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 وزارة التعليم العالي

 / 666قرار رقم / 

 وزير التعليم العالي

 و تعديالته 4552/ لعام 05بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم /
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 ُيقرر مايلي :
 

تسلسي   و  مين بياقي املتقيدمني   مين بياقي املتقيدمني    املقبيولني مين النياج ني    أمسياء / اإلدارة املركزيية  علن وزارة التعلييم العيالي  ُت -1مادة 

م ، وفيق الوييفية والف ية املبينية     41/6/4532/ تاريخ 100املعلن عنه بالقرار رقم / الختباريف اجناحهم   درجات

 جبانب اسم ك  منهم يف اجلدول الوارد أدناه :
 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 2929 87 كاتب ثالثة مرس  صاحل لينا  .1

 7728 87 كاتب ثالثة جابر كام  نارميان  .2

 77 78 كاتب ثالثة أمحد عبد الكريم حممد عيد  .3

 78 87 كاتب ثالثة غامن وطفة روال  .4

 7.28 87 كاتب ثالثة حممد احلوراني فاتن  .5

 7.27 78 كاتب ثالثة فائز خضر عيسى  .6

 7.29 77 كاتب ثالثة فؤاد اجلوهري مرح  .7

 7.28 87 كاتب ثالثة سعد الدين األشقر منى  .8

 7728 87 كاتب ثالثة نديم مسلم ميادة  .9

 77 77 كاتب ثالثة مازن العايش جيهان  .11

 7827 88 كاتب ثالثة عبد اهلل مصطفى منال  .11

 7828 87 كاتب ثالثة ابراهيم ابراهيم منال  .12

 7828 88 كاتب ثالثة حسن االبراهيم عبري  .13



 7722 78 كاتب ثالثة أمحد صاحل عالء  .14

 7728 88 كاتب ثالثة رزق ميا مليس  .15

 7728 78 كاتب ثالثة مجال كرجوسلي كنانة  .16

 77 78 كاتب ثالثة حممد دبوس خولة  .17

 7922 87 كاتب ثالثة غسان أمحد مريم  .18

 7927 88 كاتب ثالثة نوري العلي صبا  .19

 7927 78 كاتب ثالثة فرج حبقة نور  .21

 7827 78 كاتب ثالثة ابراهيم عنقة ليندا  .21

 7827 88 كاتب ثالثة حممد الصفدي فاطمة  .22

 7828 87 كاتب ثالثة حسن شديد صفاء  .23

 7827 87 كاتب ثالثة وحيد وطفة والء  .24

 78 87 كاتب ثالثة مسري عيسى روال  .25

 .782 87 كاتب ثالثة عمار عماد سلمى  .26

 7828 87 كاتب ثالثة حممد أمين سعود هبة  .27

 7827 87 كاتب ثالثة أمحد مصطفى علي  .28

 7828 88 كاتب ثالثة موفق داالتي مسرة  .29

 78 88 كاتب ثالثة مخيس ابراهيم منى  .31

 8222 7. كاتب ثالثة ابراهيم صاحل وعد  .31

 8222 7. كاتب ثالثة يوسف محود مسري  .32

 8222 7. كاتب ثالثة عيسى العكاري كوكب  .33

 8222 87 كاتب ثالثة أمحد عيسى إميان  .34

 82 88 كاتب ثالثة حممد علي غيثاء  .35

 8722 87 كاتب ثالثة ناصر العودة اهلل مؤيد  .36

 8722 8. كاتب ثالثة صالح شهال ملا  .37

 8722 7. كاتب ثالثة حسن رضا ليلى  .38

 8722 87 كاتب ثالثة حممد يوسف رهام  .39

 8727 7. كاتب ثالثة طعمة حممد إميان  .41

 8728 7. كاتب ثالثة حممد عمار راميا  .41

 8728 7. كاتب ثالثة سليمان دالي فريوز  .42

 .872 7. كاتب ثالثة ابراهيم احملمد رنا  .43

 8728 87 كاتب ثالثة حممد صاحل عمراية رشا  .44

 8728 87 كاتب ثالثة ابراهيم مجعة دعاء  .45



 8728 88 كاتب ثالثة يوسف عالن ماري  .46

 8729 7. كاتب ثالثة زكي سعدة رامي  .47

 8729 7. كاتب ثالثة حبيب الضاهر مساح  .48

 8728 87 كاتب ثالثة موسى أمحد بتول  .49

 8728 88 كاتب ثالثة حسن الغنام روعة  .51

 8728 87 كاتب ثالثة عبد اهلادي يوسف حممد  .51

 87 87 كاتب ثالثة طارق عيسى عال  .52

 87 87 كاتب ثالثة سعد اهلل مدور مسعان  .53

 87 88 كاتب ثالثة عيسى حيمود إميان  .54

 87 7. كاتب ثالثة ابراهيم النمر رويدة  .55

 87 87 كاتب ثالثة أمحد الساير فايز  .56

 8822 7. كاتب ثالثة تيسري دياب إميان  .57

 8822 7. كاتب ثالثة ابراهيم جبور عتاب  .58

 8828 88 كاتب ثالثة هيثم سليمة هيا  .59

 8828 87 كاتب ثالثة توفيق ناصر هبة  .61

 8828 7. كاتب ثالثة علي احلميد إميان  .61

 8827 87 كاتب ثالثة أمحد احلبوس فاديا  .62

 8829 87 كاتب ثالثة علي سويد دعاء  .63

 8828 87 كاتب ثالثة حممود جمب  رهام  .64

 8.27 88 كاتب ثالثة أكرم العموري رنا  .65

 8.27 88 كاتب ثالثة حممد سلماوي أحالم  .66

 8.28 7. كاتب ثالثة علي اليوسف كوثر  .67

 8.28 87 كاتب ثالثة حممد بسام حجازي كيالني والء  .68

 8.28 87 كاتب ثالثة علي سليم ساندريال  .69

 .8.2 87 كاتب ثالثة شوكت ناصر دارين  .71

 .8.2 88 كاتب ثالثة حسني مرعي السويلم داليا  .71

 8.28 7. كاتب ثالثة حممود بسيط غادة  .72

 8.28 7. كاتب ثالثة حممود بسيط حليمة  .73

 8.27 88 كاتب ثالثة كاسر حسن عال  .74

 8.29 87 كاتب ثالثة أمحد ابراهيم عبري  .75

 8.29 7. كاتب ثالثة فيص  حممود إيليا  .76

 8.28 88 كاتب ثالثة جابر عيسى ميس  .77



 8.28 9. كاتب ثالثة حممد حسن مادلني  .78

 .8 87 كاتب ثالثة أمحد عبد اللطيف سليم  .79

 8722 87 كاتب ثالثة شادي البطرس سالفة  .81

 8722 7. كاتب ثالثة جودت محرية سلوى  .81

 8727 87 كاتب ثالثة رزق ميا مرح  .82

 8727 87 كاتب ثالثة فوزي جابر مياسي  .83

 8728 87 كاتب ثالثة خلي  قرقورا عفاف  .84

 .872 7. كاتب ثالثة حممد شروف جمد  .85

 .872 87 كاتب ثالثة عز الدين صايف خدجية  .86

 .872 89 كاتب ثالثة حسن العمر منى  .87

 8727 88 كاتب ثالثة منيف صقر مدين  .88

 8727 88 كاتب ثالثة حممد حممد هبة  .89

 8728 87 كاتب ثالثة أمحد سلمان عفراء  .91

 87 87 كاتب ثالثة فايز النجار مها  .91

 87 87 كاتب ثالثة بسام املغرب  مرح  .92

 87 87 كاتب ثالثة ابراهيم عبد العال روبا  .93

 8822 8. كاتب ثالثة عزيز علي سهري  .94

 8827 7. كاتب ثالثة حامت حسن عال  .95

 8828 7. كاتب ثالثة يوسف أمحد مسر  .96

 8828 9. كاتب ثالثة فيص  ابراهيم نوال  .97

 8827 87 كاتب ثالثة عمار خرما ريم  .98

 8827 87 كاتب ثالثة حممد بكرو زهرة  .99

 8828 7. كاتب ثالثة خلف احملمد دعاء  .111

 8827 8. كاتب ثالثة يوسف صافتلي ندى  .111

 8827 8. كاتب ثالثة أمحد ونوس رانيا  .112

 8828 88 كاتب ثالثة أمحد خلوف حوراء  .113

 8828 7. كاتب ثالثة حسن غنام سارة  .114

 88 7. كاتب ثالثة ثابت ديب عبري  .115

 88 7. كاتب ثالثة غازي خضور وفاء  .116

 88 7. كاتب ثالثة حسن االبراهيم صفاء  .117

 88 7. كاتب ثالثة أمحد بستون هيالنة  .118

 8722 87 كاتب ثالثة يوسف عثمان ريم  .119



 8727 88 كاتب ثالثة امحد املرزوق صابرين  .111

 8728 87 كاتب ثالثة يوسف ديب عفراء  .333

 .872 87 كاتب ثالثة حممود موسى آالء  .334

 8727 7. كاتب ثالثة مسري محود مادلني  .331

 8727 88 كاتب ثالثة خلي  إمساعي  مريم  .332

 8729 7. كاتب ثالثة مسري قزيز هبة  .330

 8728 87 كاتب ثالثة صديق رابعة سلمى  .331

 87 8. كاتب ثالثة أمحد سعيد سوسن  .331

 87 87 كاتب ثالثة حممد عيد اخلطيب دعاء  .332

 87 87 كاتب ثالثة طعمة حممد مليس  .336

 87 87 كاتب ثالثة صاحل أمحد ليندا  .345

 8927 88 كاتب ثالثة جنيب شدود زينب  .343

 8927 88 كاتب ثالثة حممود حديد رهاف  .344

 8927 88 كاتب ثالثة شوقي جناد عال  .341

 8928 7. كاتب ثالثة حممد حسن فوائد  .342

 .892 88 كاتب ثالثة أمحد املصري رجاء  .340

 8927 88 كاتب ثالثة صالح شهال عبري  .341

 8927 88 كاتب ثالثة أمحد راك  فداء  .341

 8929 88 كاتب ثالثة حسن احلمود عال  .342

 8929 88 كاتب ثالثة مناض  محدان رؤى  .346

 8929 7. كاتب ثالثة حسني كامسان منار  .315

 8928 88 كاتب ثالثة حممود محودة شام  .313

 89 88 كاتب ثالثة عبد العزيز ش ود حال  .314

 89 8. كاتب ثالثة غازي أبو شلة كاترين  .311

 8827 7. كاتب ثالثة عادل صاحل مرينا  .312

 8829 7. كاتب ثالثة ناصر أبو فخر ناهدة  .310

 8829 8. كاتب ثالثة فيص  حممود ايلني  .311

 8829 8. كاتب ثالثة زريق جبور سوسن  .311

 8829 88 كاتب ثالثة عبد املالك ابراهيم جمدولني  .312

 8829 88 كاتب ثالثة جربائي  عبود رهام  .316

 8828 88 كاتب ثالثة يوسف القاضي يسرى  .325

 8828 7. كاتب ثالثة عايد الشتيوي عال  .323



 8828 88 كاتب ثالثة أمحد خضور نهيلة  .324

 88 8. كاتب ثالثة كام  احلفيان ربى  .321

 8822 8. كاتب ثالثة سعيد حسني رانيا  .322

 8827 88 كاتب ثالثة يوسف األمحد مرح  .320

 8827 88 كاتب ثالثة عالء الدين سويد عندليب  .321

 8828 88 كاتب ثالثة ياسني املفعالني عال  .321

 8828 88 كاتب ثالثة حسيب سرية زينب  .322

 .882 7. كاتب ثالثة صاحل حممد دمية  .326

 .882 88 كاتب ثالثة عمر ضايع روعة  .305

 .882 88 كاتب ثالثة عيسى رسوق مريم  .303

 .882 7. كاتب ثالثة مسري مصري رهف  .304

 .882 7. كاتب ثالثة سليمان سليمان نور اهلدى  .301

 8828 7. كاتب ثالثة عبد الرمحن سعدة قسور  .302

 8827 7. كاتب ثالثة جابر جنيدي رغداء  .300

 8829 88 كاتب ثالثة حممد السيد بسمة  .301

 8828 88 كاتب ثالثة حممد شيخو مرح  .301

 88 88 كاتب ثالثة كام  خضر مراد  .302

 88 88 كاتب ثالثة عزت الصوص زينب  .306

 88 88 كاتب ثالثة عكاش خضر ليلى  .315

 88 88 كاتب ثالثة علي يوسف نائلة  .313

 88 88 كاتب ثالثة طالل غصن رهف  .314

 88 88 كاتب ثالثة موفق رزوق بتول  .311

 88 88 كاتب ثالثة وائ  حممد نور  .312

 88 88 كاتب ثالثة عماد عيسى ورود  .310

 88 88 كاتب ثالثة حممد شاكر املقداد مساء  .311

 227. 7. كاتب ثالثة عارف العذبة ندى  .311

 227. 7. كاتب ثالثة أسعد موسى هالة  .312

 228. 8. كاتب ثالثة ميشي  الش اف هيفاء  .316

 228. 7. كاتب ثالثة وفيق إمساعي  هال  .315

 228. 8. كاتب ثالثة خلف احملمد فاديا  .313

 227. 7. كاتب ثالثة صابر اجلباعي سوزان  .314

 227. 7. كاتب ثالثة نضال حمسن تغريد  .311



 228. 7. كاتب ثالثة صالح شهال مليس  .312

 228. 8. كاتب ثالثة حممد احلوراني حنان  .310

 228. 7. كاتب ثالثة ابراهيم خزامة سعاد  .311

 2. 7. كاتب ثالثة زهري اخلضور رنا  .311

 722. 7. كاتب ثالثة خالد مسور سناء  .312

 727. 8. كاتب ثالثة نعيم بشري إيالف  .316

 727. 7. كاتب ثالثة حممد خري أبو جعادة نور  .325

 727. 8. كاتب ثالثة حافظ ديوب جيانا  .323

 727. 9. كاتب ثالثة أنيس ش ادة أم   .324

 729. 8. كاتب ثالثة عباس بنود سامية  .321

 7. 7. كاتب ثالثة حممد جهيم ريم  .322

 7. 7. كاتب ثالثة حامد سقر مسر  .320

 7. 7. كاتب ثالثة حممد خري خري اهلل هناء  .321

 .82. 7. كاتب ثالثة يوسف املناحي نازك  .321

 829. 7. كاتب ثالثة بدوي عثمان وفاء  .322

 22.. 7. كاتب ثالثة حسان احلاج هزاع ندى  .326

 27.. 7. كاتب ثالثة مهدي احلسني س ر  .365

 28.. 7. كاتب ثالثة غازي صبح أروى  .363

 .2.. 7. كاتب ثالثة أمحد سعيدة ميس  .364

 27.. 7. كاتب ثالثة ناجي بدور مسرية  .361

 29.. 7. كاتب ثالثة سليمان أمحد براءة  .362

 28.. 7. كاتب ثالثة عبود ونوس رشا  .360

 28.. 7. كاتب ثالثة حكمت ناصوري ريم  .361

 722. 8. كاتب ثالثة توفيق منصور عطور  .361

 727. 7. كاتب ثالثة راقي خضور بتول  .362

 727. 7. كاتب ثالثة حكمت عاصي بتول  .366

 .72. 7. كاتب ثالثة عطية سعود شريين  .455

 .72. 7. كاتب ثالثة فريد الدرويش سلوى  .453

 727. 7. كاتب ثالثة سلمان خلي  جيالن  .454

 728. 7. كاتب ثالثة عز الدين شباني رهف  .451

 727. 7. كاتب ثالثة ابراهيم الفارس متام  .452

 727. 7. كاتب ثالثة هيثم هرو هبة  .450



 727. 7. كاتب ثالثة سلمان الصوص هال  .451

 729. 7. كاتب ثالثة بسام األعور نارميان  .451

 729. 7. كاتب ثالثة حممد أبو حوية هدي   .452

 728. 7. كاتب ثالثة يعقوب سنح بشرى  .456

 728. 7. كاتب ثالثة عبد الكريم سالمة بامسة  .435

 728. 7. كاتب ثالثة عزيز الراعي هيفاء  .433

 7. 7. كاتب ثالثة بهجت محادة أماني  .434

 7. 7. كاتب ثالثة حممد العلوش هبة  .431

 7. 7. كاتب ثالثة يايي  ابراهيم روز  .432

 7. 7. كاتب ثالثة محدان عبد اهلل عال  .430

 7. 7. كاتب ثالثة أمحد االبراهيم سالم  .431

 7. 7. كاتب ثالثة رامح مرهج دمية  .431

 7. 7. كاتب ثالثة ابراهيم حسن سارة  .432

 7. 7. كاتب ثالثة حممد خلي  هند  .436

 7. 7. كاتب ثالثة حسن عيسى هبة  .445

 7. 7. كاتب ثالثة خالد مجعة آمنة  .443

 7. 7. كاتب ثالثة صاحل العمر راما  .444

 7. 8. كاتب ثالثة كاسر حسن ميس  .441

 7. 7. كاتب ثالثة جورج تايبوا تولني  .442

 7. 7. كاتب ثالثة حسن العيد بسال  .440

 7. 7. كاتب ثالثة سليمان الرمضان يسرة  .441

 7. 7. كاتب ثالثة حممد حممد روهالت  .441

 829. 8. كاتب ثالثة أمحد العبد اهلل كروان  .442

 829. 8. كاتب ثالثة سامل ركاب سوسن  .446

 828. 7. كاتب ثالثة دياب ريا عبري  .415

 828. 8. كاتب ثالثة هيثم فرح سالي  .413

 722. 7. كاتب ثالثة صالح يعقوب أماني  .414

 727. 8. كاتب ثالثة هيثم علوش نغم  .411

 727. 7. كاتب ثالثة وليد الصيالوي بتول  .412

 729. 8. كاتب ثالثة حممد السمهر عزيزة  .410

 728. 7. كاتب ثالثة يوسف القاضي ندى  .411

 7. 7. كاتب ثالثة صاحل احلميدي راج ة  .411



 927. 9. كاتب ثالثة حممد عبد اهلل نسرين  .412

 928. 8. كاتب ثالثة جوهر اجلوهري نريمني  .416

 928. 8. كاتب ثالثة عدنان غياض رهام  .425

 929. 8. كاتب ثالثة خملص طالب رميم  .423

 928. 8. كاتب ثالثة حممد جورية أحالم  .424

 827. 8. كاتب ثالثة فواز العلوش ناهد  .421

 829. 8. كاتب ثالثة رياض كنهوش أمساء  .422

 8. 8. كاتب ثالثة علي حممد سوزان  .420

 827. 8. كاتب ثالثة بسام املصة زينة  .421

 827. 8. كاتب ثالثة يوسف األسعد جيداء  .421

 .82. 8. كاتب ثالثة معروف سعد آالء  .422

 828. 8. كاتب ثالثة أمحد ضاهر هدى  .426

 828. 8. كاتب ثالثة كام  مسلم روفا  .405

 828. 8. كاتب ثالثة عماد بلول ديانا  .403

 828. 8. كاتب ثالثة هيثم أمحد رشا  .404

 828. 8. كاتب ثالثة حمسن حممد ختام  .401

 828. 8. كاتب ثالثة يوسف القاضي وسام  .402

 8. 8. كاتب ثالثة عماد أمحد اهلارون فوزية  .400

 8. 8. كاتب ثالثة يوسف احلسني هال  .401

 8. 8. كاتب ثالثة فرج جوهري إياد  .401

 8. 8. كاتب ثالثة حممد توهان فاطمة  .402

 8. 8. كاتب ثالثة سليمان بيضون إنعام  .406

 8. 8. كاتب ثالثة عزت رعد سها  .415

 8. 8. كاتب ثالثة إبراهيمحممد  قمر شذى  .413

 8. 8. كاتب ثالثة حممد القاسم سناء  .414

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 7728 89 مراقب ثالثة سليمان حسن بشرى  .3

 7828 88 مراقب ثالثة عبد الرمحن الصفدي هدى  .4

 7828 88 مراقب ثالثة صالح علي أنعام  .1

 8222 7. مراقب ثالثة كام  أمحد مسر  .2



 8227 88 مراقب ثالثة خضر عيسى عال  .0

 8722 88 مراقب ثالثة عدنان صادق أماني  .1

 8827 87 مراقب ثالثة مهيب اهلوشي والء  .1

 .8 87 مراقب ثالثة سعد سعيد هبة  .2

 8722 7. مراقب ثالثة خلف اليوسف زهر  .6

 8727 88 مراقب ثالثة وحيد وطفة إباء  .35

 8728 88 مراقب ثالثة صاحل احملمد عبري  .33

 .872 87 مراقب ثالثة حممد األمحد وعد  .34

 8827 87 مراقب ثالثة أنيس حسن ملى  .31

 .872 7. مراقب ثالثة علي سعود سالي  .32

 8727 87 مراقب ثالثة حمي الدين احملسن رغد  .30

 8727 8. مراقب ثالثة موسى مل م حممد  .31

 8728 8. مراقب ثالثة رمضان عيسى ثناء  .31

 89 89 مراقب ثالثة حممود محود حممد  .32

 8827 7. مراقب ثالثة مض ي جدعان ندى  .36

 8829 88 مراقب ثالثة ديب عيسى حممد يعقوب  .45

 8828 7. مراقب ثالثة ابراهيم صاحل سهى  .43

 8822 8. مراقب ثالثة حممد حسن فاتن  .44

 .882 88 مراقب ثالثة كمال سعيد أم   .41

 8828 88 مراقب ثالثة حسن سلمان ليدا  .42

 222. 7. مراقب ثالثة عبدو خنلة شروق  .40

 227. 7. مراقب ثالثة حسني اخللف حسنة  .41

 722. 7. مراقب ثالثة وائ  ابراهيم دالل  .41

 722. 7. مراقب ثالثة عيماد الدرويش شعاع  .42

 728. 8. مراقب ثالثة أمحد مل م أريج  .46

 727. 7. مراقب ثالثة يونس محادة سها  .15

 7. 7. مراقب ثالثة خالد القاضي مسر  .13

 .82. .. مراقب ثالثة أمحد الكردي عائشة  .14

 828. 7. مراقب ثالثة صاحل منصور رنا  .11

 827. 8. مراقب ثالثة خلدون احلجلي فينوس  .12

 27.. 7. مراقب ثالثة مجي  مثلج رحاب  .10

 29.. 8. مراقب ثالثة حممد طاخ إميان  .11



 727. 7. مراقب ثالثة حسن زعرت نورا  .11

 .72. 7. مراقب ثالثة رؤوف غنام جوليا  .12

 .72. 7. مراقب ثالثة جهاد ديوب أريج  .16

 728. 7. مراقب ثالثة علي حممود رهف  .25

 728. 7. مراقب ثالثة عبد اللطيف عليكو ختام  .23

 7. 7. مراقب ثالثة محو احلمو أصال  .24

 8. 8. مراقب ثالثة حممود سليمان أريج  .21

 8. 8. مراقب ثالثة حممد علي زيدان شهد  .22

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 7728 78 سائق رابعة حيدر سليمان أمحد  .3

 7.27 87 سائق رابعة عبد الرؤوف صاحل أمحد  .4

 7827 87 سائق رابعة بسيم األحبث درار  .1

 8728 88 سائق رابعة حممد عوض إبراهيم  .2

 8.27 88 سائق رابعة حممد حالوة عماد  .0

 8727 7. سائق رابعة فريد معروف عروة  .1

 8729 7. سائق رابعة عطا اهلل احملمد حممد  .1

 8827 7. سائق رابعة مصطفى يوسف أمحد  .2

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 7728 87 كاتبةضارب آلة  رابعة يوسف سلمان رهام  .3

 7727 77 ضارب آلة كاتبة رابعة عيسى بلول سارة  .4

 7827 87 ضارب آلة كاتبة رابعة مسري دندش سوزان  .1

 .772 87 ضارب آلة كاتبة رابعة حسان غامن هيفاء  .2

 7829 78 ضارب آلة كاتبة رابعة مسري حسن يارا  .0

 7828 78 ضارب آلة كاتبة رابعة علي بعرية والء  .1

 8728 7. ضارب آلة كاتبة رابعة ياسني ياسني مجيلة  .1

 87 87 ضارب آلة كاتبة رابعة بهاء حسني سارة  .2

 88 88 ضارب آلة كاتبة رابعة جنيب الصاحل سارة  .6

 8.29 7. ضارب آلة كاتبة رابعة حممد درويش عبري  .35



 8727 87 ضارب آلة كاتبة رابعة منر حممد عال  .33

 87 87 كاتبة ضارب آلة رابعة مشاري املغوش هالة  .34

 87 87 ضارب آلة كاتبة رابعة حممود حجيكو مساح  .31

 8822 8. ضارب آلة كاتبة رابعة حسن عثمان ميساء  .32

 8828 8. ضارب آلة كاتبة رابعة سلمان املغوش جوليانا  .30

 8928 7. ضارب آلة كاتبة رابعة عبد العزيز سلما هال  .31

 8827 7. ضارب آلة كاتبة رابعة عماد وزير حنان  .31

 8828 88 ضارب آلة كاتبة رابعة نصر املصري حياة  .32

 8829 88 ضارب آلة كاتبة رابعة حممد علي األغا شذا  .36

 827. 8. ضارب آلة كاتبة رابعة ش ادة ديب إميان  .45

 9. 9. ضارب آلة كاتبة رابعة حممود سرور هيفاء  .43

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 2728 78 مأمور هاتف رابعة عطا اهلل الشعار نشأت  .3

 7828 8. مأمور هاتف رابعة إمساعي  طالب ابتسام  .4

 7829 78 مأمور هاتف رابعة امحد الياسني يوسف  .1

 8222 87 مأمور هاتف رابعة حممد بدر حال  .2

 8228 87 مأمور هاتف رابعة حممد امحد راما  .0

 8228 88 مأمور هاتف رابعة حممد فندي فاطمة  .1

 8228 87 مأمور هاتف رابعة يافع ناصر ريم  .1

 8728 87 مأمور هاتف رابعة فايز احليلونة مايا  .2

 87 87 مأمور هاتف رابعة مرتضى املنصور سهى  .6

 8.27 87 مأمور هاتف رابعة أنور سيف مرح  .35

 8827 8. مأمور هاتف رابعة علي يوسف راما  .33

 727. 7. مأمور هاتف رابعة هشام غندور أم   .34

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 7822 88 عام  مقسم رابعة امحد اخلري ختام  .3

 7829 78 عام  مقسم رابعة هيثم خرما مينى  .4

 78 78 عام  مقسم رابعة يونس بلول ملك  .1



 8728 87 عام  مقسم رابعة عدنان عمران أمساء  .2

 8829 87 عام  مقسم رابعة هيثم خرما ديانا  .0

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 .292 78 ممرضة مساعدة رابعة أمحد خلوف ابتسام  .3

 2928 87 ممرضة مساعدة رابعة علي علي رويدة  .4

 29 78 ممرضة مساعدة رابعة عز الدين شرابة هبا  .1

 2822 78 ممرضة مساعدة رابعة أمحد رباح زينب  .2

 2822 78 ممرضة مساعدة رابعة سلطان بدر مي  .0

 7229 77 ممرضة مساعدة رابعة زين الدين عالء الدين هيفاء  .1

 .782 78 ممرضة مساعدة رابعة حممد احلسني أنس  .1

 .782 77 ممرضة مساعدة رابعة حممد عبد اهلل ميس  .2

 7.27 .8 ممرضة مساعدة رابعة علي سعود مساح  .6

 .7 77 ممرضة مساعدة رابعة أمحد األمحد منار  .35

 7729 77 ممرضة مساعدة رابعة عدنان احلاج س ر  .33

 77 87 ممرضة مساعدة رابعة حممد مصطفى مريم  .34

 77 87 ممرضة مساعدة رابعة أمحد خلوف حورية  .31

 7828 87 ممرضة مساعدة رابعة ابراهيم جنال وعد  .32

 7722 89 ممرضة مساعدة رابعة عدنان علي ليلى  .30

 .772 77 ممرضة مساعدة رابعة زين الدين عالء الدين فاطمة  .31

 7927 78 ممرضة مساعدة رابعة حممد حسني عفراء  .31

 79 78 ممرضة مساعدة رابعة سليمان جرب ميسون  .32

 79 87 ممرضة مساعدة رابعة علي علي مساح  .36

 7827 78 ممرضة مساعدة رابعة علي احلمادي جنالء  .45

 7828 88 ممرضة مساعدة رابعة حممود األمحد نهلة  .43

 .782 78 ممرضة مساعدة رابعة وديع ميا يارا  .44

 7827 87 ممرضة مساعدة رابعة نايف غصن نور  .41

 7822 88 ممرضة مساعدة رابعة حمي الدين اجلاسم نسرين  .42

 7828 87 ممرضة مساعدة رابعة أمحد حجازي بشرى  .40

 7828 87 ممرضة مساعدة رابعة عصام ابراهيم ريم  .41

 78 78 ممرضة مساعدة رابعة فرج عبد ريهام  .41



 78 78 ممرضة مساعدة رابعة حممد خضور ريم  .42

 8227 87 ممرضة مساعدة رابعة سليمان العزي ليليان  .46

 8227 87 ممرضة مساعدة رابعة نايف غصن نريمني  .15

 8727 87 ممرضة مساعدة رابعة حممود اجلالد آالء  .13

 87 87 ممرضة مساعدة رابعة رياض عبدو بسمة  .14

 87 87 ممرضة مساعدة رابعة عيسى ضاهر زينب  .11

 .882 87 ممرضة مساعدة رابعة كمال االمساعي  رؤى  .12

 8827 87 ممرضة مساعدة رابعة حممد حسني مرام  .10

 8.28 87 ممرضة مساعدة رابعة عصام عم علي سناء  .11

 87 87 ممرضة مساعدة رابعة كام  علي إيهاب  .11

 8828 7. ممرضة مساعدة رابعة وفيق حمال نيفني  .12

 8722 7. ممرضة مساعدة رابعة عادل احلبش مليس  .16

 8727 87 ممرضة مساعدة رابعة عادل احلبش رشا  .25

 8927 88 ممرضة مساعدة رابعة أمحد فياض نسرين  .23

 .882 88 ممرضة مساعدة رابعة رضوان عبد الرحيم رهام  .24

 8822 88 ممرضة مساعدة رابعة رزق بكور منار  .21

 7. 7. ممرضة مساعدة رابعة ياسر العبد اهلل بتول  .22

 828. 8. ممرضة مساعدة رابعة حممود زيين عبري  .20

 8. 8. ممرضة مساعدة رابعة غازي املرشود أمساء  .21

 27.. 7. ممرضة مساعدة رابعة حممد زهري شرف غصون  .21

 27.. 7. ممرضة مساعدة رابعة كنجو كنجو اكتمال  .22

 29.. 7. ممرضة مساعدة رابعة حسني الصاحل لينا  .26

 8. 8. ممرضة مساعدة رابعة موفق الشي اوي مايا  .05

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 8827 87 ميكانيكي رابعة حممود مهنا هاني  .3

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 7827 78 دهان رابعة عارف مهنا مهنا  .3

 



 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 78 87 حالق رابعة خالد عانيمو هشام  .3

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 7728 87 طاهي رابعة عبد الكريم علي يوسف  .3

 8229 7. طاهي رابعة سعود عزام شادية  .4

 8. 8. طاهي رابعة عبد الرمحن نبوت فريال  .1

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 2822 78 عام  غسي  وكوي رابعة قاسم شباني عهد  .3

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 2827 78 خياطة رابعة علي ضاهر ميس  .3

 7222 87 خياطة رابعة حممود حجو أمسهان  .4

 78 78 خياطة رابعة حسام الدين الكبة آالء  .1

 77 77 خياطة رابعة علي احليلوني سراء  .2

 7728 87 خياطة رابعة حممد حسن فاديا  .0

 79 78 خياطة رابعة يوسف امليمساني هبة  .1

 7828 88 خياطة رابعة علي عبد الرحيم فاطمة  .1

 7828 88 خياطة رابعة فائق بوتامر ثناء  .2

 8227 87 خياطة رابعة علي حممد ريم  .6

 8729 88 خياطة رابعة مسري محدان عبري  .35

 87 87 خياطة رابعة علي اليوسف نوره  .33

 87 87 خياطة رابعة شوقي ونوس نغم  .34

 8829 88 خياطة رابعة كام  ش ادة دعاء  .31

 8727 87 خياطة رابعة عبدو الغماز أم   .32

 87 87 خياطة رابعة فواز العلي سوزان  .30

 88 88 خياطة رابعة حممد محيمص راميا  .31



 722. 7. خياطة رابعة حسام العطا اهلل نتالي  .31

 8. 7. خياطة رابعة يوسف يوسف حال  .32

 28.. 7. خياطة رابعة أمحد أسعد رهف  .36

 727. 7. خياطة رابعة أمحد علي مرح  .45

 7. 7. خياطة رابعة عطا القاسم جيهان  .43

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 8828 87 حدائقي خامسة حممد عيد الدنا حممود  .3

 8.28 88 حدائقي خامسة جهاد يونس غدير  .4

 89 88 حدائقي خامسة حممود عثمان ملا  .1

 88 88 حدائقي خامسة ماجد قنص رميون  .2

 7. 7. حدائقي خامسة عبد اهلادي ملي ان خالد  .0

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 .272 78 حارس خامسة أمحد زريفة منصور  .3

 7729 78 حارس خامسة حممد القادري غسان  .4

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 7827 78 موزع بريد خامسة شريف ذياب منال  .3

 7827 78 موزع بريد خامسة أمحد القندح وفاء  .4

 .782 78 موزع بريد خامسة حممد محيص مرح  .1

 78 78 موزع بريد خامسة حممود حديد كارم  .2

 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 2.28 77 آذن خامسة علي نصار حممود  .3

 7828 78 آذن خامسة حمسن أمحد شادي  .4

 87 87 آذن خامسة حممود اجلعيدي خزمة  .1

 87 87 آذن خامسة إمساعي  صفا فاطمة  .2



 

 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 .282 78 مستخدم خامسة نايف الرشيد سها  .3

 2827 78 مستخدم خامسة يوسف هيفا مها  .4

 2722 77 مستخدم خامسة حممود حايك منال  .1

 2927 87 مستخدم خامسة خضر اخلضور رويدة  .2

 2928 87 مستخدم خامسة غسان البارودي عائدة  .0

 2928 77 مستخدم خامسة علي السوسي مصطفى  .1

 2827 77 مستخدم خامسة عبده حسن أمني إميان  .1

 7827 78 مستخدم خامسة عدنان احلسني عائشة  .2

 77 77 مستخدم خامسة يوسف الذياب معاذ  .6

 7827 87 مستخدم خامسة وجيه بركات آمنة  .35

 7728 77 مستخدم خامسة أمحد ضاهر هند  .33

 7927 87 مستخدم خامسة يوسف االبراهيم نادية  .34

 7927 78 مستخدم خامسة أمحد احلسيان مارلني  .31

 7827 78 مستخدم خامسة بهجت علي رندة  .32

 7822 78 مستخدم خامسة حممد سليمان لني  .30

 7829 87 مستخدم خامسة حسن احليلوني فرح  .31

 78 78 مستخدم خامسة أكرم العيسى شرياز  .31

 78 78 مستخدم خامسة رفيق حبيب سندس  .32

 8727 88 مستخدم خامسة حسن ميهوب هيالنة  .36

 87 87 مستخدم خامسة منر عبد اهلل حنان  .45

 87 87 مستخدم خامسة حسن احليلوني ملى  .43

 8.27 87 مستخدم خامسة عدنان مراد مريم  .44

 8729 87 مستخدم خامسة ابراهيم ابراهيم رهام  .41

 8728 88 مستخدم خامسة عدنان احلسني مريم  .42

 
 
 

 



 الوييفة الف ة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 2.28 77 مستخدم تنظيف خامسة أمحد القاسم ماهر  .3

 2.29 77 مستخدم تنظيف خامسة حممد القادري أمحد  .4

 2822 77 مستخدم تنظيف خامسة عزات قريان حممد  .1

 .282 77 مستخدم تنظيف خامسة حسني املصري مصعب  .2

 2828 77 مستخدم تنظيف خامسة خالد عبد الرزاق حسناء  .0

 2829 78 مستخدم تنظيف خامسة أمحد زيتون حممد  .1

 2828 78 مستخدم تنظيف خامسة حممد زحلط راميا  .1

 2722 77 مستخدم تنظيف خامسة سلطان اللواح زاهر  .2

 27 78 مستخدم تنظيف خامسة خالد السعيد رامي  .6

 2922 77 مستخدم تنظيف خامسة دياب خالد ديب  .35

 2927 77 مستخدم تنظيف خامسة غريب دواي عماد  .33

 2927 77 مستخدم تنظيف خامسة سعيد يوسف بركات  .34

 2928 87 مستخدم تنظيف خامسة إمساعي  طالب صفاء  .31

 29 87 مستخدم تنظيف خامسة حمسن العبد اهلل مسر  .32

 2822 87 مستخدم تنظيف خامسة صاحل سعد الدين نبيلة  .30

 2828 78 مستخدم تنظيف خامسة حممود حايك خنساء  .31

 2829 78 مستخدم تنظيف خامسة سعيد املشهور طل ة  .31

 2828 78 مستخدم تنظيف خامسة ماجد أديب حممد  .32

 28 78 مستخدم تنظيف خامسة أمحد زيتون عاصم  .36

 7222 78 مستخدم تنظيف خامسة عيسى العبود سارة  .45

 7227 87 مستخدم تنظيف خامسة حسن األمحد اكتمال  .43

 7228 77 مستخدم تنظيف خامسة شعالن مصطفى محزة  .44

 7722 82 مستخدم تنظيف خامسة حسن اخلنسة نداء  .41

 7728 87 مستخدم تنظيف خامسة حييى حممد عواطف  .42

 7827 77 مستخدم تنظيف خامسة علي بشتاوي ماهر  .40

 7827 77 مستخدم تنظيف خامسة جالل سعد دمية  .41

 7828 77 مستخدم تنظيف خامسة جودت ابراهيم نهى  .41

 7827 77 مستخدم تنظيف خامسة منصور املنصور ريم  .42

 7829 78 مستخدم تنظيف خامسة حسني ابراهيم حممد  .46

 7829 77 مستخدم تنظيف خامسة عزت الصوص باس   .15



 78 78 مستخدم تنظيف خامسة إسكندر حممد نادين  .13

 78 77 مستخدم تنظيف خامسة حممود يوسف غادة  .14

 7.28 87 مستخدم تنظيف خامسة فطيم عيسى عبري  .11

 .7.2 87 مستخدم تنظيف خامسة معني محدان سناء  .12

 7.29 78 مستخدم تنظيف خامسة طالل حممود ريم  .10

 7727 87 مستخدم تنظيف خامسة إمساعي  علي شريين  .11

 7728 77 مستخدم تنظيف خامسة علي عبدو عصام  .11

 7727 77 مستخدم تنظيف خامسة حسن وردة علي  .12

 7728 77 مستخدم تنظيف خامسة حممد محيشة رميا  .16

 77 77 مستخدم تنظيف خامسة زكريا احلامض زادة  .25

 7828 77 مستخدم تنظيف خامسة فهد الل ام إسراء  .23

 7829 87 مستخدم تنظيف خامسة حممود احلسن فادية  .24

 78 77 مستخدم تنظيف خامسة ناصر يوسف دارين  .21

 78 78 مستخدم تنظيف خامسة ذياب الش ادة سامية  .22

 7727 78 مستخدم تنظيف خامسة ياسني أمحد حممود  .20

 7727 78 مستخدم تنظيف خامسة حممد عربي حربي مسر  .21

 7727 78 مستخدم تنظيف خامسة علي علوش أمرية  .21

 7729 87 مستخدم تنظيف خامسة عبد الرمحن الصفدي سعدة  .22

 7729 78 مستخدم تنظيف خامسة داؤد جبيلي جمدلني  .26

 7728 77 مستخدم تنظيف خامسة حممد زيتون وليد  .05

 7728 77 مستخدم تنظيف خامسة نذير حاج مصطفى حممد عيد  .03

 77 77 مستخدم تنظيف خامسة أكرم احلرستاني طالل  .04

 77 77 مستخدم تنظيف خامسة نواف فاض  ألفت  .01

 77 77 مستخدم تنظيف خامسة حسني اليونس جمد  .02

 7927 87 مستخدم تنظيف خامسة الياس كسريي ألكسي  .00

 7928 78 مستخدم تنظيف خامسة علي املنصور نادين  .01

 7822 87 مستخدم تنظيف خامسة أكرم زاهر منه   .01

 7827 78 مستخدم تنظيف خامسة نايف محود بعثية  .02

 7828 78 مستخدم تنظيف خامسة سلمان الصوص حنان  .06

 7828 78 مستخدم تنظيف خامسة متيم شلييب عمران  .15

 7828 78 مستخدم تنظيف خامسة فايز كلتوم عندلني  .13

 7828 87 مستخدم تنظيف خامسة عبد اللطيف منصور حممد  .14



 7828 87 مستخدم تنظيف خامسة حممود حممود أمساء  .11

 7829 78 مستخدم تنظيف خامسة حممد خميرب إميان  .12

 .782 78 مستخدم تنظيف خامسة يوسف عبود راميا  .10

 7827 78 مستخدم تنظيف خامسة رمضان سليم حكمية  .11

 7827 87 مستخدم تنظيف خامسة جاسم العلي رقية  .11

 7827 87 مستخدم تنظيف خامسة أمحد املسعود والء  .12

 78 78 مستخدم تنظيف خامسة علي العسراوي حممد  .16

 78 78 مستخدم تنظيف خامسة أمحد صوان ناصر  .15

 78 78 مستخدم تنظيف خامسة كمال احلامض ملى  .13

 8227 87 تنظيف مستخدم خامسة علي دراج فاتن  .14

 8722 87 مستخدم تنظيف خامسة زهري اجلزر ابتسام  .11

 8728 87 مستخدم تنظيف خامسة مصطفى آدم فاطمة  .12

 8728 87 مستخدم تنظيف خامسة كام  سليمان مساهر  .10

 8728 87 مستخدم تنظيف خامسة حممد أمحد ناهد  .11

 87 87 مستخدم تنظيف خامسة حسن دخي  رضوة  .11

 87 87 مستخدم تنظيف خامسة الرمحنعبد  حممود عال  .12

 87 87 مستخدم تنظيف خامسة حمي الدين علي نور  .16

 8827 87 مستخدم تنظيف خامسة أمحد األمحد سعدة  .25

 8827 87 مستخدم تنظيف خامسة توفيق جامع هند  .23

 .8.2 87 مستخدم تنظيف خامسة علي حسن مثال  .24

 8.27 87 مستخدم تنظيف خامسة أمحد علي سوزان  .21

 8.28 89 مستخدم تنظيف خامسة فرج العقلة جنمة  .22

 8722 88 مستخدم تنظيف خامسة موسى املزع  منى  .20

 8727 87 مستخدم تنظيف خامسة جاسم العلي علياء  .21

 .872 87 مستخدم تنظيف خامسة امحد رباح ثراء  .21

 .872 87 مستخدم تنظيف خامسة خالد حللح ملا  .22

 8728 87 مستخدم تنظيف خامسة علي محدان حنان  .26

 87 87 مستخدم تنظيف خامسة موسى املزع  أمينة  .65

 87 87 مستخدم تنظيف خامسة حسن منون والء  .63

 87 87 مستخدم تنظيف خامسة بسيم مسعود يارا  .64

 8827 88 مستخدم تنظيف خامسة عيسى حممد ندى  .61

 .882 88 مستخدم تنظيف خامسة خالد حللح منال  .62



 88 88 تنظيف مستخدم خامسة نديم حمفوض نسرين  .60

 88 88 مستخدم تنظيف خامسة حممود عباس هدى  .61

 8727 87 مستخدم تنظيف خامسة توفيق هدية فاطمة  .61

 8727 87 مستخدم تنظيف خامسة حسن علي كاترين  .62

 8728 87 مستخدم تنظيف خامسة حممد أمحد سهام  .66

 87 87 مستخدم تنظيف خامسة حممد عبد الفتاح فاديا  .355

 87 87 مستخدم تنظيف خامسة راكان إمساعي  مسر  .353

 87 87 مستخدم تنظيف خامسة عبد اللطيف علي صفاء  .354

 8828 88 مستخدم تنظيف خامسة يوسف الرجو سلوى  .351

 8827 7. مستخدم تنظيف خامسة حسن نصر ميساء  .352

 88 88 مستخدم تنظيف خامسة فت ي ش ادة سناء  .350

 88 88 مستخدم تنظيف خامسة يوسف املغربي سهام  .351

 827. 9. مستخدم تنظيف خامسة عبد حممد فراس  .351

 

 على مجيع املقبولني للتعني الواردة أمساؤهم أعاله موافاة وزارة التعليم العالي/ مديرية الشؤون اإلدارية  -2مادة 

/ لعام 05// من القانون األساسي للعاملني بالدولة رقم 7/باألوراق الثبوتية املنصوص عليها باملادة                   

 م6552

 علمًا أنه سيسقط حق املقبول للتعني إذا مل يستكم  أوراقه خالل شهر من تاريخ صدور هذا القرار .
 

بالعم  لديها ملدة ال تق  عن مخس سنوات، دون تقدمه بطلب التعليم العالي وزارة لدى يتعهد املعني  - 3مادة 

 للنق  

 حملافظة قب  انتهاء فرتة التمرين .جيوز له التقدم بطلب نق  ضمن نفس ا ، كما ال إىل حمافظة أخرى                
 

 ُيبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . -4مادة 
 

 

 م 89/88/9882 دمشق املوافق ليييِي  
 

 وزير التعليم العالي                        
 

 بسام ابراهيمالدكتور                     

 صورة إىل :

 و اجلهات التابعة هلا يف دمشقلوحة إعالنات وزارة التعليم العالي  -

 /http://www.mohe.gov.syاملوقع اإللكرتوني لوزارة التعليم العالي   -

 لوحة إعالنات حمافظة دمشق  -

 

http://www.mohe.gov.sy/


 


