
    الجمهورية العربية السورية

           وزارة النقل

        دائرة االمتحانات

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

3800النهاية العظمى

1710النهاية الصغرى

9595.263لينا سليماحمد فواز بصل111

94.44494.736سالم جنديعمار عبد الكافي العكاري229

94.02794.342سهيلة طجميهمحمد جميل ديوب332

94.02794.342عبيرمحمد مصطفى بديوي4247

93.94494.263تماثيلليث منذر سلوم5234

93.22293.578لينا زكريامحمد طارق قره النابلسي635

92.72293.105وهيبه رجبطه عمر جندي723

92.592.894ساميه صيداويعبد الرؤوف محمد  اسماعيل826

92.44492.842فاديا علوشمروان عبد الحميد بريمو939

91.66692.105علياء شحادهاحمد  مازن غريب1012

91.66692.105فاتن مرجانمنذر عبد القادر عبود11124

91.2591.71هاجرعالء اسامه ناصر الدين12229

91.38891.578رشاحسين محمد سفراني13217

90.86191.342هاجرأنس اسامه ناصر الدين14210

91.08391.21احالم طجميهعبد الرحمن اياد طه1582

90.69491.184لينا لطشجميل احمد ناصيف1615

3471

3466

3465

3620

    النتيجة مع ديانة 

(نسبة مئوية)

  مديرية التعليم المهني والتقاني

المجموع العام
النتيجة بدون ديانة 

(نسبة مئوية)
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3585

3585

3582

3556

3538

3530

3528

3500

3500

3485

3480



90.13890.657سماهرمحمد عيسى زبيدي17244

90.02790.552سهام الجانيضياء ضياء الوعري1878

88.97289.552ميساء بريابراهيم عمر يمق1949

89.22289.526سوسناحمد نجدات عيريق20214

88.02788.657حياة مرقبيمحمد  فادي مرعي2137

87.69488.078رنامصطفى ايمن طوبال علي22251

87.11187.789هاله ابراهيممصطفى محمد  رجب2343

86.83387.526فاطمة ديوبعمر محمد عاشور2495

86.69487.394رانيا القهوجيمصطفى سعد الشيخ2541

86.22286.947الهام اسبريوسف اسكندر سقور26132

86.47286.921ربى حافظطارق عماد دقماق2722

86.13886.868فاطمة شططمحمد  أحمد كعيكات28104

8786.763لينا لحودمايكل يعقوب لحود2999

85.94486.421نهله العالعلي خالد محي الدين3090

85.47286.236ليندا سليمانزين العابدين غيث بيشاني3120

85.97286.184ليناصالح محمد ضلع32223

85.36186.131اسماء شحادهمراد مصطفى مراد33120

86.19486.052رشا ريساحمد محمد  نابلسي3413

85.2586.026نورا قاسممحمد سعدو حبقزي3534

85.47285.71مادلين القاضيطارق زهير إبراهيم3621

84.88885.552نسرين نجماحمد محمد  نجم3714
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3301
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3277

3275

3273

3403
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3336

3326

3321

3445

3441
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84.55585.368ميسون كدياحمد محمد دقماق3855

83.30583.921رشا جنيدعباده مصطفى قدسيه3924

82.94483.842ساميهخالد فؤاد زكريا40219

82.44483.368بشرى سليمانفادي احمد إبراهيم4197

82.41683.342مونيه نابلسيحسام مروان حاج محمود4216

82.58383.236شاديا فشتوكابراهيم احمد صيوح4348

82.2583.184فاتنعبد الرحمن خالد الضائع44298

81.97282.921فاديا شيحامحمد عصام حسن45109

82.16682.894رنا ديبحمزه طارق محمد4617

81.77782.736مالك لبادهعبد هللا مأمون دياب4727

81.66682.631مرادهسليم محمد بازيدو48292

81.38882.368احالم ندافاحمد مصطفى بربر4957

81.52782.236سعاد عابدهمحمد عمر المجذوب50112

81.08382.078رغداء رضاحيدر كمال محمد5169

82.22281.842امانيمحمد رياض عصام رواس52250

80.91681.789عبير شرقاويطارق محمد الخطيب5380

8181.657سميا سعداحمد عبد الرحمن بربر5452

80.88881.631خالدية شيخمحمد جميل مصطفى جميله5533

80.97281.447نهال غريبعبد الرحمن خالد الترجمان5625

80.58381.342سمرابراهيم عامر نابلسي57262

80.30581.078نسرينعزيز اسامه اوسطه58307
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3151
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3189

3186

3168



80.08380.868رباكرم محمد مز59232

79.41680.5حليمهكمال احمد غندوره60315

79.86180.473فاطمة كليوناحمد حسان سلمى6150

79.69480.447جميلة عثمانابراهيم عبد الناصر عثمان6210

79.33380.421نغممحمد مفيد يحيى آج63249

78.86179.71لينا زكرياطارق حيان هالل6479

79.08379.657فاطمةعلي حسن ناطورة65310

78.77779.5مهامالك أنس حرير66235

78.61179.21سهام طالبيحيى عيسى رجب67130

79.02779.131رانياجعفر صفا طوبال علي68215

78.08378.973امينهعمار خالد عبد الرحيم69230

7978.789داللشريف ابراهيم سويدان70222

7186
عثمان نور الدين عبد الكريم 

بربر
77.61178.789ملكه دحه

78.63878.71اليسار ديبزين العابدين عيسى احمد7273

78.578.578نيللي البيطارخير نزار نصر7371

78.91678.315فاديا مسوحجورج مازن حصني7465

77.2578.315نعيمه اوسطهمحمد علي  بصو75110

77.22278.315دالل ثلجهاياس طالل عبود7660

77.88878.184سوزاناحمد سالم قر77213

76.80577.973أسماء بيازيدمصطفى عبد القادر بايزيد7842

77.72277.842ميرفت عسافميشيل موفق عطيه79125 2958

2971
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2976

2976
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3057
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3059



76.97277.789دانيه شعبانأغيد عصام السبسبي8061

76.41677.657مريمعمر محمد الحاج8194

76.44477.421راميه حمودهمراد ربيع اياس82119

76.30577.421صباح سميناحمد عثمان عثمان8353

76.13877.394حياة الصرصرمحمد المهدي احمد الصرصر8431

76.36177.342نور اليمنىمحمد زياد شيخ يوسف85105

75.86177.131سوسنالغيد محسن علوش86268

75.80577.078كاتيازين العابدين وسيم بيطار87221

76.05576.921غانيه خضوراحمد علي  ديب8854

75.88876.894منال هيكلمصطفى خالد الشيخ89121

75.97276.71فاطمهعمر محمد بايزيد90311

76.38876.578سماح لباديمحمد  علي دقماق9136

75.47276.5لمياءمحمد اسامه سودا92241

75.22276.394روال الحسينيمحمد محمد نعمان ثابت93114

75.08376.131ريما كنفانيمحمد عبد اللطيف اسماعيل94106

75.38875.973فاطمه نابلسيمحمد  احمد الترجمان95102

75.16675.605ايمانعصام محمد عابدين96226

74.11175.473راميا حسينحسن محمد ضلع9768

74.38875.421زينب سمرهمجد محمد صالح98100

74.38875.342فاتن العقبيمحمد وجيه خالد العدوي99115

74.38875.21رانيه طجميهمحمود  احمد طجمية100117
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73.91675.157وهيبه اليمنيمحمد  ابراهيم خليل101101

74.11175.078ديانا فحلاحمد وليد جمعه10258

73.61175روال شاهينأسامة ابراهيم صنين10359

74.13874.973هالهزين الدين محمد دمياطي104290

74.33374.894مارلين الحجلعلي عاطف خضر10591

73.72274.842عبير القدورجمال حسان سوريتي10664

74.44474.736عائشه بياسهمصطفى محمد بياسه107122

73.08374.368هدى يحيمحمد فواز سليم108113

73.41674.289مجد استانبوليتوفيق حسين خنسه10963

73.36174.236املمحمد جمال قوجه110327

72.72274.157عزيزة فخيررامي فراس الترجمان11119

7373.894زكيهاحمد علي الناصر112212

73.52773.868اسماءعبد الرحيم عمار صعيدي113224

72.38873.842سلطانه سليمانعلي احمد سلوم11488

74.55573.789لينا بولسريمون جورج مخائيل11572

72.33373.657فاطمةمحمد عالء الدين منال موسى116240

72.41673.605غراء طعمهعبد الرحمن وليد عباس11785

73.08373.447اكتمالربيع خالد عياش118287

72.52773.421هاله زيناحمد محمد سمين11956

72.91673.289نوال كنفانيصالح احمد قاضون12077

72.88873.263رانيه رشديهمصطفى بسام سليم12140
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71.94473.157أمل جرعهعبد الرحمن محمد الكردي12283

71.83372.868ميادة طهمحمد مروان نابلسي12338

71.47272.447حنينمحمد أحمد سعد الدين124239

70.33371.763جوهره السلماوينايف عبد السالم الوهب125126

70.27771.578مهيرهمحمد عبد الرحيم سودا126243

7071.105مريم صبرهعبد الرحمن احمد المغربي12781

69.86171.105فاطمةيحيى محمد رضوان سجيع128348

69.30570.921روعه عدويهمصطفى محمد محمود129123

70.08370.605منالعلي فهد خضر130308

69.7570.552عبير حمدانعمار صالح مونس13192

69.19470.552مروىمالك محمد شيخه132317

69.19470.21هياميوسف نظام ابراهيم133349

69.88869.973ناديا حسينمحمد يحي جبيلي134116

69.11169.868هاجرمصطفى فؤاد الشيخ ديب135339

6969.71لينامعتز عبد هللا عبدو136342

67.86169.289ديناعلي مروان كيخيا137309

67.97269.131اصالحمحمد منير كمون138321

68.05569.078ناريماننور الدين محمد النمر139254

67.72268.868افنان عثمانسعد محمد سركس14074

66.44468.21هدىمجد يحيى غندور141319

66.7568.052سوسن عكرهعمار ياسر الريس14230 2586

2695

2683

2720
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2769

2753

2727

2617

2592

2633

2627

2625

2659

2655

2649

2681

2681

2668

2702

2780



66.568فاطمهمحمد احمد اندرون143237

66.08367.868فداءمصطفى وليد عرنيس144253

66.16667.684لبنى زيديعلي فراس دوه جي14528

66.11167.552ربىيوسف محمد مرقبي146350

66.19467.447هنادي أبو طبيخعالء الدين عدنان جود14787

66.72267.421خديجهمحمد ماهر فحل148326

66.41667.394هدىرضا فضل دنوره149288

65.62567.171ناديامحمد يحيى نعيسه150246

65.61167.157ريما ثابتمحي الدين طارق طعمه151118

6666.736حاجهمصطفى سمير خضر152340

65.15266.723عفافتيم نزيه شحاده153276

66.52766.71عائشه عصعوصحسن عادل عصعوص15467

64.80566.657اديبهعثمان أيمن صهيوني155305

65.05566.552منالهادي منذر طحان156347

64.88866.21منيرهحسيب ابراهيم دوبا157218

64.80566.131مرحنورالدين عصام منصور158346

65.05566.105سالمفؤاد الدين احمد يوسف159314

64.38865.473مالكمحمود دباح محمود160338

64.30565.263نهلهعبد اللطيف محمد نداف161302

63.88865.263رحمهبشار احمد عثمان162273

163127
نجاح الدين عبد الغني 

المجذوب
64.13865.105بشرى الشيخ

2535

2533

2529
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2567

2563
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2474

2513

2512

2488

2480

2480

2579



62.97264.921سلمىمجد طالل القسوم164318

63.12564.802مارينيالتوفيق هيثم بهلوان165275

166252
مصطفى  محمد غفور 

السباعي
62.94464.763منى

62.63864.342وفاءمحمد عبد الكريم دنوره167242

62.27764.263رانياعبدهللا عماد الدين سويد168295

62.27764.263الخنساءعمر ياسر طه169312

6263.736فاتنأمجد عبد الرزاق اسماعيل170270

61.95863.697كوكبجعفر مصطفى ابو زينب171277

62.38863.578ربايوسف سليم الحداد172255

62.02763.105ابتسامعبد هللا زكريا مصطفى173301

61.77762.868مرفتاسماعيل محمد شريقي174211

60.88862.421سماحعبد الرحمن امين بربور175300

60.83362.368اسماءزيد احمد اسماعيل176289

61.72262.157كريمهمحمود بالل صباغ177336

59.94462.052نغمعدي جالل مصري178306

59.84761.96روعهاحمد محمد هاني عثمان179263

59.83361.684سندسماجد لقمان طه180316

61.19461.657عنايهمحمد أحمد زين181323

59.22261.368احالمزين الدين محمد قدور182291

60.13861.315خديجهنديم احمد داالتي183345

59.33361.21وعدجعفر فايز أبو عتيق184278

2442

2422

2421

2416

2461

2445

2442

2398

2389

2372

2370

2362

2358

2355

2344

2343

2332

2330

2326

2467

2463



59.38861.131بديعهمحمد وليد الوروار185236

58.94461.105ميادهمحمد صادق هدال186330

59.2560.868خولهمحمد مصطفى المنصور187320

58.55560.473رناابراهيم خالد عثمان188260

59.38859.947ريمعمرو حسام الدين شريقي189313

57.22259.21غفرانمحمد براء عمر الشيخه190332

57.44458.368ريممحمد خالد عبدو191325

56.84758.328منالامير سعيد صباغ192271

56.88858.236فيحاءمحمد نور الدين كل احمد193328

56.02758.078وطفةمهران رياض الهاشمي194343

55.97257.5سمررام مروان نحلوس195286

55.13856.973زهيدهخليل سمعاوي عليوي196220

55.556.526سلمىمحمد مصطفى محجازي197329

53.97255.868بشرىبشار ماهر عرنيس198272

53.63855.289سرابخالد طالل االرنب199282

53.58355.236سلمىخير الدين خالد غزيل200285

5254نرمينعبد الجليل محمد حجوز201296

52.77753.815بهيهعبد الرحمن عبد هللا بربر202299

رئيس دائرة االمتحانات

محمد حمد

2101

2099

2052

2045

2207

2185

2165

2148

2123

2217

2213

شوهد وصدق
وزير النقل

مدير التعليم المهني والتقاني

سلمان صبيحة. د
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2313

2298

2278

2250

2218
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