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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      
 
 

 343/  766القــرار رقم  /
 

  :وزير التربية
 

 م وتعديالتو .4556/ لعام 75بناء عمى أحكام القانون األساسي لمعاممين في الدولة رقم /
 م4537/ لعام 35رقم /م وتعميماتو التنفيذية الصادرة بالقرار 53/34/4536/ 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 /

 بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجيات العامة.م المتضمن اعتماد األحكام العامة المتعمقة 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 
 . دمشقلصالح مديرية التربية في محافظة م وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة 4539/;/;تاريخ  65;/5439وعمى القرار رقم 
 .دمشقالمتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظة وتعديالتو  م 4539/ 35/ 39تاريخ  65;/5::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;/488وعمى 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 : 1مادة
 من / ذوي الشيداء والمصابين بحالة العجز  دمشقمديرية التربية في محافظة ن حممة اإلجازة الجامعية في ى ماألول        
 وفق تسمسل درجات نجاحيم حسب االختصاص وفق الجدول اآلتي :          مقبولين لمتعيين  بالمسابقةالتام/        

 التسلسل
رقم 
 القبول

 المحصلة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص

 82.5 زٌنب فؤاد هبة برالً التربٌة اإلسالمٌة 75 1

 77.5 وزٌره رزق مرٌم الجمال إرشاد نفسً 123 1

 76 منٌعا علً هبه حبٌب إرشاد نفسً 117 2

 75 هند ابراهٌم رافع دمحم إرشاد نفسً 119 3

 73 ابتسام ٌوسف عال عمران إرشاد نفسً 121 4

 81.6 هاله احمد دانٌه العسس تارٌخ 77 1

 74 فوزٌه احمد دارٌن دمحم تارٌخ 76 2

 73.9 حمامة جبر هبة عباس تارٌخ 80 3

 84.9 سعده فٌصل دالٌا ٌوسف والتصادتجارة  100 1
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 82.0 ناجً ناجً لمى حربا تجارة والتصاد 102 2

 77.0 هناء ادٌب شٌرٌن الجاموس تجارة والتصاد 101 3

 79.1 هناء ادٌب مٌاسه الجاموس جغرافٌا 82 1

 77 سلمى حسن دالٌا ناصر جغرافٌا 83 2

 76.5 جمانا خٌربن سلٌم لمى سالمة جغرافٌا 85 3

 79.2 شعٌلً احمد وفاء جنٌد رٌاض أطفال 132 1

 75.5 علٌا خلٌل بسٌمه دروٌش رٌاض أطفال 128 2

 74.8 حسنه دمحم ارٌج حسن رٌاض أطفال 148 3

 80.5 فتاة دمحم حسام ابراهٌم رٌاضٌات 95 1

 74 ابتسام محسن ماهر بربر رٌاضٌات 93 2

 83 هناء لؤاد نورا حواط علم اجتماع 108 1

 83 امال علً سماح عبدو علم اجتماع 105 2

 82.0 سهٌمه عٌسى هوٌدا عبدو علم اجتماع 107 3

 81.6 بانه ٌوسف فاتن خلٌل علم اجتماع 106 4

 81 امتسال اسماعٌل علً حال طراف علم اجتماع 109 5

 80 ابتسام ٌوسف هبة عمران علم اجتماع 104 6

 82.5 فداء سمٌع مناس سلمان علم النفس 114 1

 80.7 ندوه لاسم حمٌده الشمري علم النفس 110 2

 75.5 كفى محمود هدى حسٌن علم النفس 112 3

 76.4 حنان اكرم سماح اسماعٌل علوم سٌاسٌة 89 1

 75.0 نوال ٌونس براءه ضاحً علوم سٌاسٌة 90 2

 74 فوزٌه حبٌب سلمى حسن علوم سٌاسٌة 88 3

 80 عزٌزة فاٌز لوذا حمود فلسفة 86 1

 74 نوره مالن اسماء دمحم فلسفة 149 2

 81.5 روٌده عبد الرحمن دمحم االحمد فٌزٌاء 96 1

 84.8 ابتسام دمحم رال بربر لغة إنكلٌزٌة 41 1

 84.5 بسما دمحم عفاف مٌا لغة إنكلٌزٌة 57 2

 81.9 كوكب صمر مجدولٌن احمد لغة إنكلٌزٌة 43 3

 80.9 زٌنب سلٌمان نورا حبٌب لغة إنكلٌزٌة 47 4

 79.2 لٌلى ٌوسف رنا دمحم لغة إنكلٌزٌة 51 5

 77 غاده دمحم دارٌن شعبان لغة إنكلٌزٌة 40 6

 76.6 سحر نجٌب رشا حمٌدي لغة إنكلٌزٌة 60 7

 76.6 نوال علً رنده عثمان لغة إنكلٌزٌة 147 8

 76.5 منٌرة علً سوسن حسون لغة إنكلٌزٌة 50 9

 75 خطٌرة حسٌن انعام عٌسى لغة إنكلٌزٌة 2145 10

 74.5 هدى دمحم منال شبانً لغة إنكلٌزٌة 44 11

 74.4 اكتمال ماجد تماضر عالل لغة إنكلٌزٌة 54 12

 87.9 جمانة دمحم رشا عمران لغة عربٌة 32 1
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 84.0 لضاء شولً زٌنب جناد لغة عربٌة 34 2

 83.9 ضحٌة نجٌب روال حسن لغة عربٌة 25 3

 82.5 انعام رامز ساندرا بالل لغة عربٌة 6 4

 82 فلاير جمال عوض مطران لغة عربٌة 12 5

 80.5 أمٌمة دٌب أحمد ردٌنة احمد لغة عربٌة 35 6

 80.2 ٌسرى عبد هللا سوزان صالح لغة عربٌة 9 7

 79.5 امنة دمحم سحر سالمة لغة عربٌة 7 8

 79.5 عروبة فاٌز فرح محمود لغة عربٌة 29 9

 79.2 امل محسن رشا عباس عربٌةلغة  26 10

 78.5 نبٌلة دمحم سماهر ابراهٌم لغة عربٌة 23 11

 78.0 أسما أحمد مرٌم حٌدر لغة عربٌة 30 12

 77.7 وحٌدا سلٌمان جنان منصور لغة عربٌة 22 13

 77.5 خدٌجة حامد رؤى مهنا لغة عربٌة 31 14

 77.4 حمٌده ٌونس إٌناس حمود لغة عربٌة 24 15

 76.5 سعدا دال عٌسى عال نصور لغة عربٌة 36 16

 76.5 إسعاف حبٌب لبنا صالح لغة عربٌة 1050 17

 76 فاطمة حسن نور ابراهٌم لغة عربٌة 28 18

 76 فاطمه حسن هٌثم برتاوي لغة عربٌة 21 19

 76 نجٌحة دمحم رزان حسٌن لغة عربٌة 27 20

 76.0 فاطمه عباس نسرٌن سلمان لغة عربٌة 18 21

 75.0 رئٌفه توفٌك سوزان دمحم لغة عربٌة 10 22

 75 مرٌم حكمت عتاب حمودي لغة عربٌة 38 23

 74.8 زرٌفة ٌوسف مرفت لبالن لغة عربٌة 15 24

 74.5 عبلة عزٌز لٌندا مهنا لغة عربٌة 39 25

 74.4 ٌسرى دمحم رؤى سلٌمان لغة عربٌة 5 26

 74.0 سهام دمحم فاتن مٌاسة لغة عربٌة 13 27

 72 سهام نوفل إٌمان نوفل لغة عربٌة 33 28

 72 نهاد دمحم سوسن ٌوسف لغة عربٌة 11 29

 84.5 نعٌمة دٌاب أرٌج زٌتً لغة فرنسٌة 73 1

 82.4 وفٌدة شداد نظٌر نسرٌن شرٌبة لغة فرنسٌة 74 2

 80.5 خالدٌة فاروق خدٌجة لعموط لغة فرنسٌة 62 3

 79.2 عدره صالح ساره ٌوسف لغة فرنسٌة 64 4

 76.1 حٌاة حمدان دمحم شروق نداف لغة فرنسٌة 71 5

 76 حٌاة دمحم وفاء كنجو لغة فرنسٌة 72 6

 75.9 فاطمة سلمان محاسن دٌب لغة فرنسٌة 68 7

 75 سمٌة صبحً اعتدال حوى لغة فرنسٌة 143 8

 74.1 جمانه ابراهٌم انسام مٌا لغة فرنسٌة 67 9

 74.1 امٌرة محمود اسماعٌلسونٌا  لغة فرنسٌة 66 10
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 80.5 جولٌت عبد العزٌز مالم دعبول مكتبات 103 1

 79.7 حبٌبة دمحم فاروق عبٌر بدوي مناهج وتمنٌات تعلٌم 145 1

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

 يبمغ ىذا القرار من يمزم لتنفيذه . -5مادة  
 م  2112/ 2/   12هـ   الموافق لـ      1433دمشق في :       /                                 

  وزير التربية                                                                                                              
 الدكتور هزوان الوز                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة إلى :

 مكتب السيد الوزير

 مكاتب السادة معاوني الوزير

 اإلدارة المركسيةمديرية.............................في 

 مديرية التربية في محافظة دمشق
 


