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 الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التربية       

 

943/             القــرار رقم  /  
  ربية: ــر التـــوزي

 الفقرة هــ  منه 76م وتعديالته والسيما المادة 2004لعام 50بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 
 م. 1975/ لعام 38وعلى أحكام القانون رقم / 
 م وتعليماته التنفيذية .2014/  12/  31/ تاريخ 36وعلى أحكام القانون رقم / 

 م وتعليماته التنفيذية .2017/ 5/  28/ تاريخ 22وعلى المرسوم التشريعي رقم / 
 م2018/  11/  26تاريخ  360وعلى المرسوم رقم 

 خلي لوزارة التربية .م المتضمن النظام الدا1988/  3/  27تاريخ   433/  1269وعلى القرار رقم 
 م2019/   3/    13تاريخ   1/  3683وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 المتضمن اعتماد مشروع اإلعالن . 2019/ 4/ 30تاريخ  6/ 538وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 المسابقةم المتضمن اإلعالن عن 2019/ 4/ 30تاريخ  943/ 1126وعلى القرار رقم 
 المقبولين العاديين لالشتراك في المسابقة وتعديالته .أسماء المتضمن  م2019/ 12/ 24تاريخ  943/ 3378وعلى القرار رقم 

 م 3/2/2020تاريخ  1/م1020وعلى محضر نتائج االمتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين رقم 

 
 يقرر ما يأتـــــــي : 

بوظيفة معلم من الفئة الثانية لحملة الشهادة  لتعيينهميعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها : 1مادة

ناجحين باالمتحان التحريري وفق تسلسل درجات   القنيطرةفي مديرية التربية بمحافظة   أو ما يعادلهاالثانوية العامة 

 نجاحهم  ووفق الجدول اآلتي :  

رقم  م
 عالمة االمتحان التحريري  المنطقة التعليمية اسم األم  اسم االب   االسم والنسبة  القبول

 77 السابعة والثامنة صبحة محمد امنة الحسين  399 1
 76 السابعة والثامنة نجاح احمد عبير العالن 437 2
 75 السابعة والثامنة عيده حسن سميرة المليحان 426 3
 75 السابعة والثامنة امنة علي  الدخيلسناء  427 4
 75 السابعة والثامنة مريم حسين ناديا عوض 460 5
 74 السابعة والثامنة صبحيه حسن سناء الفارع 428 6
 73 السابعة والثامنة عائشه احمد عصام الخطيب 439 7
 73 السابعة والثامنة فاطمة ابراهيم فهيمة محمد 507 8
 72 السابعة والثامنة فصل  عبد الهادي  الطحان صبحه  432 9
 72 السابعة والثامنة صبحه نمر عبير عبدللا  438 10
 72 السابعة والثامنة حمدة فايز ايمان المحمد 483 11
 72 السابعة والثامنة يسرى  عواد  رضوان علي  496 12
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 71 السابعة والثامنة جميله عبدللا  صباح العويد 431 13
 71 السابعة والثامنة خديجة محمود عائشة الخطيب 434 14
 71 السابعة والثامنة فطيم عايد محمد علي  512 15
 70 السابعة والثامنة ناهده حسن امنة عويتي 400 16
 70 السابعة والثامنة رضوه  احمد سالم الصوال  424 17
 70 السابعة والثامنة جميلة تركي شيراز السريع 429 18
 70 السابعة والثامنة عزيزة خليل روان العمر  497 19
 70 السابعة والثامنة جميله حسن فتون الذياب 506 20
 69 السابعة والثامنة امنه علي  خالد الدخيل  411 21
 69 السابعة والثامنة زكيه علي  صالح العر  430 22
 69 السابعة والثامنة حياة شامخ عفيفة ضاهر  441 23
 69 السابعة والثامنة عيشة مشوح الطحان هناء  469 24
 69 السابعة والثامنة وحيدة احمد رحاب الطحان  494 25
 68 السابعة والثامنة أديبة محمد بسمه العقال 408 26
 68 السابعة والثامنة سعده محمود ربيعه مطلق 416 27
 68 السابعة والثامنة خديجة عيسى سمر طعمه 425 28
 68 السابعة والثامنة فلحه  مفلح محمد علي  513 29
 68 السابعة والثامنة طردة موسى مزن العلي  515 30
 67 السابعة والثامنة تعيبة نورالدين ديمه سليمان 415 31
 67 السابعة والثامنة مريم احمد رضوه ضاهر  419 32
 67 السابعة والثامنة حاجه  عوض رهام حسين 420 33
 67 السابعة والثامنة خولة  محمد ريمه العرنوس 421 34
 67 السابعة والثامنة دنيا محمد فاطمة ضاهر  444 35
 67 السابعة والثامنة جملة ياسين وحيده يوسف 473 36
 66 السابعة والثامنة هيلة ميزر عبله الطحان  436 37
 66 السابعة والثامنة شمه علي  عطاف ظاهر  440 38
 66 السابعة والثامنة لمياء عوض وداد الضاهر  474 39
 66 السابعة والثامنة صبحه جاسم محمد الجفال 510 40
 65 السابعة والثامنة سهام شحادة امل شباط 398 41
 65 السابعة والثامنة دنيا محمد تغريد العوض 409 42
 65 السابعة والثامنة صبحه محمد حسين عاصي  488 43
 65 السابعة والثامنة فوزة حمد حنان الطايع 489 44
 65 السابعة والثامنة زهرية عواد  سها الحشيش 500 45
 65 السابعة والثامنة النافلة  ابراهيم هناء الفنيش 521 46
 64 السابعة والثامنة فاطمة عبدللا  حميد الطحان  410 47
 64 السابعة والثامنة زنيه سالمه دالل المحمد  414 48
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 64 السابعة والثامنة منيفه موسى اروى القاسم  478 49
 64 السابعة والثامنة هندية محمود حوريه الزوكاني  490 50
 64 السابعة والثامنة حميده صبحي ماجد الزعور  509 51
 64 السابعة والثامنة شاميه حسين هناء الفحيلي 520 52
 63 السابعة والثامنة هيله داهوك انتصار دياب 401 53
 63 السابعة والثامنة وضحه  شحاده عبدللا رحمه  417 54
 63 السابعة والثامنة صبحه دعث سعاد دياب 423 55
 63 السابعة والثامنة ثريا حسن عبله الخطيب 435 56
 63 السابعة والثامنة زهر عدنان  نسرين الخريوش 462 57
 63 السابعة والثامنة حمده محمد امل الذياب  481 58
 63 السابعة والثامنة عايشه محمد الفحيليايات  482 59
 63 السابعة والثامنة هندية عوض كفاء العلي 508 60
 62 السابعة والثامنة نوفه ابراهيم آميه شنوان  407 61
 62 السابعة والثامنة حسنه يونس هنوف الشولي  472 62
 62 السابعة والثامنة وطفة احمد وفاء رحيمه 476 63
 62 السابعة والثامنة نظيرة رئيف ياسمين شقره 477 64
 62 السابعة والثامنة شمسه عوض ميساء الذياب 516 65
 61 السابعة والثامنة مريم موسى انعام الدنيفات 402 66
 61 السابعة والثامنة ريمه محمود خديجه الهالل  412 67
 61 والثامنةالسابعة  عايشه خيرللا نسرين الخيرللا 463 68
 61 السابعة والثامنة نعيمه صالح  نسرين الذياب 464 69
 61 السابعة والثامنة حمدة فاضل  هناء عبيد 470 70
 61 السابعة والثامنة سبته عايد هندب السبيريج 471 71
 61 السابعة والثامنة هالله  ابراهيم أحمد الخريوش 484 72
 61 السابعة والثامنة عيده جاسم زينب الشقران 499 73
 60 السابعة والثامنة جميلة عبدللا  ازدهار العويد 395 74
 60 السابعة والثامنة عطوه محمد أنور حمد 406 75
 60 السابعة والثامنة شتوه جروان  فراس الحسان  450 76
 60 السابعة والثامنة ثريا عوض حسين المجلي  487 77
 60 السابعة والثامنة عليا مصطفى خالد احمد  491 78
 60 السابعة والثامنة امنه محسن خديجه العلي  492 79
 60 السابعة والثامنة وردة سليمان شيخة العقال  502 80
 60 السابعة والثامنة امنه محسن محمود العلي 514 81
 59 السابعة والثامنة ترفة سعيد ابتسام ضاهر 394 82
 59 السابعة والثامنة فخرية علي  دعاء الدنف 413 83
 59 السابعة والثامنة امنة اسماعيل رضوه الخريوش  418 84
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 59 السابعة والثامنة تبارك احمد فاطمة قشقوش 445 85
 59 السابعة والثامنة ترفه عوض نزيهه ضاهر 461 86
 59 السابعة والثامنة فضه  علي  ورده علي  475 87
 59 السابعة والثامنة رفعه خالد  اسماء العلي 479 88
 57 السابعة والثامنة صبحيه حسن محمد الفارع 453 89
 57 السابعة والثامنة مريم احمد نعيمه ضاهر  465 90
 57 السابعة والثامنة سميحه حسن عثمان المنيف 504 91
 56 السابعة والثامنة فوزيه محمد جاسم الشتيوي  486 92
 56 السابعة والثامنة عائشة محمد رحاب الفحيلي 495 93
 56 السابعة والثامنة عطشه  نادر يسرى الجفال 524 94
 55 السابعة والثامنة فاطمه حسين منال العبدللا 456 95
 55 السابعة والثامنة انعام احمد نها الدرويش 466 96
 55 السابعة والثامنة فطيم جاسم محمد الطائع 511 97
 54 السابعة والثامنة نجاح جهاد نور محمد 468 98
 54 السابعة والثامنة جميله حسن اآلء الذياب 480 99
 54 السابعة والثامنة نعيسه جاسم أحمد الكريان  485 100
 54 السابعة والثامنة زومه ممدوح زاد الخير العقال 498 101
 53 السابعة والثامنة عطشه  نادر ربيعة الجفال 493 102
 53 السابعة والثامنة ثريا عبدللا  الطايععدنان  505 103
 52 السابعة والثامنة فطيم عيسى فاديا الدياب  442 104
 51 السابعة والثامنة يسرى  محمد فاطمة العثمان 443 105
 51 السابعة والثامنة مريم عبدللا  فياض الدياب 451 106
 51 السابعة والثامنة حياه شامخ محمد الضاهر  452 107
 51 السابعة والثامنة مريم عواد  صافي الجفال النعيمي 503 108
 50 السابعة والثامنة فطيم ابراهيم ابتسام العبدللا 391 109
 50 السابعة والثامنة ثنيه احمد ابتسام رحيمه 392 110
 50 السابعة والثامنة عطاف محمد ابتسام ساميه 393 111
 50 السابعة والثامنة فاطمة خليل اسراء ابراهيم 396 112
 50 السابعة والثامنة عائشه محسن فايز الكريان 447 113
 50 السابعة والثامنة صبحية حسن فايزه الفارع 448 114
 50 السابعة والثامنة ذيبه محمد مريم المحمود 455 115
 50 السابعة والثامنة سلوى  حسين منى البكر 458 116
 50 السابعة والثامنة فاطمة علي  ميثه العر 459 117
 50 السابعة والثامنة مريم أحمد نوال ضاهر  467 118
 50 السابعة والثامنة سلوى  أحمد ناريمان الحشيش 518 119
 76 السادسة  فطوم رضوان  عمر الشبلي  357 1
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 75 السادسة  سكينة نايف ابتسام حجازي  298 2
 73 السادسة  حمده محمد امل حيمود 305 3
 72 السادسة  وجيهه تبع اسماء شبيب 300 4
 72 السادسة  الهام عطية عال قبالن  355 5
 71 السادسة  منى سلطان  اسمهان البيضه  301 6
 71 السادسة  خضره عزالدين  خلود اليونس 327 7
 71 السادسة  سعيدة محمد عليا العقلة  356 8
 71 السادسة  امل محمد فاطمة فياض 366 9
 70 السادسة  هاجر احمد امينه احمد 308 10
 70 السادسة  نوال  عدنان  ايات النبهاني 311 11
 70 السادسة  هولة  خالد  أماني العيد 316 12
 70 السادسة  هنديه حمد رفيده جريره 334 13
 70 السادسة  ريمة هايل نوال المشعل 379 14
 70 السادسة  صبحه سليمان هيام سليمان 384 15
 69 السادسة  سامية فريد اسماء حسون  299 16
 69 السادسة  هيله موسى عفاف ناصر  354 17
 68 السادسة  ثنيه حسن امل العلي  304 18
 68 السادسة  هاجر محي الدين  حمده السيد 321 19
 68 السادسة  فاطمة محمد ربيعه السعدية 332 20
 68 السادسة  بندر يوسف غيداء الطويل  361 21
 67 السادسة  فاطمه ابراهيم ايمان الجاللي  312 22
 67 السادسة  شمسيه ثلجي ايمان ثلجي 313 23
 67 السادسة  ندوى  حسين رغده الشبيب 333 24
 66 السادسة  فاطمة عيسى ايمان حيمود 314 25
 66 السادسة  عائشه يوسف حنان أبوخالد  323 26
 66 السادسة  منيره محمدخير خالده جريده 324 27
 66 السادسة  حمدة خلف سناء الجناطي 342 28
 66 السادسة  سليمة دياب ناديا فياض 373 29
 65 السادسة  شيخة محمود جمانه حجازي  317 30
 65 السادسة  رسميه احمد جهينه قبالن 318 31
 65 السادسة  حفيظه نمر جواهر ركاب 319 32
 65 السادسة  وطفه محمود حنان الفارس  322 33
 65 السادسة  صبحه شحادة خنساء مصطفى 328 34
 65 السادسة  ريمه خالد  رمزيه الورور  335 35
 64 السادسة  فاطمة سليمان انعام داود  310 36
 64 السادسة  رحمة عبدللا  ايمان عيسى 315 37
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 64 السادسة  عقيلة  مرعي جواهر مصطفى 320 38
 64 السادسة  هيله حسن خضره الكهيدو 326 39
 64 السادسة  فاطمه طالل ساره حروق  339 40
 64 السادسة  نجاح محمد سمر سعيد 341 41
 64 السادسة  عانه  محمد سهير الحمد 344 42
 64 السادسة  فاطمه احمد عائشه الخالد  352 43
 64 السادسة  فاطمه علي  عائشه العلوش  353 44
 64 السادسة  غزة محمد غصون فنيش 360 45
 63 السادسة  مريم حسن شما موسى 348 46
 63 السادسة  ذيبة حامد غازيه المحمد  358 47
 62 السادسة  حمدة محمد امل سالمه 306 48
 62 السادسة  تركية محي الدين  خديجه سليمان 325 49
 62 السادسة  بديعة بديع شذا نجم  347 50
 61 السادسة  شمعة محمد دالل المحمود 331 51
 61 السادسة  منيره خالد  نصرة فياض 377 52
 60 السادسة  فاطمه محمود انتصار مريود 309 53
 60 السادسة  فهيده محمد رويده خميس 338 54
 60 السادسة  نجاح علي  فاتن احمد  362 55
 59 السادسة  صبحيه محمد االء الربيع 302 56
 59 السادسة  مريم قاسم رنا ابوعيشة 336 57
 59 السادسة  رائفه وهيب سوسن بهاء الدين 345 58
 59 السادسة  نجاح علي  وعد صليبي 387 59
 58 السادسة  نهاد توفيق سونيه البصار 346 60
 58 السادسة  بسمة محمود عايدة الخليفة  351 61
 58 السادسة  فطيم محمد كفاح المصطفى 369 62
 58 السادسة  هدى انور ميرفت العطية 372 63
 57 السادسة  هند محمود امل ابراهيم 303 64
 57 السادسة  صبحه احمد صفاء العلي  349 65
 57 السادسة  خديجه يحيى فاديا سالمه 363 66
 57 السادسة  حمدة حسين فريال السويد  367 67
 57 السادسة  امنه صالح  فطيم السعيد 368 68
 56 السادسة  صبحية سليم امونه الدوماني 307 69
 56 السادسة  هيام محمد رهف فرج 337 70
 56 السادسة  طلعه نزال سندس الجناطي 343 71
 56 السادسة  امنة احمد ضحى الشبلي  350 72
 56 السادسة  سوسن سالم نبال الفاعوري  375 73



7 
 

 54 السادسة  زينب اكرم دالل اديب 329 74
 53 السادسة  سهيلة سعدالدين  فاطمة طه  365 75
 53 السادسة  شما جاسم هيام الفندي 383 76
 53 السادسة  منوه شحادة هيام علي 385 77
 52 السادسة  شمسيه محمد سمر الخطيب 340 78
 52 السادسة  هيام ناصر نائله العالن  374 79
 52 السادسة  ثنيه موسى ورده موسى 386 80
 52 السادسة  نجاح عطية وفاء الدوماني 388 81
 51 السادسة  هالله  عبدللا  دالل الدلي  330 82
 51 السادسة  خديجة علي  فاطمة الدوماني  364 83
 50 السادسة  تركية عبدو مريم الشتيوي  370 84
 50 السادسة  عطاف محمد منال ساميه 371 85
 50 السادسة  نايفه توفيق نظميه حمدان 378 86
 50 السادسة  ندوة حسين نور شحادة 381 87
 50 السادسة  مريم طلعت ياسمين الجناطي 390 88
 75 النائية مريم يوسف عائشة العسود  569 1
 73 النائية عده احمد مالك احمد 584 2
 72 النائية نوفه مشهور خليف الخيران 547 3
 72 النائية ندوه ابراهيم راكان المغتري  552 4
 72 النائية فاطمة احمد رغدة القاسم  553 5
 72 النائية شمسه حسين زاهي الكعيد 557 6
 72 النائية خديجه حسن عادل الصالح  567 7
 72 النائية آمنة لطفي فاطمة قنبس 578 8
 71 النائية عيدة عودة رنا النهار 555 9
 71 النائية خولة  محمد مريم الحمادة 589 10
 71 النائية سعده مصلح  مريم زريق 591 11
 70 النائية حمده مرعي خلدون العسول 546 12
 70 النائية حورية عبدللا  سميرة الجاسم 562 13
 70 النائية مها محمد عالء الدين العبود 572 14
 70 النائية حربه حسن علي الحماده 573 15
 70 النائية كونه ابراهيم ناديا المحمد 595 16
 69 النائية عمشه عسل  اخالص العسول  526 17
 69 النائية عزيزة حسين حنان الحمادة  542 18
 69 النائية غازيه  قاسم محمد الخضر  586 19
 69 النائية نعمه حمود نجالء الكومه 599 20
 68 النائية امنة احمد سهام الهالل  563 21
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 68 النائية حميدة يونس عائدة الكعيد 568 22
 68 النائية خوله  محمد مالك الحماده 585 23
 67 النائية امونه فايز خوله الضاهر  549 24
 67 النائية نوفة حسين رقية العويد 554 25
 67 النائية شمسه حسين سامي الكعيد 559 26
 66 النائية عنده محمود صبحة الطحان  565 27
 66 النائية عائشة علي  ماري الدرويش 583 28
 65 النائية صيته خالد  انوار الجباوي  532 29
 65 النائية سعده سليمان خولة الخضر  548 30
 65 النائية حياه طعمه دعاء محمد 550 31
 65 النائية رضوه  فايز مريم الحماده 590 32
 65 النائية غازية  قاسم نافلة الخضر  598 33
 64 النائية فاطمه هايل اريج البكر 527 34
 64 النائية آمنة عدنان  ماجدة علي  582 35
 64 النائية ملكه طراد ميادة الخريوش 594 36
 63 النائية مريفه موسى حسن حمد 540 37
 63 النائية عليا خلف صباح الحمادة 564 38
 63 النائية آمنة عايد عنده حمد 575 39
 63 النائية مريم خالد  نوال القعيري  601 40
 63 النائية غازية  قاسم وردة الخضر  609 41
 62 النائية صالحة  اسماعيل ضحى الفنيش 566 42
 62 النائية حمده سليمان عبدللا الشنور  571 43
 62 النائية أمينه عبد اللطيف علي الكنعان 574 44
 62 النائية حميدة يونس وعد الكعيد 610 45
 61 النائية فتنه محمد اسماء الرفاعي  528 46
 61 النائية عيدة أحمد عبد السالم الخير للا  570 47
 61 النائية حسنه محمد الحمد غصون   576 48
 61 النائية عليا محمد منى العسول 593 49
 60 النائية رشده محمد خديجة الفنيش 545 50
 60 النائية عليه  محمد زينب العسول 558 51
 59 النائية عوفه  محمد فاطمة الفنيش 577 52
 59 النائية فوزة خلف هيام المنيف 608 53
 58 النائية فاطمة محمد رمضانابتسام  525 54
 58 النائية عنده محمود محمد الطحان  587 55
 58 النائية امنه أحمد محمد الهالل 588 56
 57 النائية بدره خالد  بشرى الطحان  537 57
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 57 النائية رفعه علي  جيهان خصابه 539 58
 56 النائية عليا حسين بشرى المنيف 538 59
 56 النائية امنة عايد حسنه حمد 541 60
 56 النائية هاللة  محمد خديجة االحمد 544 61
 56 النائية انتصار محمد روال الشمالي  556 62
 56 النائية شوفه  أحمد سالم السلمان  561 63
 54 النائية ثنيه حسن دالل الدوجان  551 64
 54 النائية حمده مرعي هاشم العسول  603 65
 54 النائية غازية  فواز  هبة مزعل 604 66
 53 النائية فتحية محمد لينا المساعد  581 67
 53 النائية فاطمه علي  ناصرالعسول 597 68
 52 النائية خديجة خالد  االء المحمد 529 69
 52 النائية مريم عوض ناصر البخيت 596 70
 51 النائية وضحه  حسن فوزية الخريوش 579 71
 50 النائية سعده رضوان  اميه الذياب 530 72
 50 النائية شمسه مصطفى انعام خصابه  531 73
 50 النائية زهر محمد ايات الذياب 533 74
 50 النائية فاطمة خضر  ايمان خضر  534 75
 50 النائية نوال  عبدللا  باسل العسول  536 76
 50 النائية احميده علي  هبه الطحان  605 77
 50 النائية وداد  هزاع هند الخريوش 607 78
 76 خامسة نورة رجا يسرى العلي 297 1
 75 خامسة رسمية موسى رائدة الفياض 225 2
 75 خامسة نوفه موسى فاطمه أبوحمده 256 3
 74 خامسة زهرة هالل عفاف الحسين  248 4
 73 خامسة امنة علي  حنان شحادة 214 5
 73 خامسة غازية  عبدالقادر  ختام السرماني 215 6
 73 خامسة زينب اسماعيل رانا الناصر 222 7
 73 خامسة حسناء سالم عبدللا احمد  247 8
 73 خامسة شما علي  مريم سليمان 269 9
 72 خامسة نوفه محمد غفران الحسن  252 10
 72 خامسة فتحية محمد هند حسين 291 11
 71 خامسة ناجيه محمد احمد ذياب 190 12
 71 خامسة شعاع صالح  خوله الحميدي 219 13
 71 خامسة خديجة محمد دعاء نهار 221 14
 71 خامسة ساره موفق فاطمه محمد 257 15
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 71 خامسة مريم محمد منار العوض 272 16
 71 خامسة مريم ابراهيم نائلة علي  279 17
 70 خامسة حسنا محمد حنان حسين 213 18
 70 خامسة امينة محمد شادية عبدللا  243 19
 70 خامسة غزالة  صبري  كوثر علي 263 20
 70 خامسة عيشه حمد محمد ناصر العزام 265 21
 70 خامسة ندوة عبد الكريم مريم حسن 268 22
 70 خامسة حمده أحمد مريم صالح  270 23
 70 خامسة ميادة عبد الرزاق  منار عبدللا 273 24
 70 خامسة اميرة موسى ميرفت العقيل 276 25
 70 خامسة فريده غازي  ميرفت الفريخ 277 26
 70 خامسة عيده حسين ناهد حسن 278 27
 70 خامسة خديجه عبدالكريم هيفاء هالل 292 28
 69 خامسة مريم محمود حنان العقلة  212 29
 69 خامسة فاطمة احمد فايزة احمد 258 30
 69 خامسة تماضر اسماعيل ليذا الشيخ ياسين  264 31
 69 خامسة فوزية قاسم مفيدة ابوليل 271 32
 69 خامسة عيده عوض نجاح عوض 280 33
 68 خامسة حورية عبدللا  اميرة الجاسم 198 34
 68 خامسة مريم محمود انتصار العقله  201 35
 68 خامسة زهيه احمد خولة عيسى  218 36
 68 خامسة امونة محمد رويدة الفالحه  229 37
 68 خامسة جميله محمد رئيفه بكار 231 38
 68 خامسة ذيبه أحمد علياء طه  249 39
 68 خامسة نزهه خالد  عيده الطحان  251 40
 68 خامسة شريفة جاسم فاطمة سعد 253 41
 68 خامسة فضة  رشاد كوثر احمد 261 42
 68 خامسة سارة قاسم كوثر حسين 262 43
 68 خامسة حسنه يونس مريم الشولي 267 44
 68 خامسة خديجه ذياب مياده الحسن 275 45
 68 خامسة مريم حسين وعد محمود  293 46
 68 خامسة مريم خالد  والء عزيز 295 47
 67 خامسة مريم ابراهيم خديجة المحمد  216 48
 67 خامسة نعمة محمود رانية مصطفى 224 49
 67 خامسة مريم موسى فاطمه احمد  254 50
 67 خامسة هدى امين فاطمه العلي  255 51
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 67 خامسة مريم ابراهيم فتحية علي  260 52
 67 خامسة هند عليون  عبدالرحمن  نجوى الكسار  281 53
 67 خامسة حمده مرشد نجوى حسن  282 54
 66 خامسة انتصار جهاد اسماء الحسين 193 55
 66 خامسة فاطمه أحمد رفعه الحسن  226 56
 66 خامسة مريم عبد العزيز سمر فريج 238 57
 65 خامسة فوزه يوسف بديعة جاسم 206 58
 65 خامسة وضحه  اكرم رانيا الذياب 223 59

 رنه حاج موسى 228 60
محمد 
 شريف

 65 خامسة نوال 

 65 خامسة خولة  محمود سميرة عفاش 239 61
 65 خامسة بسمه حسين فايزه العرنوس 259 62
 65 خامسة كرمه محمود نوره حسن 288 63
 65 خامسة خديجة سعيد ياسمين عبدللا 296 64
 64 خامسة رسميه سليمان هناء محمد 290 65
 63 خامسة خديجة احمد ارهام موسى 192 66
 63 خامسة زينب غسان  حفيظه الشحاده  210 67
 63 خامسة امنة صالح  خضرة أبوناصر 217 68
 63 خامسة سلطانه يحيى رقيه السالمه  227 69
 63 خامسة حليمه خالد  بخيتانريم  230 70
 63 خامسة فاطمه أحمد زبيده الحسين 232 71
 62 خامسة فوزيه راجي اميره العلي 200 72
 62 خامسة امينه محمد زينب خلف 233 73
 62 خامسة نوال  أحمد سوسن مطلق 241 74
 62 خامسة ليلى فارس شفيقة عثمان 244 75
 62 خامسة هاجر علي  عهد سعيد 250 76
 62 خامسة شيخة ركان وفاء الراضي  294 77
 61 خامسة فريحة حمزة افراح بدرية 195 78
 61 خامسة عليا دوجان  صباح الدوجان  246 79
 60 خامسة نوفة ابراهيم ابتسام شنوان  189 80
 60 خامسة سليمه احمد اخالص عجاج  191 81
 60 خامسة حمده علي  اسماء محمد 194 82
 60 خامسة شمه حسين جواهر الطحان  209 83
 60 خامسة سمرة محمد حليمة رجا 211 84
 60 خامسة نائيفة مثقال زينب معارك 234 85
 60 خامسة عيدة ابراهيم نعمه علي 284 86
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 60 خامسة نوفه شامان نوال المليحان 285 87
 59 خامسة فوزية كمال ايمان عكاش 203 88
 59 خامسة حسنه حويلي حويليأبتسام أبو  204 89
 59 خامسة عائده صبحي دعاء ابراهيم 220 90
 59 خامسة حمده علي  نسرين الكعود 283 91
 59 خامسة عطره فرحان نورا المصري  287 92
 59 خامسة عيده موسى هدى عيسى 289 93
 58 خامسة عيده خالد  امل الصالح  197 94
 58 خامسة امينة محمود أماني أحمد 205 95
 58 خامسة شيخة صالح  صالحة معارك  245 96
 57 خامسة فاطمة علي  سعاد العبدللا 236 97
 56 خامسة وفاء علي  نور علي  286 98
 55 خامسة انعام خالد  جمانه مبارك 208 99
 54 خامسة فصل  حسين سالم البكر 237 100
 54 خامسة فاطمه مجبل سوريه المجبل 240 101
 50 خامسة حمده علي  ايمان الكعود 202 102
 76 رابعة انتصار حسين تبارك الدوريش 37 1
 75 رابعة هديه رجب سونيا اسطاس 92 2
 75 رابعة ريمه عزمي شهيرة حاج موسى 95 3
 75 رابعة اسمهان علي  صفاء عباس 99 4
 74 رابعة يسرى  محمد تبارك رحال 39 5
 74 رابعة اذيبة سعيد تمارة قيس 41 6
 74 رابعة شادية احمد سالم العبدللا  81 7
 74 رابعة فوزية طه شيرين العبدللا 96 8
 73 رابعة غصايب عبدالهادي اسماء العقلة  7 9
 73 رابعة فاطمه علي  خوله طالب  61 10
 73 رابعة مريم عدنان  راما األحمد 66 11
 73 رابعة مدهلل محمد رانا حمود 67 12
 73 رابعة حليمة محمود سوسن المصطفى  91 13
 73 رابعة رندى حلمي سينم يس توكل 93 14
 73 رابعة فريال احمد عبير الحسين 104 15
 73 رابعة صبحة محمود مها سليمان 148 16
 73 رابعة تركية ابراهيم هنادي االسعد 178 17
 72 رابعة بهيجه محمد تبارك الطويل 38 18
 72 رابعة امينة حسين المحمدتغريد  40 19
 72 رابعة وحيده سلمان شمه سلمان  94 20
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 72 رابعة امينة قاسم فاطمة شهاب 120 21
 72 رابعة فاطمه علي  كرمه الخميس 127 22
 72 رابعة نجاح خالد  مروه المصطفى  131 23
 72 رابعة خالديه  ماجد منار المصري  138 24
 72 رابعة لطيفة عارف  نسرين موالي 157 25
 71 رابعة صباح مصطفى ابتسام عبدللا  1 26
 71 رابعة فرحه عبدالحميد الماس رشيدات 9 27
 71 رابعة يسرى  عبدللا  تهاني عبيدات 42 28
 71 رابعة فاطمه حسين خميسه كاسمان 59 29
 71 رابعة هالة  نصر رزان خضر  69 30
 71 رابعة صبحيه محمد روضة السالم  72 31
 71 رابعة زعيلة دياب عفاف دياب 108 32
 71 رابعة عيشه فاعور  لميس الذيب 130 33
 71 رابعة سميره عبدو ملك اللبون  137 34
 71 رابعة صفيه نمر منال اسماعيل 140 35
 70 رابعة سميحه عناد اميرة عنيزان 15 36
 70 رابعة صبحة سليمان خلود الشولي  57 37
 70 رابعة صالحة  فوزي  الساعي ربى  68 38
 70 رابعة فريزه نزيه رفاء موعي  70 39
 70 رابعة ناهده صالح  سعاد احمد 80 40
 70 رابعة هيفاء فيصل سهام عايد 86 41
 70 رابعة وضحه  احمد صفاء المحمد 98 42
 70 رابعة فاطمة حسين مريم الموسى 136 43
 70 رابعة شيمه محي الدين  نسرين صليبي 155 44
 70 رابعة صبحيه عدنان  والء علي  187 45
 69 رابعة رباب عبدللا  حوريه الفارس  50 46
 69 رابعة زهرة عوض خديجه الحسين  56 47
 69 رابعة تعيبه محمد خوله المحمد 60 48
 69 رابعة فريال قاسم دعاء سالم  63 49
 69 رابعة زلخة  بركات دالل المحمود 64 50
 69 رابعة حيات موسى يوسفرهف  71 51
 69 رابعة حسنا نمر عائشه العارفين  103 52
 69 رابعة صبحية محمد مريم الرخيص 135 53
 69 رابعة فاطمه محمد منى الحسن  144 54
 69 رابعة مغيضه عيسى نسرين عيسى 156 55
 69 رابعة رمزه نزار نعيمه ونوس 158 56
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 69 رابعة غازية  ارشيد نور الفيقاني 162 57
 69 رابعة شيمه متعب هناء الغريب 174 58
 69 رابعة زينب اسماعيل هناء الناصر 175 59
 69 رابعة امون  حسين وداد موسى 182 60
 68 رابعة جميلة احمد ثريا الدياب 43 61
 68 رابعة ثريا علي  حياة عمر 51 62
 68 رابعة نظمية محمد ختام شحود 53 63
 68 رابعة نوال  وليد عاتكه الخليل  101 64
 68 رابعة آمنه محمود عبير عجاج 107 65
 68 رابعة صبحة سعد مريم الحسن  134 66
 68 رابعة فاطمه طالب منال الشرع 141 67
 68 رابعة غصايب عز الدين  منال عويجان 143 68
 68 رابعة صباح حسن نورا الخضر  166 69
 68 رابعة ترفه احمد هاديه خنيفس 169 70
 68 رابعة رسميه علي  هنادي االسعد 177 71
 68 رابعة عليا يوسف وفاء المحمد 186 72
 67 رابعة مريم شحاده ابتسام عبدللا  2 73
 67 رابعة مجيدة نديم ايفين سلوم 22 74
 67 رابعة فاطمة حسين جهينة بكر 47 75
 67 رابعة نجال هشام دعاء دغوظ  62 76
 67 رابعة فاطمه جمعه رابعة محمد 65 77
 67 رابعة وجيهة جميل سهى العباس 88 78
 67 رابعة اعتدال  عدنان  عبير سيخ 106 79
 67 رابعة ميراث حسام مريانا خلوف 132 80
 67 رابعة زعيله محسن منال علي  142 81
 67 رابعة نايفه حسن منى أبوحويلي 146 82
 67 رابعة مريم محمود مها االبراهيم 147 83
 67 رابعة عيشه اسماعيل مها طه 149 84
 67 رابعة حلوة  حسين ندى مرعي 153 85
 67 رابعة الهام رضوان  نور المحمد 163 86
 67 رابعة حيات موسى نور يوسف 165 87
 67 رابعة عيده محمد هبه سعد 172 88
 67 رابعة حمده حسن هناء سليمان 176 89
 66 رابعة شادية عبدللا  محموداالء  8 90
 66 رابعة وطفه صافي  الهام شاهين  10 91
 66 رابعة حسنه علي  امنه شبيب 14 92
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 66 رابعة حمده سعد انتصار أحمد 19 93
 66 رابعة ثريا تركي انتصار علي  20 94
 66 رابعة سعده عز الدين  ايمان المحمد 26 95
 66 رابعة وداد  مصطفى ايمان محمدعبيد 31 96
 66 رابعة حسنة حسين باسمة فرج 35 97
 66 رابعة عائشة محمد خديجة الرمضان  54 98
 66 رابعة دنيا محسن لميا المرعي 129 99
 66 رابعة مريم محمود منار غريب 139 100
 66 رابعة سمية فؤاد  ناريمان عباسي 150 101
 66 رابعة رنده نورس نفن باغ 159 102
 66 رابعة فاطمه ابراهيم نيبال الصالح  168 103
 65 رابعة فاطمة يوسف انصاف حجازي  21 104
 65 رابعة مريم احمد آمال الرهبان 34 105
 65 رابعة ليلى عادل  جانسيت قانوقا 44 106
 65 رابعة رئيفة محمد حياة موسى 52 107
 65 رابعة ليلى سامي خديجة قادر  55 108
 65 رابعة رسمية خالد  خلود العوض  58 109
 65 رابعة فوزه حمد سناء الطايع 84 110
 65 رابعة سعدة خليل عبير جاسم غريب 105 111
 65 رابعة خديجة عبدللا  ندوة محمود 152 112
 65 رابعة نديمه عبدالكريم نديده رمضان 154 113
 65 رابعة سارة فيصل هديل الحمد  173 114
 64 رابعة شمخة علي  سهام الجلم  85 115
 64 رابعة نايفة صالح  عائشة التيم  102 116
 64 رابعة صبحيه حميد منى الطايل 145 117
 64 رابعة عزيزة خلف نهله السعدي 161 118
 64 رابعة وفاء حسين هنائي المنصور 179 119
 63 رابعة سهام حسين احالم الكريدي 4 120
 63 رابعة كونه احمد انتصار الصالح  18 121
 63 رابعة امنه غازي  حواء المحمد  49 122
 63 رابعة وضحة  عبده سميرة حمدان 82 123
 63 رابعة كرمه عبدللا  سهام مغندف 87 124
 63 رابعة عزيزه خالد  هبةللا عقله  171 125
 63 رابعة فاطمة منور وفاء الالفي الربيع 185 126
 62 رابعة كرمه عبدللا  ابتسام مغندف 3 127
 62 رابعة رسمية أحمد اميمة البكر 16 128
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 62 رابعة زهيه محمود امينه جمعه 17 129
 62 رابعة فلحه  عناد جمانه الصالح  45 130
 62 رابعة انتصار سعيد سحر عمارة 79 131
 62 رابعة يسرى  فواز  فاطمة االحمد 116 132
 62 رابعة يسرى  فواز  مريم االحمد 133 133
 62 رابعة عربية محمد نجاح حالويك 151 134
 62 رابعة مريم حسن نوره ثلجي 167 135
 61 رابعة جميله محمد اسماء العبدللا 6 136
 61 رابعة دالل موسى ايمان جاسم 27 137
 61 رابعة ثريا تركي فارس الموسى  115 138
 61 رابعة دوندي يوسف فاطمة سليمان 118 139
 60 رابعة خديجه احمد حسينايمان  28 140
 60 رابعة شيخة حسين ايمان عرسان  30 141
 60 رابعة تركية خالد  أمل النايف 32 142
 60 رابعة مها عيسى حنان الضاهر  48 143
 60 رابعة لميا فاروق  فردوس أحمد  123 144
 60 رابعة مريم فهد فريدة الفهيد 124 145
 60 رابعة ردينا رضوان  نور بحطيطي 164 146
 60 رابعة منى محمود وعد المعارك 183 147
 59 رابعة صالحة  صبحي امل حسين 12 148
 59 رابعة سعده فيصل عنايه حسين 109 149
 59 رابعة فهميه حسن فاطمه العمر 122 150
 59 رابعة نظميه محمد نهال شحود 160 151
 59 رابعة ميله كامل هيفاء بدر 181 152
 58 رابعة هاجر علي  فاطمة هزيمه 121 153
 57 رابعة امينه قاسم ايمان ابوعيد  23 154
 57 رابعة نوفة صالح  عهد منصور 110 155
 57 رابعة عمشه عمر هيام الحمود 180 156
 56 رابعة حسيبه محمد فاطمة الديب  117 157
 55 رابعة نهيده عبدالوهاب  ايمان اسماعيل 24 158
 55 رابعة خزرة احمد زبيدة العبدللا 74 159
 54 رابعة عزيزه محمد سوسن الحساني  90 160
 54 رابعة خضره سعدو غاده حصيده  111 161
 54 رابعة شريفه محمود فاتن حمدان  113 162

 53 رابعة مريم احمد اماني ابراهيم 11 163
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 53 رابعة هيام بديع سارا العلي  77 164
 53 رابعة ورده يوسف الطحان صوله   100 165
 53 رابعة نوفة صالح  وعد منصور  184 166
 52 رابعة فاطمه محمد أمل هويدي 33 167
 52 رابعة حميده محمد بسمه الشنوان  36 168
 52 رابعة خزنه ايوب ريم العبد المجيد 73 169
 52 رابعة نوال  احمد غاده غديفان  112 170
 52 رابعة فاطمة علي  فوزيه جبرودي 125 171
 51 رابعة نوال  عمر زبيده عبدالنافع 75 172
 51 رابعة خرجه حسين فوزيه عبد الهادي 126 173
 51 رابعة حمده احمد يسرى األخرس 188 174
 50 رابعة نوفة محمد ايمان الذياب 25 175
 50 رابعة مريم حسين ايمان عبيد 29 176
 50 رابعة حسنه عيسى فاديا ناصر  114 177

 

اعتبارًا من الساعة   الثانوية الصناعية جانب مديرية التربية في  القنيطرةمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في  -2مادة 
 وفق اآلتي :مساًء  4صباحًا وحتى الساعة  9

 . الناجحينم لجميع 24/2/2020االثنين تاريخ 

 م للمتخلفين .2020/ 25/2الثالثاء تاريخ  

 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -3مادة 

 

 م2020لـ         /         /  هـ     الموافق 1441دمشق في       /        / 

 وزير التربيـــــــة                                                                               

 عمــــاد مــوفق العــــزب                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  إلى صورة 

 مكتب السيد الوزير   -

 مكاتب السادة معاوني الوزير  -

 اإلدارية  تنميةال مديرية  -


