمتمیزین للعام الدراسي 

15/9/2019االلتحاق بالمركز یوم األحد -1

اصطحاب األوراق اآلتیة:-2

الوثیقة األصلیة لشھادة التعلیم االساسي

صورة مصدقة عن الشھادة

 البطاقة المدرسیة

البطاقة الصحیة

صورة عن ھویة ولي األمر

إخراج قید للطالب

ثالث صور شخصیة

في حال تعذر اصطحاب األوراق المطلوبة كاملة یمكن استكمالھا الحقاً-3

االلتزام باللباس الرسمي / قمیص أبیض وبنطال رمادي/-4

ncd@dca.syلالستفسارات والتساؤالت یمكنكم التواصل على االیمیل: -5

/0940123240 /أو االتصال على الرقم

mailto:ncd@dca.sy

