
   الجمهورية العربية السورية

            وزارة النقل

          دائرة االمتحانات

2022الدورة األولى لعام - نتائج الطالب الناجحين في االمتحان العام للشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري  

ميكانيك  بحري   : المهنة 

3800النهاية العظمى

1710النهاية الصغرى

96.97297.131فيحاءعلي مازن حمودي1380

94.52794.815لبنى العليمقداد وائل إسماعيل2166

94.13894.447روز حسنحيدره احمد حسن3149

91.7592.184ماجدة زينابراهيم مصطفى طبوش4147

90.72291.210دارين احمدحامد عبد هللا الحموي5148

89.52790.078ريما الحاجسامر محمود بازو6152

87.66688.315نهى مرهجعلي ثائر الحفاف7157

87.16687.842رجاء سلومسام  عارف سلوم8151

86.88887.578لينا عثمانعيسى غياث العثمان9158

86.58387.289هيامحسين جمال قنجراوي10369

84.88885.684ربىعمر اسعد غريب11379

    النتيجة مع ديانة 

(نسبة مئوية)

المجموع العام

النتيجة بدون ديانة 

(نسبة مئوية)

3691

3466

3423

3356

3338

3603

3589

3503

3328

3317

3256

  مديرية التعليم المهني والتقاني

متسلسل
رقم االكتتاب 

خاص باالمتحانات
اسم االماالسم الثالثي



84.83385.368فاتن ابراهيممصطفى خالد زمريني12164

84.11184.684عزيزه هيكلمحمد زياد رمضان13159

82.97283.605منار عزيزيمحمد سعيد محمد فيصل كعدان14160

82.38883.315ليناابراهيم أحمد برمدا15145

82.583.157أمينهعمران محمد جاسم كمورجي16383

82.22283.157فدا دميرعبد القادر احمد درويش17155

علي محمد حبيب18156
اوراس 

حرفوش
82.72282.973

محمد احمد محي الدين19161
عبير محي 

الدين
82.52782.842

81.72282.684نسرين الكرديمحمد  طارق منصور20162

81.13881.342خلودعبد الوهاب احمد شموط21377

80.22281.210ربيحه مرعيصالح عبد القادر ابرص22182

79.61180.684لبنىمحمد بسام جولحه23388

79.86180.131سلمىحسام احمد فحام24368

79.33379.894ريمعلي حسان خضير25382

79.11179.684دريه سليمانصالح الدين المنذر عثمان26153

78.55579.684هدىمحمد مؤمن خالد درغام27392

3036

3028

3028

3160

3160

3153

3148

3142

3091

3086

3066

3045

3218

3177

3166

3244



77.88878.921عال نابلسياحمد محمد  زين28171

77.19478.394عفافرياض مازن دوغانجي29417

77.16678.236سائدة طنطوريحيى عبد هللا شامي30206

77.30578.105زهيده الحسوناحمد علي الزيتون ابو عجعوج31170

77.19478.052صفا حجوزمصطفى عبد القادر كدي32165

76.7577.973نسرينمالك تميم سكيف33385

76.02777.026أمل بصوخالد محمد زيني34179

75.58376.868مروهسعيد الزعيم محمد موصللي35420

75.41676.447ريم معالمحمود حسن بشالوي36163

74.41675.500مريممحمد رائد شغري37390

73.77774.894غزوه المبيضحسام بسام يوسف38175

39154
عبد الرحمن عبد الناصر 

الشامي
73.41674.815بشرى عجيل

73.69474.552رلىمحمد فيصل خالد محجازي40394

72.58374.026نادياخضر حسين رجباتي41414

72.7573.789هال كرديجمال محمد عماد برخان42174

71.72273.210رانيا جنديخالد محمد جندي43178 2782

2921

2905

2869

2846

2843

2968

2999

2979

2833

2813

2804

2973

2966

2963

2927



72.63873.026يمنىعامر محمد  الحمصي44185

72.08373.026سميرهاحمد خالد عيسى45407

71.72272.947منال ناصيفجمال محمد  عبد هللا46173

71.22272.473نسرينخالد عادل اسماعيل47371

71.44472.342صبحيه يمقرامز محمد بهلوان48181

71.38872.236ميادهياسين محمد نبيو49395

70.38871.947فاطمهجاد احمد محمد50366

70.80571.815حسنهكرم فواز قاسم51384

70.72271.605ريما نابلسيمحمود سامر الحمصي52201

70.30571.605منالابراهيم حسن عميري53365

70.02771.210ميساء جنديحمزه خالد حليمه54176

69.38871.000حياةعبد اللطيف نبيل شيخ55429

69.77770.842ربى يوسفزين العابدين رائد الصالح56150

انور عبد القادر حاج سليمان57172
السيده 

المصري
69.44470.789

70.2570.763احالم خفاجيطه احمد المصري58183

69.11170.736نهى نجمعبد اللطيف سليمان معماري59192

2775

2775

2772

2754

2749

2729

2721

2745

2734

2721

2706

2689

2698

2692

2690

2688



68.83370.473رانيا حسينمحمد  حسن ضلع60199

69.05570.421خوال بربرمصطفى لؤي شلح61204

69.91670.263صبريةحسن محمد برو62370

69.91669.315بسمةعلي حسين خضير63381

67.568.684راميانبيل سمير سويد64459

67.58368.157اليدا اسعدقصي مدحت ديب65197

66.80568.026ميادهعبد الكريم رامي ابو سيف66427

65.7567.552خديجه بهلوانعثمان حسن حمود67193

65.22266.263خديجهمحمد مصطفى ضلع68448

6565.789عزيزه رضوانعبد العليم مروان بربر69189

64.38865.736رهفعمرو  خالد يونس70436

63.55565.473مريم جنديعبد القادر لؤي زهره71190

65.05565.315ربى مصريمحمد  جمال سلمى72198

63.7565.131اسماء الصالحعبد الرحمن امين حمشو73186

63.2564.657رغداءعبد الرزاق  محمد الحالق74424

63.13864.552هدىمحمد احمد اسمر75386

2482

2475

2457

2453

2518

2500

2498

2488

2678

2676

2670

2590

2585

2567

2634

2610



61.94463.815عزيزه آمنهمصطفى جميل باكير76202

63.41663.631ريفنعبد هللا ابراهيم شيخ77430

61.91662.868خالديهخالد يوسف يوسف78413

61.22262.736سهامجعفر بسام ميا79367

60.86162.394ميرفتعمر عبد الحليم تتلو80378

58.94460.842الهاماحمد مصطفى عامر81406

59.47260.289فاتنمحمد بسام حجازي82442

58.91659.684غاليهغازي آدم الحاج عمر83437

57.02759.026خضرهرواد خالد البكري84418

56.80558.815سوسنعامر ناظم مدنيه85374

54.22255.578هدىصبحي محمد االسمر86422

رئيس دائرة االمتحانات

محمد حمد

2418

2389

2425

وزير النقل

مدير التعليم المهني والتقاني

سلمان صبيحة. د

شوهد وصدق

2243

2235

2112

2384

2371

2312

2291

2268


