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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة العدل

 ُمديرية الموارد البشرية
  11561:الرقم

Syrian Arab Republic 

Ministry of Justice 

HR Directorate 

 Number:  

 ل/2631القرار رقم /  
 

 إن وزير العدل: -

 ُه.وتعديالت 6/12/2004( تاريخ 50ِبناًء على أحكام القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم ) -

 م. امُلتضمن إضافة وظائف للمالك العددي. 17/10/2010( تاريخ 442وعلى املرسوم رقم ) -

 .10/10/2013م.و( تاريخ /66وعلى قرار رئاسة جملس الوزراء رقم ) -

 وتعليماته التنفيذية وتعديالته. 31/12/2014تاريخ  /36وعلى القانون / -

 م. 25/9/2017ل( تاريخ /5377وبناًء على القرار رقم ) -

 م. 3/1/2018ل( تاريخ /322وعلى القرار رقم ) -

  م.26/3/2018ل( تاريخ 1320وعلى القرار رقم ) -

 م. 24/6/2018( تاريخ 2/6390ق ع /رقم ) وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تابوعلى ك -

 ُمقتضيات املصلحة العامة.وعلى  -

 ُيقرر ما يلي:

 لُشاااا داءاِلماااان لاااايس  ماااان  وي  الناااااجحنيأمساااااء ُتعلاااان وزارة العاااادل عاااان  -1 املااااادة

 9/0172/ 25تاااااريخ ل( /5377ختبااااار امُلعلاااان عنااااُه بااااالقرار رقاااام ) علااااى اال نيتقاااادمملل

 م. و ِلك  وفقا لاليت:

  ِفئة ثالثة(( -)ُمحضر ) -دمشااااااق 

 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي التسلسليالرقم 

 97.7 آمال زين الدين  ليلى محزه كدادي  1

 97 شاديا  رشا مجال مساليت  2

 96.7 هناء  عبد الغين عبد احلميد جببوج 3

 95.9 ليلى نسرين علي حسن  4

 95 مرمي الدعيبس  منال كامل الدعيبس  5

 94.7 معينه شعبان  أمحد رياض بصبوص  6
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 93.8 وظيفه حمفوض  ميس غسان حمفوض  7

 93 فايزة الس لي  رزان   عيسى الس لي  8

 93 هيام الشحاده  عماد حممود اليونس  9

 92.9 محدة حجاز ي حممد عبد اهلادي حجازي  10

 92.8 شاديا إبراهيم  رؤى أمحد عيسى  11

 92 حمسنة صبيح  سنان عزالدين صبيح  12

 91 نارميان  اميان فواز اورفه يل  13

 91 زهور بركات  نوره حسن خملوف  14

 91 اكتمال ناصر  عماد يوسف علي  15

 90.9 جوهره هال عدنان سلوم  16

 90 فائزة دياب  مسر حممد فارس  17

 89.9 وفيقه  عبري إبراهيم جبور  18

 89.8 حياه حمفوظ  نوره امحد عساف  19

 89.7 فليحه طوبك  زينب عبدو احلسني  20

 89 صبحه البديوي  عطاف إمساعيل العبد اخلميس  21

 88.9 نبيله  لبىن لؤي الريس  22

 88.5 خدجيه ضامن  حممد حسن علي األكحل  23

 88 وفاء هبة اهلل حممد سامل قسطي  24

 88 متام  حسان طالب اخلضر  25

 88 لودي اجل ين  رزان ج اد اسعد  26

 88 ملياء عجميه لينا سليمان موسى 27

 88 انتصار  كريستني سامل احجري  28

 87.9 ش يده  مرح امحد عباس 29

 87.8 اسيما  ليلى حممد فتحي ايويب  30

 87.7 مسيه آالء حممد حممد 31

 87.7 عفاف العبد اخلميس  أريج رياض احملمد  32

 87.7 امينه  بريام حممود غريل  33

 87.7 خدجيه فارس عمر يوسف فارس 34

 87.7 نائلة  امحد حممد عبد القادر قويدر  35

 87.6 عبري الدبش  رواد نضال شيخ قاسم  36

 87.6 فائزه طعمه  دعاء حممد ثابت طعمه  37

 87.6 مسر  حسني علي عبد اهلل  38

 87.6 سحر عثمان  صفاء نصر تيشوري  39

 87.6 ناديه العقاد  حممد امحد اجلميلي  40
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 87 فتحيه  امين زهري شيخاين  41

 87 مرمي الشماع  دعاء حممد فائز األحلس  42

 86 وفاء عال مأمون البلخي 43

 86 محيدة الرفاعي  يامسني وليد امحد  44

 86 مىن  قاسم حممد العقلة  45

 86 مسيا إمساعيل  نسرين يونس إبراهيم  46

 86 خدجية احلسني س ري فرحان املصطفى  47

 85.9 رحاب كنعان  حسني حممد إبراهيم  48

 85.8 ملعه الش اب  رضاب خملف الناصر  49

 85.7 ندى العطار  حممود سامر أبو الشامات  50

 85.7 زينب احلرجبي  حممد امحد قاسم  51

 85.6 هناء يوسف  لوجني املعتز بركات  52

 85.5 مطيعه رشا ياسني الزنبق  53

 85 مرمي  أسامة يوسف امحد  54

 85 نظميه  لينا عزيز معروف  55

 85 ميسون عواد  أمحد نادر أسامة عواد 56

 85 فدوى جديد  عمار سليمان ميا  57

 85 ملك مارديين  خالد وليد موصلي  58

 85 رجاء حسون  حممد نصر امين ضامن  59

 85 مرمي العمر  حممد بشار أبو خالد  60

 85 أمل  عبد امل يمن عبد اهلل احلليب  61

 85 زهيده زوبته  رىب طاهر عاقل  62

 85 زعيله  يونس شايت السويلم  63

 84.9 خرييه الياسني  دالية إمساعيل الياسني  64

 84 حسن حسن  باسم سعيد إبراهيم  65

 84 مشا نرجس سليمان اجلوهري 66

 83 فتحيه عبري مخيس صالن  67

 83 جناح  رمي حممد فايز سرميين  68

 82.7 روعه هزميه  غفران امحد هزميه  69

 82.7 ملياء الرباط  كنانه مجال كرجوسلي  70

 82.5 روضه حنيلي  مالك خالد حنيلي  71

 82.5 مرمي  حال منذر عاقل  72

 82 جنوى سعيدي  رزان علي إبراهيم  73

 81.5 محيده  خلود غسان يوسف  74
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 81 هنله عجيب براءه صاحل عجيب  75

 81 هاجر  شذا أكرم ادريس  76

 81 حسنا سالمه  رمي قاسم سالمه  77

 81 لينه غرام ف يم محره  78

 80.9 زهرة حسني  رانيا ممدوح حممد  79

 80.9 ناهي  غروب أيوب سعود  80

 80.8 غصون  زينب امين مسلم  81

 80.7 امال دميا عيسى الشنري 82

 80.6 رانيا  ايه موفق شداد  83

 80.6 مسيحه سليمان  نريمني وجيه نصر  84

 80 سكينه بصل  امحد هشام بصل  85

 80 كوكب كرمي  يامن امحد مسعود  86

 80 ابتسام سالمه  عبد اهلادي جناد جناد  87

 80 ماسيه اجلبيلي  ليليان صاحل جبيلي  88

 80 رباب منون  مرح رامز محيد  89

 80 هنله سعاد مصطفى صوان  90

 80 ميساء صقر إيناس أنور نصره  91

 80 عدن عساف  املعتز باهلل امحد ظاهر  92

 80 ماجدة روال حممود عثمان  93

 80 هناد قطيمان  عبري أنور يوسف  94

 80 ندى  راما اكرم احلليب العطار  95

 80 بسينه النبكي  راما حممد سامر احلمصي  96

 79.9 مشسه شحاده  سحر فياض سلوم إبراهيم  97

 79 محيده ديب  ربا حممد ملحم  98

 79 امل محاد  ايفا حممد ديب  99

 79 نعامه  روال هشام السعدي  100

 79 بدره  رمسيس منري عدره  101

 79 رميه  مريفت صايف عيسى  102

 78 فاطمه سليمان  عبدو عبودسلوى  103

 78 س ام  حال حممود مرهج  104

 78 مجيله األمحد  جيان حسني امحد  105

 78 مسريه رستم  هبا إمساعيل عيد  106

 78 حسنه يعقوب  ميليا إبراهيم نصور  107

 77.8 حنان السيد  حممد وحيد وانلي  108
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 77.7 وفاء نور حممد امني السعدي  109

 77.6 وفاء  غصون غسان اجملركش 110

 77 متاضر العلوان  راما باسم الشبيب  111

 77 عليا حسن  سراب علي اجلرب  112

 77 احسان  مرام إبراهيم اللحام  113

 76.9 فوزيه السيد  ربا ندمي السيد  114

 76.6 فاطمه  ري ام حممد فايز قزحه  115

 76 مرمي  فداء يوسف علي  116

 76 بصريه إمساعيل  بتول عدنان صاحل  117

 75.8 نور اهلدى  هويده مسري بلول  118

 75.7 وفاء راما اديب ديوب  119

 75.5 ميا  منال هاشم سليمان  120

 75 وفاء  اميان حممد علي شيخ علي  121

 75 مجيله عقاد  رميا حممد سنوبر  122

 75 ليلى مي وب  رمي حيىي امسندر  123

 75 اعتدال  روان ناصر ونوس 124

 75 بديعه صطوف  سعاد حممد امحد  125

 75 زينب نارين حممد األمحد  126

 75 مجيله  ميس علي ضاهر  127

 75 قمر احلليب قزموز  نور حممود عثمان  128

 75 هناء شحادة نوار عبد القادر الكيالين  129

 74.9 امل  حممد مل م عارف عبد احلليم  130

 74.8 متاثيل علي يوسف تغريد حبيب سلمان  131

 74.7 هدى فياض  ناهد كاسر ديبه  132

 74 مسيا عاشور  عبد احلكيم أمحد عاشور  133

 اسراء حممد صاحل السليمان  134
حمسنه العبيد 

 الصاحل 
74 

 74 حليمه فخور  سوزان حممود حسن  135

 74 مرمي  س يل كامل تقال 136

 73.6 حلوه فليحان  رجاء غازي بالن  137

 73 شريفه  إبراهيم حممد الصوال 138

 73 محيده بركات  رهف طلعت قاسم  139

 73 نوريه اهلنيدي عال حسني احلاج كردوش  140

 73 فدوى علي  علي حممد حممد  141
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 73 نوهايه امل امحد الرحياوي 142

 73 مسرية شدود رمي حممد خضور  143

 73 ربيعه  جمدلني عزيز عيسى  144

 73 نوال مشا  الرا رجب مشا  145

 72.9 فاطمة برهوم  قصي عبد الرؤوف ديب  146

 72.9 عزيزه حبابه  وفاء عبد العزيز عيسى  147

 72.7 امس ان أمساء عدنان عمران 148

 72.7 عليا فوزي إمساعيل  مرمي عبد احلكيم جلب  149

 72.6 وفاء قصيبايت  بيان حممد سامل قسطي  150

 72 جنوى يوسف يعقوب صاحل  151

 71.9 سلمى مال حممد  فاطمة إبراهيم املنصور  152

 71.9 فاطمه عبد العال  ماجده امحد رباح  153

 71.9 ملك إبراهيم  متارا سجيع الكاج  154

 71.8 بسمه حممود  هبه ياسني علي  155

 71.8 رغداء ديركي  عزه غسان دياب  156

 71.6 ف مية  شرياز رسالن الكبه  157

 71 أريج رمضان كرم مازن الونوس  158

 71 مسريه زهره  رشا منيف زهره  159

 71 فاطمه احلمد  اماين موسى احلمد  160

 70.5 خدجيه  مريانا زهري حممد  161

 70 زهرة  نسرين فيصل إبراهيم  162

 70 مشا حممد يوسف حممود 163

 70 حنان  نريمني مصطفى العيوش  164

 70 فدوى صقر  ستدس امني جديد  165

 70 غيداء معال  رمي يوسف عثمان  166

 70 فاطمه عيسى  ش د مروان جنم  167

 70 فاطمه يونس هاجر شحاده اجلمعه 168

 70 ورده زينه  سناء أمحد زينه  169

 70 فاديه الكدرو  آيه اهلل غسان احلمود الوكاع  170

 70 نصره رشا علي صقور  171

 70 مسيحه احلاج حسني  هبه حممود ديركي  172

 70 ثريا احلمصي  شذى غسان هيكل  173

 70 فاطمه احلمد  علي موسى احلمد  174

 70 حليمه صاحل  وئام طالب حممد  175
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 70 س ام شندريش  روشني فؤاد صاحل  176

 69 مسيعة وفاء صاحل إبراهيم  177

 69 امسا ندور  عيسى هبجت بغدان  178

 68.8 نازك  حممد اكرم غسان الديري 179

 68.7 مىن خضرية  عال غسان فخرو  180

 68.7 ودعه محود  وفاء غازي خضور  181

 68.6 بثينه إبراهيم  دينا حسني إبراهيم  182

 68 مشه موسى  أمساء خالد كنعان   183

 68 رقيه  هبه امين قسطي  184

 68 مجيله عقاد  روضه حممد سنوبر  185

 68 حياة زينب غازي حممد 186

 67.8 بسمه حممود  علي ياسني علي  187

 67.8 نذيره  حممد قاسم الزعوقي  188

 67.5 حياة  رؤى إمساعيل قنوع  189

 67 سلمى مال حممد  حممد إبراهيم املنصور  190

 67 س ام صبا حسان امحد  191

 67 مفيده عيسى  روال مسري عيسى  192

 67 لينا العلي  فاطمه يونس الشيين  193

 67 روضه رهف مسري مصري  194

 67 نوال هديل سليمان إبراهيم  195

 67 وردة  ماجدة حممد األمسر  196

 66.8 هناء عربوا  عابدين ميس حممد مازن 197

 66.8 غاده  صفاء حممد حبيب  198

 66.7 خدجية غندور  أمل هشام غندور  199

 66.6 مانعه حممود  شريين فؤاد خلوف  200

 66.4 مياده القلفه  رمي إمساعيل القلفه  201

 66 منال مياس خالد القصري 202

 66 مطيعة ساميه علي عيسى  203

 66 ردينه العمرا مرام علي ديب  204

 66 ابتسام شاهني  نبال حبيب امسندر  205

 66 رمسيه  ديانا عدنان الرسالن  206

 66 هناء  علي جابر محود  207

 66 ورده ف د  وفاء عقله عقله  208

 66 لوزه حممود  مسر حمسن السليمان  209
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 65.9 مساهر  ماري نزيه ملحم  210

 65.9 غاده ديوب  غيثاء فائد صبيح  211

 65.8 وفيقه ناديا جرب مليكي  212

 65.7 مسرية رشا فيصل السخين 213

 65.7 رائده احلمد  حممد األمني عطااهلل الفياض  214

 65.5 وطفه  نادين شوكت ازمرد  215

 65 هيام نسرين بدر شدود 216

 65 سليمه  رجاء حسن الضاهر  217

 65 عليا علي مصطفى  سكينه محزه غيبور  218

 65 عفيفه  عبري دياب ريا  219

 65 فدوى عساف  مساح مسيح حمفوض  220

 65 سعدى سليمان  فريال علي أمحد  221

 65 وصفيه  رغده حممود محدان  222

 65 مبساء االزروين  نورس م يب محزه  223

 65 هنا  نرمني صابر الشرع  224

 65 ج ان  نوار إبراهيم سالمه  225

 64.7 غزاله رهام علي زهرة 226

 64.7 ناديا نسرين حبيب عجيب 227

 64 ربيعه حجازي  عمار فايز مقصود  228

 63.6 زينب  مسية وجيه احملمد  229

 63 عفيفه السعيد  مسيا أمني حسن  230

 63 نبي ا األعمى  رويده حممد جرماشي  231

 62.9 يسرية امني  اميان إبراهيم سلطانه  232

 62.9 جناح رحال  منور عدنان خضره  233

 62.8 بديعه  اهلام موسى عوض 234

 62.8 هدى الضاهر  لورا حسني حسني  235

 62.7 سحر عثمان  شذى نصر تيشوري  236

 62.6 فضه حممد  غسان حسن قويدر  237

 62 حليمه احلمد  جواهر علي األمحد  238

 62 يسرية امني  أحالم إبراهيم سلطانه  239

 61.8 ف يمه امحد  ساميا حممد خليل  240

 61.7 وفاء حسني  ايفا غسان حممد 241

 61.6 ابتسام  نسرين حممد مسري اللحام  242

 61.5 اهلام مصطفى  ساوغل حممد خري غايريل  243
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 61 فوديه مساح ج اد كيوان  244

 61 مريفت الطوطو  وسام عبد السالم الطوطو  245

 61 حليمه سوازن صاحل علي  246

 61 مسريه حسان  مالم علي حسني  247

 61 جنوى حسني والء امحد امحد  248

 61 روضه  اميان حسني العجيب  249

 61 ندميه  رىب طالب احلسن  250

 60.9 مطيعه حمسنه  نبي ه عبد الرمحن حمسنه  251

 60.9 جنوى نيساين  رشا فيصل علي  252

 60.9 وفاء امحد  ساندريال علي سليم  253

 60.8 ربيحه نظامي  نور اهلل فواز بقدونس  254

 60.7 سناء العلي  براءة خليل شحادة  255

 60.7 جناح عبد اهلادي  رمي حيىي األقرع  256

 60 هدى دعاء وحيد احملمود 257

 60 ميا ميا  مرح رزق ميا  258

 60 هيام ملحم يارا نب ان مصطفى  259

 60 بلسم علي  والء فراس إبراهيم  260

 60 جويده احلايك  ليليان حسن نادر  261

 60 نورى هبه رائد دردر 262

 60 فريال احلمصي  رهام علي احلمصي  263

 60 عبال  يامسني حممد ديوب  264

 60 مجانه شاهني  زينب إبراهيم محود  265

 60 امنه جلب  بشرى حممد خري جلب  266

 60 شفيقه دالل امحد سليمان  267

 60 مرمي اليوسف  عبق قاسم حاجي نوفل  268

 60 وطفه عقله  جنوى علي العوض  269

 60 سوسن درويش  عال حسان جمر  270

 60 امريه إبراهيم  مليس عبسى عيسى  271

 60 هدى اسرب مليس أمحد حسن  272

 60 حنان احلسني  نبال اكرم احلسني  273

 60 سحاب البيطاري  رماح امين عمايري 274

 60 منريه مسعود  مل م سلمان داؤد 275

 60 وفاء شقروق  دانيه حممد علي شيخ علي  276

 60 نصره  مسريه علي صقور  277
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 60 غصون  آالء حممد رسالن الكردي  278

 60 انتصار طه  هبه رضوان طه  279

  

  ثة((ِفئة ثال -)ُمحضر ) -رياااااف دمشاااااق 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 97.8 جناه فروج اماين كامل فامهة 1

 96 هديه سعيد  غسان حسان سعيد  2

 91.9 حسنه فاطمه شحادة القاسم  3

 89.7 س ام وقاس ملا نعيم املرتضى 4

 88 امينه شيماء عدنان املخيرب 5

 88 امال مية فتون مسري سليمان 6

 87.8 سفريه  ربا نبيل فنده  7

 87 مسريه العبود االء طارق العرسان  8

 86.7 سلوى الشيخ عمر  علياء حممد خري جباره 9

 86 عليه محدان مرمي ربيع الشويله 10

 84.9 نور اهلدى الطبل  ابتسام حممد الرباقي  11

 84 دامي اهلنا حممد زياد جابر  12

 84 أمل  نادين أمحد أمانة  13

 83 حياة النمر نريمني كامل خلف محود 14

 83 هناء الدرويش بشرى مجال ج ادي  15

 82.7 منال الونوس صبا علي الزاهر 16

 82.7 الطاف بشرا حممد راشد اللبين  17

 81.65 هدى شيبانيهلينا علي احلسن  18

 80.7 حسنا كحيل علي حممد غزال  19

 80 هبرية  حسن خالد دباس قرواين  20

 80 خولة كيدة مأمون يونس صربة 21

 78 عطور على رضوان حسني قمر  22

 78 هند  مؤمنه نيازي السلق  23

 77.7 رقيه امساعيل مسر عبد الرحيم تواين  24

 76 مصري مشسة رحاب سليمان احلسني  25

 74.6 فاطمه العسلي آمحد حمفوظ شرحه  26
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 74 جنوى  نسرين مفيد أبو احلسن  27

 71 امية عليان خدجية عويد فياض 28

 70.8 كفا  نورة معتز اجلزمايت  29

 69 زينب يونس  عبد الرحيم عبد اهلل الرفاعي  30

 68.8 عال األفغاين  رشا عصام حاج صطوف  31

 68.7 روال برجياوي رياض مرادرهام حممد  32

 68.7 عطاف الس لي  معتز زياد امحد  33

 68 منور تنباكجي  م ا عبد القادر احلسني  34

 66 سحر احلمود هبريه حممود حممد  35

 66 مساهر هبا جابر صاحل  36

 66 لينه حممود  فالنتينا عز الدين كدكوي  37

 66 احلمود الوكاع الكدرومسيه  يامسني امحد املشعان العلي  38

 65 مسيه  اهلمس حممد امحد اهلمس  39

 65 عبله عبد اهلل إيزيس علي اخلري  40

 64 آمال السحماين بشرى يوسف عمر  41

 62 غفران املصري رغد أمين كشلو 42

 60.8 فاطمة الصلييب مرح حممد امني الصلييب 43

 60 امر برهوم  عبري امين البلخي  44

 

  الثة((ثِفئة  -))ُمحضر  -حلب 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 92 نايغة سليم الرزوق  رشيد مصطفى احلاج امحد الرزوق  1

 87 جمد العلي  حممد وليد الكسار  2

 86.6 رمزية حممد عبد الرزاق حممد عبد العزيز جبان 3

 84.85 نذيره منار حسن جوخدار 4

 84 فاطمة  عبري حممد علي موسى  5

 83.9 ميادة حك  يسرى عبد العزيز احملمود  6

 83 امس ان  ياسر حممد بديع حممد ديب  7

 80.85 عيوش نضال زكريا حممد الصبحه 8

 80 رقيه  حممد حممود العبو 9

 79.8 نبي ه نادين علي السليمان  10
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 79 رباب بودقه رهف صفوة استانبويل 11

 79 بلقيس وزاز سحر حممد أديب دعبول 12

 79 فدوى أصالن عبري حسن جوريه 13

 78 زهره شربو  حسن مشس الدين حسن  14

 77.9 ضحى زينب عمر شوحينه 15

 77.9 مياده سعيد رؤى أمحد أبو راس 16

 77.8 فاطمه برام  خلدون حممد حوري  17

 77.7 عزيزه موقت أمحد جمدي مروان حداد 18

 77.65 وكيله  أروى عيسى املصطفى  19

 77 هاله حارس والء حممد وايل 20

 76.9 آمنة عبد اهلل  والء أمحد بكار  21

 76 مىن سيواسلي قمر حممد نوري حجاره 22

 75.7 فاطمة معتوقي  مرح حممد نبيل بعاج  23

 75 ضياء  حكمت إمساعيل القدور  24

 74 بديعه  كامله مطر األمحد 25

 74 امينه  رقيه حمي الدين اليحىي  26

 73.9 غاليه محال  مطيعه وليد محال 27

 73.7 هناء  ميس عبد املنعم قالش 28

 73 عيوش حممد مفيده مصطفى عمشه 29

 73 ميساء سامل  باسل عبد الرزاق بظت  30

 72.9 صبحه جغل  روعه صالح شعشع 31

 72.9 محيده غصن  عالء عزيز غصن  32

 72.5 عليه منال طاهر بوادقجي  33

 71.9 نديره رحاب سيف الدين معروف  34

 70.75 دالل صباغ  حممد عبد الكرمي لبان  35

 66.6 ازدهار حممود ضحى عبد الغين اسبري  36

 63 زهرة حممد مازن حيىي هوشو  37
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  ِفئة ثالثة(( -ضر ))ُمح -محص 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اأُلماسم  االسم الثالثي

 93.6 سليما  علي امحد ديب  1

 93 رتيبه احلسن  مرهف امحد ديب  2

 92.9 نادية فداء فاتح الراعي  3

 92.5 غصون  مناهل إبراهيم األمحد  4

 91.9 أمرية االقرع  منال رجب محادة العباس  5

 89.8 نبيله ربا جودت السليمان 6

 88 امريه عساف  عماد صاحل عساف  7

 85.65 ختام  حممد حيدر رشيد  8

 84.9 لوزيه جعفر بدر اخلضور  9

 84.9 نوفة تغريد حممود املنصور  10

 83.7 كرجيه ديانا امحد الشعبان  11

 82.6 سيلوسي احملمود عمار حيدر النقري 12

 82 ثريا  جابر علي احلسن  13

 82 س يله حممد  رمي مالك علي  14

 81.75 زينب اجلابر  دارين عاصم السليمان  15

 81 جنود كربالء حممد ديب  16

 81 رفيف  رزان حممد زهري الشبعان  17

 80 فريال ديوب هادي ف يم احملمد 18

 80 سوسن احملمد  نيفني شريف سالمه  19

 79.9 حسنه مسريه ياسني غايل 20

 79.8 صديقه يوشع علي عباس 21

 79.5 فريال حامد عباس إبراهيم  22

 78.7 رجاء هناء بسام مسلم  23

 78 سعاد  شكري جورج شحود  24

 78 ندى حممود احلايك عمار سليمان احلسن 25

 78 حسيبه  عائشه سليمان صطوف  26

 77 فاتنه  س ري فيصل أبو زيد  27

 77 امينه  نريوز عبد الرحيم الناصر  28

 75.8 فتاة حممد صفا العلي  29

 74.9 ماريه  ريتا حممود اليوسف  30
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 71.9 منت ى  عواطف حممد خضر  31

 70 انتصار  نوراند علي السالمه 32

 70 هنديه  امحد حممد بشري التبان   33

 70 رجاء  ثناء بسام مسلم  34

 70 نزهه ملا رمضان الشاويش 35

 70 نوفه هاشم  بسيمه مرزا حممد  36

 68.9 س يله علي ثناء مالك 37

 66 ميليا زينب منصور جرب  38

 65.8 رنده ابتسام حسام الدين عيسى 39

 65.8 مسريه جلنار فاضل السليمان 40

 65.6 نورا  ثناء أمحد حديد 41

 62.9 منريه  اروى مجال األمحد  42

 61 متام شذى حممود السكاف  43

 60.6 رميوندا  والء حممد هندي  44

 60.6 فاطمه  عفاف مسري جوهر  45

 60 ربا  نورهان حسني محدان  46

 60 جنود اليوسف  م ا إسكندر االسكندر  47

 

  ِفئة ثالثة(( -حضر ))ُم -محاة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 94.8 هيفاء  بتول امحد السيد  1

 92.8 غادة  ش ال هشام التركماين  2

 88 جناح جديد  غياث امحد سليمان  3

 87 وضحه أمين مصطفى زيدان  4

 82.7 هناء العرجني  والء حممد امللوحي  5

 81.8 غصون الصحن  بالل صديق باشوري  6

 76 عبري  مصطفى فايز تقال 7

 75.85 امون االبراهيم  فاطمه خضر اخلطيب  8

 75 سونيا  ملى معن املري حممود  9

 74 فاطمه ناصر خالد مجول  10

 72.7 نادرة متام امحد احملمد  11
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 71 ورود ميالد عيسى احليدر  12

 71 منت ا  ملى علي وسوف  13

 70 رائده  حال علي حسينو  14

 70 مسريه رؤى حسن خضور  15

 68.7 عليا  أسد حممد مشعل  16

 65 سلوى حممد حرشو القسوم  17

 64.6 غصون  حسن صالح الدين الديب  18

 63 س ام  م ا رأفات خضور  19

 62 م ا مرح فائز زعري 20

 

  ِفئة ثالثة(( -)ُمحضر ) -طرطوس 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 95.9 ش ريه عباس  رضيه امحد حممود  1

 94.9 مجيلة مياسه امحد وسوف  2

 94.9 مدحيا حممود  رمي مصطفى حممود  3

 93.9 وهبيه سوسن مجيل شاهني  4

 93.75 س يال داليا امحد عيسى  5

 92.8 محيده مخيس  ابتسام طاهر إبراهيم  6

 92 ناديا عمران  خلدون عزيز الشيباين  7

 91.9 حياة م اب يوسف ديب  8

 90.8 ج ينه عباس  ساميا إبراهيم املوعي  9

 89.9 صديقه فندي  علي حممد فندي  10

 89.9 مجيله هدى امحد وسوف  11

 89.8 انيسه  مياده عبداهلل ديوب  12

 88.7 سوسن  لورا علي إبراهيم 13

 88.5 عفاف  سندس حمي الدين امحد 14

 86.9 سجيعه مالك نصر رقيه 15

 86.9 ش يده لينا حممد حسون  16

 86.8 نبي ا رانيا حممد يونس 17

 86 منريه يوسف  مساح حممد حسن  18

 86 مرمي  وائل حممد حسن  19
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 85.9 امون ديب عالء الدين حممود إبراهيم 20

 85.8 س يال نورا شعالن عباس  21

 85.8 مسريه معروف  غيدا حممود علي  22

 85 فاطمة بشرى س يل خليل  23

 85 دالل جبور  مساح هيثم جبور  24

 84.9 مطيعه بشرى جابر عيسى 25

 84 مسرية نوره إبراهيم حممد  26

 84 ليلى نبال علي امحد  27

 84 رميه هيام عقل حسن  28

 83.9 منت ى ابراهيم امل طاهر عيسى 29

 83.5 مرمي سليمان دارين صاحل علي 30

 83 مشا صاحل  رىل وجيه بالل  31

 82.6 نايفه احليدر هبه حممد حيدر 32

 82 تركيه  حسني عارف علي 33

 82 شاديه يوسف علي نده 34

 81.7 مسريه والء حمسن مصه  35

 81.7 حنان إمساعيل  لؤي ياسني العلي  36

 81.6 زيزف صاحل عليا إبراهيم حممد 37

 81 فاطمه حممد  راما صاحل علي  38

 81 امريه حممد  لينا عبد الكرمي امحد  39

 80.9 زهرة يونس رمي علي يونس 40

 80.7 ليلى ليمون  فادي إبراهيم احلايك  41

 80 انتصار  سوزان عبدو ديب  42

 80 هناد مدين صاحل ديوب 43

 79.6 عائده م نا  مي سليم حسن  44

 79.5 توفيقه عبد اهلل  رنا حممد رسالن  45

 79 رتيبه بتول حممد خليل  46

 79 حليمه حسني  نغم امحد حسني 47

 79 خدجيه نادين شوقي ضاحي  48

 78.95 نظريه مرهج  أليس حممد الرومي  49

 78.9 وهيبه جنود  أمل أمحد حمفوض  50

 78.9 ليال زاهر  سالف شحاده صيوح  51

 78.9 ف يمه سل ب  ندمي يونس سل ب  52

 78.8 ربيعه مريانا حسن بدران  53
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 78 بشرى  جمد فاتح ملحم  54

 77.9 مسر  علياء فؤاد تامر  55

 77 زيزف أنغام سلمان خليل  56

 77 نوال  ميسر حممود حسامو 57

 77 فاطمه  حممد علي يوسف  58

 77 جناة رزان موسى امني  59

 77 عزيزه عباس  ربوع علي غنام  60

 77 حياة احلواط  عالء حممد احلواط  61

 76.9 ج ينا امحد حممود مرعي  62

 76.9 حياة حسن  آصف فاضل ضوا  63

 76.85 خدجيه اسرب  مرح حممد اسعد  64

 76 إناس  امحد عماد احلزوري  65

 76 ليلى كناج  لبىن علي تيشوري  66

 75.9 نعيمه انعام صاحل مرهج 67

 75 نارميان نعيسي  حمار بشار خواشقي  68

 75 سكينه بدور  س ري هيثم رستم  69

 75 ندميه داود  شذى عيسى حممد  70

 75 رشيده  حممدرشا صالح  71

 75 فريوز بدر  كيندا ناظم رقيه  72

 75 منريه  اياد علي محود  73

 74.5 هوال علي  حممد نايف حممد  74

 74 جناة عالء حسن ديب  75

 73.95 امسى ياسني  ختام حيىي حممد  76

 73.7 هدى تامر لينا حمسن عبود  77

 73 اسيا علي اكرم عيسى  78

 73 جوليت سليمان نور فؤاد صاحل  79

 73 فضه مرينا رسالن عباس  80

 72.8 امريه حسن  مىن امحد صاحل  81

 72.8 م ا شام منذر سليمان  82

 72.65 مجيله محدان حال حممد غامن 83

 72 عليا محود  مسر علي محدان  84

 72 منال رنيم حممود العلي  85

 71.9 فاطمة  صفاء حبيب علي  86

 71.5 مىن حممد عيد عاقل  87
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 70.95 سعاد سالمي مثىن جودت سليمان 88

 70.95 منال محود  ملا حممود العلي  89

 70.9 مياسه علي فائق صقور 90

 70.65 مىن امحد  هبه ماجد جوهره  91

 70.6 جلينه صاحل  نداء سامي غنام  92

 70 رئيسه عمران جعفر علي ليلى 93

 69.95 نعيمه مرهجنسرين صاحل  94

 69 كوثر رشا نضال امحد 95

 69 انتصار العلي  تغريد حسام الدين إمساعيل  96

 69 فاتنه عبري فيصل أبو زيد  97

 68.8 امريه حسن  منال امحد صاحل  98

 68.8 امريه أيوب  ضحى يوسف وقاف  99

 68.75 س يلة ربيع سليمان إبراهيم  100

 68.6 ناديا  رشا امحد العدي  101

 68 منت ى مىن حممود حسني  102

 67.9 ناديا  مرح س يل سليمان  103

 67.5 تغريد عمران  حيدر عبد الكرمي درويش  104

 67 اميان صالح الدين  مروة حممد عتيق  105

 67 عليا  ملى حممد زهره  106

 66.5 اكتمال عبود زينب أصف عبود 107

 66 ف يمه خضور  راميا علي ديب 108

 66 سحر  نور اسد بدره 109

 66 امينه  حمسن حسن غامن  110

 66 ليلى حسن م ا سلمان حسن 111

 66 مسيعه حسني  مروى وحيد علي  112

 65.6 جنيحه سليمان  علي بديع شاهني  113

 64 لينا علي  مسر إسكندر علي  114

 63 ش ال رميا امحد العبود  115

 63 مسيه شبلي شبليرهف حممد  116

 62 وفاء آالء عادل حسن 117

 61 انعام  فارس رافع حسن  118
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  ِفئة ثالثة(( -)ُمحضر ) -الال قية 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 96 باهيه إمساعيل  جود سليم حامت  1

 94.8 وفيقه الشيين  دارين بركات ناصر  2

 93.9 مننوم  اينال حممد سقري  3

 93.8 صباح  رحاب وفيق صقر  4

 93.8 ماريه  رباب حمي قاضي  5

 93.8 س ام ردينه غسان ديبو  6

 92.9 وفاق شحاده  منار ماجد شحاده  7

 92.8 علما  اريج يوسف إبراهيم  8

 92.8 ناهيه جبور  أمني علي احلداد 9

 92.8 فاطمه ماريه إبراهيم الصاحل 10

 92 مسريه صاحل  نسرين حبيب عيسى  11

 92 جميده ميا  انتصار حممد ميا  12

 91.6 سلوى نعمان  نداء يوسف عثمان  13

 91.6 ليلى عثمان  فاتن علي عيسى  14

 91 مرمي بشار علي جعفر 15

 91 هبجه رميا غسان حسن  16

 90 حفيظة س ري بدر سعيد 17

 90 نوال  جمد وفيق مىن 18

 89.9 يسريه ديب ميساء منيف بناوي  19

 89.9 وظيفه وائل سجيع البريق  20

 89.8 عرنا  عفراء حبيب سلمان  21

 89.7 مرمي  روعه جابر حممود  22

 89.6 فايزه عرنوس  ع د نعيم محيده  23

 89 زريقه  صبا حبيب سليطني  24

 89 منيفه  رويده ناصر ناصر  25

 89 أرناؤط اهلام عالء س يل سلطان 26

 89 مسيحه سليمان نسرين سليمان ظريف  27

 88.9 فوزية  صفاء امحد حسن  28

 88.85 صباح سعيد ديانا حسن امسندر 29

 88.8 عليا  هيفاء إبراهيم إمساعيل 30
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 88 مسريه  هتاين علي سعيد  31

 88 سلمى مليس عز الدين عبد اهلل 32

 88 رهيفه  مليس عيسى جفول  33

 88 ثراء  اميان توفيق عيسى  34

 87.8 متره صفاء عباس عبيد 35

 87.7 رميا العتيق اماره جابر حممود 36

 87.6 سعاد زينب سليمان خضر  37

 87.6 متره وسيم يونس شحاده 38

 87.5 وداد بشرى هيثم شحاده 39

 87 دالل بدور رامي حممد بدور  40

 87 كاتبه عيسى امحد متوج  41

 86.9 بديعة صاحل شريين علي زيدان  42

 86.9 نظريه رجاء مشسني بدور  43

 86.9 مرمي ديوب صفيه إبراهيم ديوب  44

 86.8 نوال  منال جودت شعبان  45

 86 هدى لورانس منر النقار  46

 86 جنوى  يسرى علي يوسف  47

 86 وطفه أحالم فاخر عدره  48

 85.8 وفيقه  نواعم خملوف أبو علي  49

 85.8 اهلام  دارين ياسني يوسف  50

 85.7 نايال مليس انيس قاهر  51

 85.7 صباح  ساره بالل محود 52

 85.7 نايال غيداء عدنان زهريه 53

 85 امل حتفي  مروه مسلم صقر  54

 85 أمل نسمه مسري مشعه 55

 85 ابتسام  مارلني نايف محود 56

 85 كوكب نور فيصل الشمايل 57

 85 امريه  مساح ناجح إبراهيم  58

 85 ليلى سجى غسان خري بك  59

 85 مسرية  صفوان سيف الدين حسني  60

 85 سلمى إمساعيل  عقيله أمحد سلوم  61

 85 سلمى حمفوظ عزيزه علي حمفوظ 62

 84 عواطف مرعي  رهام طاهر سلمان  63

 84 رميه منال امحد البودي  64
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 84 نظامف يمه  ملى علي نظام 65

 83.9 فائزه عرنوس رشا نعيم محيده 66

 83.9 مسريه علي  اريج آصف حسن  67

 83.9 عطيه  صالح ج اد جبور  68

 83.65 مسريه خري بك  ميساء س يل تقال  69

 83 زهره وضاح حممود البودي 70

 83 فايزة نور عماد ديب 71

 83 زرده حسن  نوار حممود خليل  72

 83 نبي ه مي وب  سراء عيسى يوسف  73

 83 عائده نورا امحد صاحل 74

 83 كفى منال سليمان مصطفى 75

 82.9 برهبان  نغم زريف أمحد  76

 82.9 ليال مسعود عال عنان مسعود 77

 82.8 فائزه  محزه راجي امحد  78

 82.7 اعتدال  هباء عبد الكرمي إمساعيل  79

 82.7 مجانه انتصار س يل اسعد  80

 82.7 جناح  سامر طالل علوش  81

 82 رضيه  ماهر حممد احلسن  82

 82 ثناء اليقه  احلسن هيثم دايل  83

 82 مين  مرح مورود افرجني  84

 82 مىن هناء سجيع امحد  85

 82 مسيعه عبري امني عجيب 86

 82 ثراء بشرى توفيق عيسى 87

 81.95 حترير  بتول ياسر يوسف  88

 81.9 سلوى  مرح صايف عبد اهلل  89

 81.9 هنده ديب  سالم علي خدام 90

 81.7 جنوى   خلود علي بوريش  91

 81.6 مسريه هبه عبد الرزاق زوزو 92

 81 هدى جعفر هالل سلكان  93

 81 ردينه إبراهيم أكرم االدناوي  94

 81 س يله روان إبراهيم حممد  95

 80.9 سحر  هبه اهلل عاصم يوسف  96

 80.9 امينه  أمثال حبيب بدران  97

 80.9 كوكب  حال اسعد كوسا  98
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 43من  22 
 

 80.9 كاترين  رزان حممد هبلويل  99

 80.8 مليا  حسني نبيل محود  100

 80.8 مرمي  مجيله منذر عاقل  101

 80.8 وداد دميا بدر عدسو  102

 80.6 فاطمه عيسى يسرى حممد ناصر  103

 80 عبال ديوبهنى حممد  104

 80 بامسه جنار  حممد حسام شيخ حسني  105

 80 مرمي  نسرين منذر عاقل  106

 80 ابتسام  حسن صاطع معال  107

 80 انعام  روال توفيق دوبا  108

 79.9 سلوى  مرينا صايف عبد اهلل  109

 79.65 متاضر قتيبه فاطر كوسا 110

 79.5 سلمه زينب حممد صبوح  111

 79.5 مىن اهلام سجيع امحد  112

 79.5 م ى  دميا نصر بسما  113

 79 نظيمة اسعد جلني طالل شاهني  114

 78 نظريه علي  رنا إبراهيم عيسى  115

 78 ج يده  آيه عادل بسيمه 116

 78 جناح  غناء حسني االبرص  117

 78 ليلى  دميه أيوب نزي ه  118

 78 مجانه مرسل  ثراء إبراهيم اجلفين  119

 78 عايده رزان حممد يوسف  120

 78 مجيله علي ج اد اسعد  121

 78 امس ان  ملا ف د حسن  122

 78 سلوى درغام روال علي درويش  123

 78 تغريد  مرح اديب عبود 124

 77.9 امل  ماري مسلم صقر 125

 77.9 جمريه جي ان خليل إمساعيل  126

 77.8 منريه يوسف فاتنه مصطفى إبراهيم  127

 77.8 رماح  ساره نبيل الدويري  128

 77 علويه  فردوس حسني مكنا  129

 76.8 سناء باسل راتب حامت  130

 76 س يله قابقلي  هديل بسام علي  131

 76 جنان  سكينه مسعود امحد  132
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 43من  23 
 

 76 كماله  منريه امحد ميا  133

 76 هيام  حسن حمسن علوش  134

 76 ربيعه رنيم حسن بدران  135

 75.6 عائده عثمان  نور امحد ورده  136

 75 معينا اريج حممود جديد  137

 75 معينا  هبه حممود جديد  138

 75 امل  غرام مسلم صقر  139

 75 ساميا  محاده دياب قزق 140

 74.9 هنديه خرمه  يسرى ضاحي حريفه  141

 72.6 أنيسه  احلجهوداد إمساعيل  142

 72 يازي إبراهيم احملمد الغروب عبد القادر الذياب  143

 72 جونيت بركات  مي حبيب محدان  144

 70.7 ميساء  عال حسن سليمان  145

 

  ِفئة ثالثة(( -حضر ))ُم -درعا 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 95 خدجيه بكري خلود إبراهيم العيسى 1

 94.9 ناجية  سوزان إمساعيل أبو ميجنة 2

 94 هيله هيام امحد القزحلي  3

 88 عليه شفاء حممد الراشد 4

 87.7 فريال  حممد اياد حممد العتمه  5

 83.8 نوال  أمساء حممد سامل  6

 83 آمنه غفران علي خضور 7

 83 فاطمه  اجمد إمساعيل الكركي  8

 82 وصال جرار  اماين غازي املسامله  9

 80.65 هند  هبا هنار املصري  10

 80 نوال  آالء حممد سامل  11

 80 اريج امل نا نوار غافل البعيين 12

 80 نعمه احلمصي ختام سعيد الكراد  13

 79.9 ناهيل  مىن جريس العيد  14

 79.5 حليمه احلسني هناء صاحل احلمادي 15
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 43من  24 
 

 79 عليا  ليلى فرحان النادر  16

 78 طليعة امين حممد رديف  17

 77 وصال آالء غازي املسامله  18

 76.85 ف ميه  اماين سطام مقبل  19

 76.7 عيده املناجره  جناه امحد البديوي  20

 76 منريه لينا عدنان عللوه 21

 75 نعيمه رمي امحد الغزي  22

 74.7 هيله  وحيد بشري العتمه  23

 73.6 عبده  خلف حممد رشراش 24

 73 امونه الذياب  بالل علي القدور  25

 72.7 محدة حسن  مرح حممد املصري  26

 72.6 كرميه  هنا دهشان القاضي  27

 72 فوزيه  عاليه عبده املسامله  28

 71 امريه  خلود حممد احلمدان  29

 71 كفاء  لينا عاصم االخرص 30

 70.8 بدرية اميمة عبد اهلل املصري  31

 70.8 زنوب عفاف امحد خاسكي  32

 70 مسريه  مساح إبراهيم الصبيح احملاميد 33

 70 لبىن ساره نعمه املصلح 34

 70 ابتسام  لينا خالد رسالن  35

 70 هنله  رغداء وليد أبو نبوت  36

 70 عليا  وهيبه يوسف السالمه  37

 67.6 فريوز  سامي علي العتمه  38

 65 فوزيه  جناح عبده املسامله  39

 65 محده  كرمه موسى الدرويش 40

 65 مجيله  هيا اديب أبا زيد 41

 64.9 امل  صفاء حممد عوض  42

 63.8 هناء  مروه أسامة رسالن  43

 63.6 يسرى  سجى حممود الراشد  44

 63 غازيه السريع  اماين حممد احلسني  45

 61.7 فاطمه العيسى  وعد غازي حممد  46

 61 ابتسام الكور  حممد اقبال حسن االكراد  47

 61 صربيه الذياب  دعاء مصطفى احملمود  48

 61 رويده  امال سليمان اجلالل  49
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 43من  25 
 

 61 نوال  غفران حممد احملمد  50

 60.9 امنه الزعيب  دعاء عبد االله قاسم  51

 60.9 فرحه  انصاف زيدان الديري  52

 60.8 الفاعوريم ديه  يامسني علي الصبيح 53

 60.7 عايشه  رمي محيد احملمود  54

 60 أمل  هبة حممد عوض  55

 60 حبسه  حسام الدين حسن اخللف  56

 60 دالل عالء بالل القدور  57

 60 فوزه أبو عاشه  نداء قاسم إبراهيم  58

 60 هدى يامسني عبد احلميد اخلوالده 59

 60 لطفيه يسار داود عبد الرمحن  60

 60 عجايب  عمار علي السعود 61

 60 نسرين الفاعوري أمل منصور بشاره  62

 

  ِفئة ثالثة(( -)ُمحضر ) -السويداء 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 92 مسريه ميس شبلي عريج 1

 91 حمموده كيوان  رضوان هاين كيوان  2

 90.8 نبيله نداء تركي الورهاين 3

 90 رمزية محاد هاين محادفتاة  4

 90 وفاء بشري أبو فخر  رشا عبد الغفار بشري أبو فخر  5

 90 بثينه العربيد نرمني رياض عريب  6

 89.9 امحديه ناصيف  ضحى سامل خميرب  7

 89.8 نبي ه العطواين  حامت مفيد أبو غامن  8

 89.5 نزي ا بثينه مجيل ارشيد  9

 89 كيوانفيزه  صالح ف د كيوان  10

 88 سكريه أبو دقه  رانيا سليمان العياص  11

 87 اهلام احلناوي سولونيا أسد احلناوي 12

 85 يسرى مساهر جاد الكرمي شرف الدين أبو فخر 13

 84.9 دنيا  سناء سليمان أبو حممود 14

 83.6 سلوى زين الدين عتاب عبد اللطيف الشيباين 15
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 43من  26 
 

 83 نبي ه كيوان  صفوان ج اد مجول  16

 83 ساميه الياسني نور حيىي الياسني  17

 81.9 خشفه النشار صاحله  خزامه رزق النداف  18

 81.8 اقبال أبو دهن  دعاء فريد اجلغامي  19

 81.8 نظاره العوام منال جدعان حرب  20

 ميساء اسعد شرف الدين أبو فخر 21
صفيه شرف الدين أبو 

 فخر
81.6 

 81.6 مثمنه ناصر  رنا حسن ناصر  22

 81 عفاف ربا مالك حرب  23

 80.9 مجال احلليب  س ى سليمان بدر  24

 80.8 يسرى عصمت يوسف صوان 25

 79.9 جنيبه  س ا مشاري جبور 26

 79.5 هيله اميه امساعيل اجلغامي 27

 79 مسر  رنا حسن الضاهر عزام  28

 78.7 فريال  سوزان حسام حرب  29

 78.7 ورد الشام  أنعام حسني أبو ليث  30

 78.6 امال الصفدي متارا حمسن حاطوم 31

 77 رحاب مراد  لينا زياد وزير  32

 77 هيله  ثناء إمساعيل اجلغامي  33

 76.65 امريه بريك هنيدي  زبيده منصور بريك  34

 76 مسريه اليس توفيق الشويف  35

 75.8 هناء  هنادي نسيب هنيدي  36

 75.7 بديعه نادر  اماين مثقال الشومري  37

 75 منت ا اجلرب أبو فخر سارة فواز اجلرب أبو فخر  38

 74.9 مسرية بدران جنود نسيب مكارم  39

 74.8 زهيه  هويدا سليمان سعيد  40

 74.7 انتشال ركاب  هنادي حمسن ركاب  41

 74.7 كرميه احلليب  رمي سلمان احلسن  42

 73.6 ابتسام  رشا فؤاد مسعود  43

 73.6 مجانه نصرالدين  فاتن حمسن حاطوم  44

 73 منصوره نصر الدين منار رامز محزه 45

 72.8 خريه اخلطيب  أحالم اديب حسان  46

 72.75 عائده حديفه ليايل فايز حديفه 47

 72 مىن  صربين غازي بشري أبو فخر  48
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 43من  27 
 

 72 اهليل نكدزهر  زكيه عبد اهلل نكد  49

 72 مياسي القطيين ياسر حسن قطيين  50

 71.8 كامله العقباين نغم متعب زين الدين  51

 71.8 روال زين الدين  غزل مساح زين الدين  52

 70.9 تركيه  جنوى حسني مالك  53

 70.6 كوثر  هيلني نواف عريج  54

 70 است ام زين  مياسي فوزي جابر  55

 69.7 جناح  نغم بسام مجول  56

 68 ف يدي غزايل  ليايل مجال جبور  57

 66.65 سوسن القنطار  سالم هناد كيوان  58

 66 مجانه الزرعوين هلني وحيد النجار 59

 65.8 س ام  مريانه كمال الشحف  60

 65 سعاد غفران محزه اجلرب أبو فخر 61

 65 نوفليه بدران تغريد تيسري غامن  62

 64 هنال  هنادي اسعد الفارس 63

 63 هند جعفر  وئام حسني مراد  64

 61.9 ندى املاغوط  عزام فؤاد هدال 65

 60 بشرى مجول  وضاح وسيم اجلوهري  66

 60 ماجده احلليب كمي وهيب الصفدي  67

 60 سوسن شقري  نرمني ج اد العفيف  68

 

  ِفئة ثالثة(( -)ُمحضر ) -احلسكة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 83.8 مجيله العبيد صاحل حامد العبيد 1

 82 ريتا  داليا عمانوئيل موراد 2

 80 مجيله العبد اهلل  عتاب إمساعيل الفرج  3

 79 نعيمة اخلضر رشا محود العلي 4

 79 سلطانه إبراهيم  عبد الكرمي جميد إبراهيم  5

 77.7 عدله العلي  فاضل مصطفى السمري  6

 75.9 كمره دهش  باسم حممد سطام  7

 75.5 نوريه خالد ميساء علي خالد 8
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 75 ناجيه العوده  جمد إبراهيم العوده  9

 75 دوسه اجلعفو  نشوه حممد اجلعفو  10

 74 ايغار آيه عبد الوهاب حسني 11

 73.6 طيبه العباس  شاديه صابر العباس  12

 73.5 مشسه انوار حممد العلص 13

 73 منار عليوي فاطمه غسان اخللف 14

 73 صبحه احلنش امينه حسني العثمان  15

 73 هالله عواطف علي علي  16

 72.65 فاطمه العوده  هند إبراهيم الشبوط  17

 72.6 حسينة السيد جوريه خلف اخللف 18

 72 ايغار هيا عبد الوهاب حسني  19

 72 عدوله عبد اهلل  آمنه سليمان إبراهيم  20

 72 خوله األمحد  ظاهر سعيد احلسن  21

 72 فاطمه  بتول حسن علي كان  22

 72 سعده  هبه امحود عواد 23

 71.75 وطفه رنده خالد سليمان  24

 71.6 حسنه داود فوج حممود السلطان  25

 71.6 حسينة  زهرة خلف اخللف 26

 71.5 سعده امحو مجعه عبد الرزاق حممد  27

 71 ترفه احملمد  ورده امحد احملمد  28

 71 صفاء رنا حممد ملحم الشاهر  29

 71 زهره العباس مجال عبد املناف العباس 30

 71 خوله العلي  رحاب عبد االله العلي 31

 71 حسنه خطر حممود السلطان  32

 71 خاتون ماجد عمر عبدو  33

 71 فاطمه امريه فرحان البتوره 34

 70 جناح  مرمي جالل حمي الدين  35

 70 مجيله العبيد عبد القادر حامد العبيد 36

 70 ترفه املوعان  صاحل حسني العبيد  37
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  ِفئة ثالثة(( -)ُمحضر ) -دير الزور 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 94.8 مىن العبوش جنوى صبحي العلي العبد الكتاب  1

 92.8 وضحه احلسني خدجيه عيد األمحد اجللود 2

 89.9 ورده النجرس بشرى إمساعيل شاهني  3

 87.8 مجيله عبود اخلاروف حمسنه منري الكصريي  4

 87 مىن العبوش  حنان صبحي العلي العبد الكتاب  5

 85 وداد حيزه  جيداء عبد الرمحن العشيش  6

 81 صفاء حممود اجلرب أريج أبو بكر عبد العزيز 7

 80.65 خولة العلوان حسيبة غسان احلويج احلسني العليوي  8

 80 هديه  يثرب مصطفى األمحد الشواخ  9

 80 ليلى هنيدي  حسن هشام احلمد املفرج  10

 80 هنادي الركاض حممد عبد احلميد امحد الركاض  11

 78.7 منريه أمساء صفوك العلي اخلشمان  12

 78 هند االنايف الرفاعي هناء ثابت جرب الشيخ  13

 78 ساميه الساير  عمر ف د الكيصوم  14

 77 خدجيه احلمد مرح بسام العمر 15

 77 امريه عبود اخلاروف جناح خالد الكصريي  16

 75 أمل اخلضر  ش د عماد الرحيب  17

 75 س ري الطالب هند غسان الصاحل احلمود  18

 75 س ام ف د هايل الصلييب 19

 75 روضه احلمود  بتول حممود النايف احلمد  20

 71 بشرى شاهني آيه فاضل العكله  21

 70 ليلى حنيدي  س يله هشام احلمد املفرج  22

 70 ليلى حنيدي  حنان هشام احلمد املفرج  23
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  (ِفئة ثالثة( -))ُمحضر  -القنيطرة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 92 منظومه احلسن  مجانه حممد حسن  1

 91.9 صبحيه حيمود سلمى حممد حيمود 2

 86.9 سحر اخليب هبه علي الصلييب  3

 85.6 بليده العمر  غروب إبراهيم العقال 4

 85 هاجر ابراهيم نور مجال احلمد  5

 84.95 خدجيه السعيد  هيفاء امحد السعيد  6

 84.7 فاطمه الفندي  وصال غالب خنيفس  7

 84 غزاله نور بارق حامد العتيق  8

 83 جناح الداهود أمحد إبراهيم املصطفى  9

 82.6 صبحه علي  فريال عمر سليمان  10

 82 منريه سناء امحد ليال 11

 80 رنده مقبل براء عبد الرزاق البكر 12

 78 سريه صاحل نور عبد الفتاح موسى 13

 77.65 دنيه حمريس  رميه حسن علي  14

 77 جناح املوسى  مريفت منصور موسى  15

 77 ناجيه العلي ليندا هواش احلسن  16

 76 هناء عبد اهلل  حسناء حممود األمحد  17

 73.6 اميان هزميه غفران حسن قاسم  18

 71 عبله البدوي  زكريا حممد السيد  19

 70.8 مفيده اخلطيب  أمساء حممد األمحد  20

 69 صبحه احلسن  عفراء علي احلمد  21

 69 رمسيه صربه  ياب سريان السعد 22

 68.9 يسرى اخلالد خوله حممد العثمان  23

 68.8 فاطمة زيتون رمي عادل املعقد 24

 67.9 خدجيه النادر جناح حممد رشيد  25

 67 محده الطحاوي حممد عبيددعاء  26

 66 رميه الك يدو دالل ناصر حممود 27

 64.6 وطفه  امل حممد خالد  28

 62 مرمي عبد اهلل  رهام بسام إبراهيم  29
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 43من  31 
 

  ِفئة راِبعة(( -سخ  ))ن -دمشق 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 87.6 ش يدا سالمي  هاشم سليمان خضر  1

 86.6 ملكه  عال حممود احلسن  2

 86 صباح رضوان  والء نصر عيسى  3

 85 هناء  حال علي البارودي  4

 83.5 مسر رنا غازي العبد اهلل 5

 82.6 ميسر  صفا إبراهيم يونس  6

 82.6 حياة  هبه فوزي مربوكه  7

 81 ديبه قاسم  غفران عبد الرزاق رحال  8

 79 غزاله عباس  سوسن محيد إسكندر  9

 76.85 مشا العبدو فاتن قاسم أبو حالوة 10

 75.9 دالل نورسي  ايناس إبراهيم الس لي  11

 75.75 نبيله راغب  ملى حيدر الشلي 12

 73 ش ريه عباس  غاده امحد عباس  13

 72.6 مجيلة  رنا حممود أمحد  14

 70 عليا صقر  براءه حممد أمحد  15

 67 مياده حممد  شريين حممد سليمان  16

 60 نور اهلدى البوشي  ساره ماهر القصيبايت  17

 

  ((ِفئة راِبعة -)نسخ  ) -ريف دمشق 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 94 مينه مينه  س ام صالح محيدي  1

 92.6 رميا زينه غيداء خملوف محيدوش  2

 87.8 نصره املصطفىمنريه صايف  3

 86.8 مسيعة حسني رانيا وحيد علي 4

 86 خدجيه  تغريد حممد خري سعده  5

 84.5 امتثال  امحد منري علي  6

 84.5 حياة ربيع رمي خضر ربيع  7
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 43من  32 
 

 83.9 س ام املصري  عال علي قويدر  8

 81.6 ميساء حممد  اسراء هيثم حممد  9

 80.8 امنه عوده فريوز حممد سرور 10

 80 وفاء موسى مريفت علي عساف  11

 80 جناح  والء موفق مسسمية 12

 79 ازدهار غصون حممد خالد سعده 13

 79 جناح  منال موفق مسسمية 14

 79 مريفت عباس  نتايل س يل الدرويش  15

 78 امينه الشيخ هناء امحد معتوق  16

 76.9 تلجه العبد اهلل عرين عبد الرمحن األمحد  17

 76.5 هيفاء رنيم مجال العيسى 18

 76 إميان  هبة مبارك املبارك 19

 75 باديه العبود علي امحد مصري  20

 

  ِفئة راِبعة(( -  ))نسخ -محص 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 81 هناد االبراهيم  خزامى امحد اخلليل  1

 78.9 امريه  س ام حممد أبو عيد  2

 76 صفاء احلمود هيلني ناجح احلمود  3

 73 هند علي  نارميان عبدو ماضي  4

 72.9 مني ة احملمد أحالم حمسن عمران 5

 72.7 امريه بالل  نورا عزيز بالل  6

 72.5 مسريه حسن ملا سليمان محود 7

 70 فضه الشيخ أريج عيسى اسحق 8

 67 ايفون سلمان فرح اصف معال 9

 66 كوكب فرحان عسكر  ساره حممد فرحان عسكر  10

 61.6 امريه  منال حممد أبو عيد  11
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  ِفئة راِبعة(( -  ))نسخ -محاة

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 80 مطيعة اسعاف خالد خبيت 1

 72.7 امريه ديب  نورما علي فاضل  2

 71 سحر  شذى امحد شدود  3

 67.8 لطيفه عون  سوسن أمحد عون  4

  ِفئة راِبعة(( -)نسخ  ) -طرطوس 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 97 سعاد سويدان  رشا سلمان مسعود  1

 97 ثلجه إمساعيل  ناليا علي حسن قدور  2

 95.8 فضه سعد  نور اهلدى علي محود  3

 94.9 كوكب العدي  نزي ا علي حممود  4

 94.9 ردحيه اميمه عبد الكرمي عباس  5

 93 امريه محود  أماين امحد إمساعيل  6

 92.7 ملاس سعود  بشار يوسف سعود  7

 90 امل خليل  سندس علي سليمان  8

 89.8 زيين الفسخه  مسيحه بدر محدوش  9

 89 نشيده اسعد  رنني فؤاد حممود  10

 88.7 عزيزه ديب  خلود غسان جديد  11

 88.6 هبريه عيسى  يامسني ناصر محدان  12

 87 زوات عيسى  خلود حممود حممد  13

 85 ندميه مجيل ناجي بركات  14

 85 هيام مجعة هبه أمحد إمساعيل 15

 83 وفاء حممد  أماين مصطفى محدان  16

 81.9 اهلام سالمه  آالء فؤاد ديوب  17

 81 هند  مرام فائق سقر 18

 78 هنال سليمان هيثم سليمانديانا  19

 77.9 لطيفه عثمان  زهور حممود ناصر  20
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 43من  34 
 

  ِفئة راِبعة(( -)نسخ  ) -الال قية 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 97 جناح  نورما عبد العزيز داوود 1

 93 ديبه  روزلينا عنتر الوزه  2

 92.5 مسريه  اروى حسن عزالدين  3

 88.7 زكيه  هزار عفيف علي  4

 87.8 ناديا  سحر حممود مسره  5

 87 مسريه حيدر امحد بلسم سعد حممد علي حسن  6

 86.9 امل  رتيا رفعت طريز 7

 85.9 اسعاف  وفاء برنوخ برجيه  8

 84.95 فدوى  أمساء هاين الشعار  9

 83.8 روحيه  ماهر حممد عبد الرمحن  10

 83 ميساء  تولني ج اد خملوف  11

 78.9 فتاة البارودي  عفراء س يل الغامن  12

 75 فاديا جعفر وائل معروف 13

 75 طيف  ميسون تيسري علي  14

 72 جنوى سلمان  مسر فايز الكردي  15

 

  ِفئة راِبعة(( -سخ  ))ن -درعا 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 90 وداد  م ا عبد اهلل الصياصينه 1

 89.7 سلوى هناء نعيم السويداين  2

 89 صبحه الفاعوري  روز حافظ الفاعوري  3

 87 فريده املقداد امنه عبد اهلل املقداد 4

 85.8 امنه األمحد  ناجيه أمحد احملاميد  5

 83 صبحيه اماين غازي الرشيد ابازيد 6

 82 هند الرفاعي  حممد تيسري الشحاده  7

 81.9 محده  ختام حسني الذياب  8

 80.9 فوزه  ختام قاسم االبراهيم  9
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 43من  35 
 

 80 ميثه اميان قاسم اجل ماين  10

 80 نعيمه األمحد  انوار زين الدين صاحل  11

 78.8 جنيبه رفيف حسن مصطفى  12

 78 خدجيه سيف الدين  غصون حممود املنصور  13

 76 ساميه  حنان خليل الربماوي  14

 75 ليلى سامي حممد اجلاره 15

 65 مسيه  رشا حسني جببوج  16

 

  عة((ِفئة راِب -)نسخ  ) -السويداء 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 94.9 زهيه س ى سعيد  ياب  1

 88.9 سيمره الشحف  نسرين ناصيف النداف  3

 88.8 لطيفه عمار أنيسه مسلط الصباغ 2

 88.6 اميه العفيف  ميسون عارف أبو  ياب  4

 88.5 أمريه  لينا فوزي مجول 5

 87 شكريه كيوان  مرفت علي كيوان  6

 83.6 بثينه صاحله  امر كمال قرضاب  7

 83 نزهة أبو عمار مجيله بادي أبو عمار 8

 81.85 حياه احلمدان  رشا إمساعيل الياسني  9

 80.7 امال كيوان  اباء فاروق كيوان  10

 76 دالل إبراهيم غرام هاشم إبراهيم 11

 74 مجيله تانيا مفيد أبو طي  12

 73.8 جميده هنيدي  سائده حممد كيوان  13

 60 نوال نادين صياح احلكيم  14

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43من  36 
 

  ِفئة راِبعة(( -)نسخ  ) -احلسكة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 84 شكحه العجاج  بامسه حممود العبيد  1

 73 فاطمه كوثر حممود نامس  2

 72 فاطمه زهيه حممود نامس 3

 

  (ِفئة راِبعة( -)نسخ  ) -دير الزور 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 90 خوله سوزان حممد سعيد متاوي  1

 80.75 نعيمه الغبني  رانيه بندر الضيف  2

 79.9 زينب الشتيوى  آمنه حميسن احلمود  3

 75.75 بشرى التماوي  أمساء فيصل اجلروب  4

 75 كوثر حممد سعيد ندى وليد احلنت 5

 75 سناء الذياب  فرح أمين اخللف  6

 

  ِفئة راِبعة(( -)نسخ  ) -القنيطرة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 85 ُسعاد املوسى امساعيلنوره نادر  1

 83 غازيه حماميد نوال امحد العبد اهلل  2

 77 مىن الشبلي بسمه يوسف الدعاس  3

 72 جناح احلمدان  عبري عدنان املوسى  4

 71 رمزية مسية  سليم عيسى السامية  5

 69 سعاد املوسى  حنني نادر إمساعيل  6

 66.85 شيمه جادو فاطمه مرعي مرعي  7

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43من  37 
 

  ة راِبعة((ِفئ -)ساااائاق  ) -دمشاااااق 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 93.6 بديعه حممد حمي الدين نصره 1

 90 فاطمه  عمر حمي الدين القجه   2

 

  اِبعة((رِفئة  -)ساااائاق  ) -حااماة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 79 متره بلول  علي حممود ورده  1

 65 فرجنيه حامد عارف حسن 2

 

  راِبعة(( ِفئة -)ساااائاق  ) -طرطوس 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 93.9 امينه  حممد اسعد مسعود  1

 90 رفيقه صبوح  علي إبراهيم سعود  2

 89.8 فاطمه مسيا  يونس عبد اللطيف يوسف  3

 82 اهلام نضال دمر داود 5

 81 هنى سودان  خضر حممود سودان  4

 

  راِبعة(( ِفئة -)ساااائاق  ) -احلسكة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 85.9 نوره إبراهيم إمساعيل السليمان  1

 70 امينه خالد  امين امحد خالد  2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43من  38 
 

  ة((خاِمسِفئة  -)ُمستخدم  ) -دمشاااااق 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 82.6 شكريه غامن  نسيم سليمان كيوان  1

 80 س يلة الصاحل  حسني إبراهيم قاسم  4

 80 كرمه العسكر  حممد عبد اهلل مغندف  3

 80 حياه نرمني إبراهيم كسواين  5

 80 مسيعه دبول  سائر هاشم ديوب  2

 75 نعمه الفياض  عبري خضر الفياض  6

 73.6 صيته  جناح سليمان الطايع  7

 72.6 س ام حممد  مصطفى جواد هنار  8

 71 صبحيه  حسيبه عبده حسن امني  9

 65 ناديا  حيي جودت دال 10

 60 جناح ملحم ايفا جوهر مصطفى 11

 

  ئة خاِمسة((ِف -)ُمستخدم  ) -رياااف دمشاااااق 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 94 سته الغثوان اياد حممد االبراهيم  1

 91 سحر  أمحد ماجد ش اب الدين  2

 86.7 منيفه حممد سلطان عبد اجمليد كنعان  3

 84.8 مرمي  هناء إبراهيم اخلالد 4

 84.6  يبه امين حسني إبراهيم  5

 84 كوكب الصباح رشاد حممد مجعة 6

 83.9 فتحيه  يوسف حممد حممد  7

 82.8 فاطمه األكحل  أنس علي شاهني  8

 82 حلوه البخيت  ايه رياض البخيت  9

 81.8 مرمي ديانا إبراهيم اخلالد  10

 80 ماجده املوسى  مسريه خملف احلميدي  11

 80 عطاف سليمان  حممد يونس سليمان  12



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43من  39 
 

  ِمسة((ِفئة خا -)ُمستخدم  ) -محص 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 94.9 اسيا امحد معال معال  1

 81 وفاء  ادهم هبزاد حسن  3

 80 كوكب شريين سراج الدين يزبك  2

 80 سناء  ضحى حممد سليمان  4

 

  سة((ِفئة خاِم -)ُمستخدم  ) -محاة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 94.9 محيده درغام  أسعد وجيه ش ريه  1

 91.8 منيجه حممود وهيب شاهني 2

 86.9 رضية العلي ُسالف حممد القاتول 3

 85.95 تركيه  حمسن غازي شنتوت 4

 85.85 عبله  رشا أمحد رستم  5

 83 هدى نصره  ماجد من ل نصره  6

 83 خلود بربر أمني منري حممود بربر أمني 7

 81 هنيده منصور فياضعبله حمرز  8

 80.8 ش ريه  ميساء ممدوح ورد  9

 80 أمون  إميان حممد احلسني  10

 80 م ا االبراهيم  جعفر س يل الونوس  11

 76.6 عزيزه  مساح حممد سرحان  12

 73.8 كوثر فائزه امحد عدس  13

 71.5 فريزه عيد  فاتن عيسى حممد  14

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43من  40 
 

  خاِمسة((ِفئة  -  ))ُمستخدم -طرطوس 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 96.9 صباح صاحل  مسر امحد حممد  1

 95 منت ى محد  رحاب علي كناج  2

 93.9 فضه غامن فؤاد كامل حسن  3

 89 فريال درويش غيثاء عزيز العص  4

 87.5 حسنه حيدر  سوسن حسن امحد  5

 87 أمريه خملوف  رامي مجيل شاهني  6

 85.9 مىن زيدان عفراء عيسى رجيسي  7

 84.7 مرمي  مجيله إبراهيم خضور  8

 81.8 زينب اللحام حممد أنس مظ ر عبود 9

 81.7 س ام عباس  هبه إمساعيل عباس  10

 77.5 هناء علي  هبه مسري العدي  11

 

  خاِمسة(( ِفئة -)ُمستخدم  ) -الال قيااااة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 92 دالل  خدجيه مطيع علي  1

 91.9 سيجار خملوف  رجاء ضيا إبراهيم  2

 89.8 حوريه صارم  يامن إبراهيم فوزي  3

 88.9 وضحه حيدر علي غامن  4

 88 حياة بكداش  دعاء علي صارم  5

 88 حوريه صارم  باسل إبراهيم فوزي  6

 87.6 حياة بكداش  فراس علي صارم  7

 86 حياة يوسف  أغيد حممد الدايل  8

 83.5 مرمي  مسر عماد حبق 9

 82.9 مطيعه م ا حميا جديد  10

 82 لينا رهف علي حيدر  11

 80.6 فدوه  جي ان حسن يونس 12

 80 خزامه لواحظ داوود يوسف 13



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43من  41 
 

 79 حفيظة رغداء درغام ياسني 14

 79 اميان  بدورعمار غثق  15

 78 مطيعه  أماين حميا جديد  16

 75 غندق مرعي  هناء شله يوسف  17

 75 فدوه  بتول حسن يونس  18

 75 ناديا باسل سلمان عفيف  19

 

  اِمسة((ِفئة خ -)ُمستخدم  ) -درعااااااا 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 97.6 عائشه  متام عبد احملسن املسامله 1

 89.9 عليا  اخالص فوزي الصياصنه  2

 88.9 عيدة خليل رنا علي عثمان  3

 88.7 صربيه الذياب سلوى مصطفى احملمود 4

 86.7 حنان  م ا فيصل الرشيدات ابازيد  5

 86.6 فاطمة راشد  انفال امحد مفلح  6

 86 نعمه هناء ياسني الرشيدات ابازيد  7

 85 صباح  علي حسني رسالن  8

 83 صربيه حممد جنمه علي خليل  9

 82.6 كرمه عبد اهلل  فاطمه خليل السكران  10

 81 هيا  هناء طالل سحوم  11

 80 هند  جريس يوسف معتوق  12

 78 فوزيه اميان غصاب العوض  13

 76 مرمي  عبري ماجد العيسى  14

 75.8 سعده زامتلي  زين الدار شعبان هاشم  15

 75 خوله  االء نزار الصاحل النابلسي  16

 73 هيا  دعاء طالل سحوم  17

 73 هند  جاك يوسف معتوق  18

 72.6 نعمه شفاء ياسني الرشيدات ابازيد 19

 71.6 هيله املخرازي أماين بسام املطلق 20

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43من  42 
 

  ة خاِمسة((ِفئ -)ُمستخدم  ) -السااااويداء 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اأُلماسم  االسم الثالثي

 79 فرجنيه غرز الدين  هدى حسني زوي د 1

 70 جميده العتمي دانا راكان الصاحل 2

 

  خاِمسة(( ِفئة -)ُمستخدم  ) -احلسكااااة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 72.6 قمره حردان  عيسى حممد العبد  1

 72.5 ترفه علي حممد العبيد  2

 72 وضحه احلسني  عبد اللطيف حممد الشمدين  3

 

  اِمسة((خِفئة  -)ُمستخدم  ) -دير الزور 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 75 وضحة زهري شفاكه اهلنيدي 1

 

 

  اِمسة((خِفئة  -)ُمستخدم  ) -القنيطرة 

الرقم 

 التسلسلي
 النتيجة اسم اأُلم االسم الثالثي

 85 فضه  ورده علي علي  1

 81 عيشه وفاء علي السيد 2

 76.8 مرمي اميان امحد ضاهر  3

 75 نظريه كمال الدين  حسن حممد اهلالل  4
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 74.7 مشعه االبراهيم  مياده حسني اخلالد  5

 73 نوفه احلسني  انعام إبراهيم رحيمه  6

 

 ُيبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه. -2 املادة

 

 .م 2018 /5/7     و   ه 1439 /10 /20دمشق يف              

 

 وزير العدل

 القاضي املُستشار

 ــارالشعـــــ مــمــــــدوحهشـــام حممد 

 

 نسخة اىل:

 مكتب الوزير. -

 رئاسة حمكمة النقض. -

 مكتيب معاوين الوزير. -

 إدارة التشريع. –ش القضائي إدارة التفتي -النائب العام للجم ورية -

 تنا ما يشعر بذلك.احملامي العام يف............ لإلعالن أصوال يف لوحة اإلعالنات بعدليتكم, ويف لوحة إعالنات امُلحافظة, وموافا -

 السيد نقيب احملامني. -

 املكتب اإلداري. -

 مديرية املعلوماتية للنشر على املوقع الرمسي. -

 فوظات.احمل-احملاسبة-مديرية املوارد البشرية -

 السجل العام. -


