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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 949/  196القــرار رقم  /
 

  وزير التربية:
 م وتعديالتو .4556/ لعام 75بناء عمى أحكام القانون األساسي لمعاممين في الدولة رقم /

 م4537/ لعام 35/ م وتعميماتو التنفيذية الصادرة بالقرار رقم53/34/4536/ تاريخ 58وعمى أحكام القانون رقم /
 م.5/9/4538/ تاريخ 455وعمى المرسوم رقم /

 م39/9/4539تاريخ  3765م وتعميماتو التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 7/4539/:4/تاريخ 44وعمى المرسوم التشريعي رقم /
 والتعاقد لدى الجيات العامة.وأصول التعيين المتعمقة بإجراءات م المتضمن اعتماد األحكام العامة 35/35/4535/ م.و تاريخ 88وعمى القرار رقم /

 م المتضمن اعتماد المسابقة. 9/5/4539تاريخ  397/8وعمى كتاب الجياز المركزي لمرقابة المالية رقم 
 م المتضمن اإلعالن عن إجراء مسابقة.9/5/4539تاريخ  65;/;96وعمى القرار رقم 
 . حمبلصالح مديرية التربية في محافظة م وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة 4539/;/; تاريخ 65;/5453وعمى القرار رقم 
 .حمبالمتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظة  وتعديالتو  م4539/ 35/ 39تاريخ  65;/:;:5وعمى القرار رقم 

 م وتعديالتو .45/34/4539تاريخ  334:6/ 4االجتماعية والعمل رقم ق / ع / وعمى كتاب الشؤون 
 م المتضمن أسماء الناجحين :46/3/453تاريخ  65;/495وعمى القرار رقم 

 المتضمن اعتماد نتائج المسابقة   م:33/4/453تاريخ    353/8رقم وعمى كتاب الجياز المركزي لمرقابة المالية 
 

 : يقرر ما يأتـــــــي
 

  مسابقة المعمن عنيا لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة الناجحين في اليعتبر السادة المدرجة أسماؤىم أدناه : 6مادة
 من / ذوي الشيداء والمصابين بحالة العجز  حلبمديرية التربية في محافظة ن حممة اإلجازة الجامعية في ى ماألول        
  وفق تسمسل درجات نجاحيم حسب االختصاص وفق الجدول اآلتي :          مقبولين لمتعيين  بالمسابقةالتام/        

 
 المحصلة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 74.9 زوات محسن فاتن عجٌب التخطٌط واإلدارة 78 1

 88 صالحة عبد هللا هالل كابً التربٌة اإلسالمٌة 98 1

 82.5 كوثر عبد الرزاق دمحم عٌسى باشا التربٌة اإلسالمٌة 99 2

 79.0 فاتن دمحم انسام نعمة التربٌة اإلسالمٌة 50 3

 76.5 هند فٌصل سمر سلطان التربٌة اإلسالمٌة 51 4

 86.1 لٌلى دمحم رنٌم خضر إرشاد نفسً 76 1

 78 ٌسرى حمدو مً حسن إرشاد نفسً 77 2

 79.2 كوكب علً لٌنا عباس تارٌخ 57 1

 79.1 سلوى علً روضة كنعان تارٌخ 59 2

 78 لٌلى هاشم ثراء دمحم تارٌخ 55 3

 76.9 نبٌله سلٌمان هنادي احمد تارٌخ 56 4

 75 بهٌا دمحم شذى ابراهٌم تارٌخ 53 5

 74 امانة دمحم ودٌع عثمان تارٌخ 96 6
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 73 هٌالته حسن عادل محمود تارٌخ 58 7

 78.6 منى اكرم مرٌم غزالن تجارة والتصاد 43 1

 82.6 نزهة حنان مصطفى إٌبو جغرافٌا 97 1

 79 ٌازي دمحم علً فواز الحمود جغرافٌا 66 2

 73 حلٌمة دمحم رنجس شربو جغرافٌا 60 3

 89 نجدٌة ابراهٌم بسٌم عٌسى رٌاضٌات 48 1

 رٌاضٌات 46 2
عبد المحسن حاج 

 إبراهٌم شربو
 80.5 زهرة دمحم

 79 لمٌس نصر جعفر عباس رٌاضٌات 100 3

 86 خدٌجة عباس زٌنب التمً علم األحٌاء 47 1

 83.5 مرٌم احمد فاطمة عباس علم األحٌاء 49 2

 84.1 جدعة علً بلسم سلوم فلسفة 69 1

 82.5 سمٌرة دمحم احمد احمد فٌزٌاء 71 1

 78 امٌنه دمحم حمود عٌد فٌزٌاء 86 2

 77 ندٌمه رمضان وسٌم العلً فٌزٌاء 70 3

 89.5 فطٌم شرٌف دمحم علً الشرٌف لغة إنكلٌزٌة 6 1

 83.8 رٌما محمود منال جعفر لغة إنكلٌزٌة 11 2

 82 زكٌة زكرٌا هدى الباشا لغة إنكلٌزٌة 101 3

 81 موجغه دمحم موسى الجنٌد لغة إنكلٌزٌة 102 4

 78.5 فطوم عبدالستار ذكاء عبدالحً لغة إنكلٌزٌة 5 5

 78.5 ابتسام احمد ربى طاووز لغة إنكلٌزٌة 4 6

 78.1 فاتن نادر مٌس الرٌم عزو لغة إنكلٌزٌة 2 7

 77 حفٌظة جمال بسمة احمد لغة إنكلٌزٌة 3 8

 77 اٌمان عبد هللا اسراء فحام لغة إنكلٌزٌة 85 9

 76.6 دعد دمحم صبا عوٌره لغة إنكلٌزٌة 1 10

 76.5 امٌنة دمحم االء شعشع لغة إنكلٌزٌة 2697 11

 76 غادة عدنان كوثر شحادة لغة إنكلٌزٌة 103 12

 75 فاطمة عبد هللا خولة علً لغة إنكلٌزٌة 12 13

 74 فهٌمة عبد االله ٌحٌى شربو لغة إنكلٌزٌة 8 14

 87.5 منى زٌد غنوة صالح لغة عربٌة 25 1

 87.4 مهى علً نزار عبد المادر لغة عربٌة 82 2

 خضر جاكلٌن ملحم لغة عربٌة 42 3
شمسه 
 العٌسى

86 

 85.5 معٌنه منٌر عامر ناصر لغة عربٌة 83 4

 84.5 فاطمة عبد هللا امٌنة اغا لغة عربٌة 24 5

 84 وفٌمه علً دمحم عاصً لغة عربٌة 19 6

 83.5 سودة احمد شكرٌة  حاج دمحم لغة عربٌة 36 7

 83.2 سمٌره ٌاسٌن لٌزا علً لغة عربٌة 31 8

 82 جمٌلة عبد الرحٌم رٌهام رمضان لغة عربٌة 26 9

 81.9 ملكة دمحم منال نعٌمً لغة عربٌة 27 10
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 81.4 ماري صدٌك حٌان شحادة لغة عربٌة 38 11

 79.7 لٌلى مصطفى دعاء أمانة لغة عربٌة 79 12

 78.5 هٌام احمد لٌلى علً لغة عربٌة 33 13

 78.5 فطومة علً عبٌر االحمد لغة عربٌة 22 14

 78.5 فاطمة احمد لمر األحمد لغة عربٌة 80 15

 78.4 سعدة سلٌمان سناء غانم لغة عربٌة 39 16

 78 روٌدة دمحم دعاء مصري لغة عربٌة 21 17

 77.6 هاجر احمد حلٌمة الشرٌف لغة عربٌة 437 18

 77 ترٌاق بدر روال أسعد لغة عربٌة 41 19

 75.6 فلكه جمعة رنٌم عمر لغة عربٌة 81 20

 75 حورٌة دمحم امنٌة التمً لغة عربٌة 28 21

 75 انتصار احمد ٌاسٌمن كابً لغة عربٌة 23 22

 74.5 مٌادة احمد رٌم علبً لغة عربٌة 29 23

 73.9 علٌا عٌدو امل طٌبة لغة عربٌة 591 24

 86.5 نبٌهة حسن غروب مغربً لغة فرنسٌة 15 1

 85.9 منٌفه نصر شمسٌنباسمه  لغة فرنسٌة 16 2

 81 بسٌمة دمحم سمر الشاخ لغة فرنسٌة 17 3

 75 فادٌا علً اسراء النمر لغة فرنسٌة 14 4

 
 يسقط حق المقبول لمتعيين إذا لم تستكمل كافة األوراق الثبوتية المطموبة خالل مدة شير من تاريخ صدور ىذا القرار .     -2مادة 

 يمزم لتنفيذه .يبمغ ىذا القرار من  -5مادة  
 م  2162/  2/ 62هـ   الموافق لـ   6499       دمشق في :       /                   

 وزير التربية                                                                                                               
 الدكتور هزوان الوز                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة إلى :

 مكتب السيد الوزير

 مكاتب السادة معاوني الوزير

 مديرية.............................في اإلدارة المركسية

 مديرية التربية في محافظة حلب


