
1 

 

 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      
 
 

 

 643/   986القــرار رقم  / 
 

 وزير التربية:
  

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

 قة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجيات العامة.م المتضمن اعتماد األحكام العامة المتعم35/35/4535/ 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 
 . حماةلصالح مديرية التربية في محافظة م وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة 4539/;/;تاريخ  65;/;544وعمى القرار رقم 

 .حماةم المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظة 4539/ 35/ 39تاريخ  65;/7;:5وعمى القرار رقم 
 م وتعديالتو .45/34/4539تاريخ  334:6/ 4رقم ق / ع /  وعمى كتاب الشؤون االجتماعية والعمل

 م المتضمن أسماء الناجحين :46/3/453تاريخ  65;/494وعمى 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 الر السادة المدرجة أسماؤىم أدناه يعتب: 1مادة
 من / ذوي الشيداء والمصابين بحالة العجز  حماهمديرية التربية في محافظة ن حممة اإلجازة الجامعية في ى ماألول        
 وفق تسمسل درجات نجاحيم حسب االختصاص وفق الجدول اآلتي :          بالمسابقةمقبولين لمتعيين  التام/        

 
     

 المحصلة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 77.5 نادٌا محسن رنا عمران التخطٌط واإلدارة 192 1

 77.5 فاطمه أنٌس عبدالكرٌم حمد التخطٌط واإلدارة 193 2

 90.5 مرٌم دمحم رنا مٌواك التربٌة اإلسالمٌة 78 1

 85.5 زعٌله عبد العزٌز احمد الرحمون التربٌة اإلسالمٌة 77 2

 81.2 رتٌبة دمحم سهر صالح التربٌة اإلسالمٌة 79 3

 78.5 مرٌم دمحم حبابه دمحم التربٌة اإلسالمٌة 232 4
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 75.9 عزٌزه دمحم رٌته مرٌم إحصاء رٌاضً 129 1

 75.6 غفران ابراهٌم ندى العثمان إحصاء رٌاضً 131 2

 83.8 غزاله ماجد منار حمدان إرشاد نفسً 263 1

 83 تركٌه فائز مدٌحه صالح إرشاد نفسً 171 2

 83 ظالل دمحم ساندي علوش إرشاد نفسً 162 3

 82.2 رئٌفه دمحم سناء مرٌشه إرشاد نفسً 166 4

 80 فدوى سهٌل غنوه غرٌر إرشاد نفسً 169 5

 79.1 مرٌم ممدوح دارٌن سالمة إرشاد نفسً 164 6

 78 نجاح ٌونس ارٌج الٌوسف إرشاد نفسً 163 7

 76 هنود علً رؤى علً إرشاد نفسً 165 8

 85.5 شفٌقه ٌوسف دمحم الحسن تارٌخ 96 1

 80 نوفه أحمد عال علوش تارٌخ 92 2

 79 حفٌظه عٌد سلٌمان ٌعقوب تارٌخ 4904 3

 78.9 آسٌا حسن عصام الدروٌش تارٌخ 90 4

 78.9 فاطمه دمحم صفاء الخطٌب تارٌخ 88 5

 77.7 نافله عزٌز منال البري تارٌخ 98 6

 77.3 نوفه سلٌمان منى المصري تارٌخ 99 7

 75 خزنه علً رهف عضٌمه تارٌخ 86 8

 74.5 وهٌبه رمضان شادٌا دٌوب تارٌخ 87 9

 74 فاطمه خلٌل عال سلوم تارٌخ 91 10

 73 فائزه شعبان ارٌج العلً تارٌخ 80 11

 72.5 هٌام نٌصاف رمال رستم تارٌخ 85 12

 77.2 وجٌها رفعت رامً بدور تجارة واقتصاد 152 1

 83 أمون دمحم رٌم بٌازٌد جغرافٌا 105 1

 أحمد صفاء العلً جغرافٌا 106 2
شفٌقه 
 سلٌمان

81.2 

 77.7 حسٌبة علً لنده إبراهٌم جغرافٌا 109 3

 77.1 مٌساء سلٌمان برجنٌن الحسٌن جغرافٌا 103 4

 76.7 جمٌلة ابراهٌم باسمة سلهب جغرافٌا 246 5

 75.1 شهٌره دٌاب وئام العبٌد جغرافٌا 111 6

 74.5 سعٌده كنعان عباده سلٌمان جغرافٌا 107 7

 74 ندى غازي ٌاسمٌن الحسٌن جغرافٌا 102 8

 73.2 اسٌا ابراهٌم لما علً جغرافٌا 108 9

 77.3 آسٌا فهد عائده اسمندر رٌاض أطفال 174 1

 75.8 مرٌم تمٌم عال القصٌر رٌاض أطفال 176 2

 75.5 جفان حسن رشا سلٌم رٌاض أطفال 173 3

 75 هدى احمد عفراء رمضان رٌاض أطفال 175 4

 73.5 رجاء فهٌم هال ابو اسماعٌل رٌاض أطفال 181 5

 89 نهله آصف رٌما الحجل رٌاضٌات 125 1
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 79.5 ملك عٌسى علً الدمحم رٌاضٌات 249 2

 78.6 رجاء ٌوسف نبال صالحه رٌاضٌات 126 3

 77.5 تمره عبد السالم نوار عباس رٌاضٌات 127 4

 76.5 فلاير ٌوسف غسان الٌوسف رٌاضٌات 128 5

 75 صباح دمحم عبدو عمران رٌاضٌات 248 6

 75.5 حوٌجة تامر قاسمحٌان  علم اجتماع 260 1

 علم اجتماع 155 2
لبنه الشٌخ حسن 

 عواد
 73.5 سحر دمحم

 90.1 تمان دمحم خضر وردة علم األحٌاء 145 1

 88 ناهً فؤاد عامر حسون علم األحٌاء 147 2

 88 فضه عبد الرحمن فاٌزه طماس علم األحٌاء 148 3

 87.7 عواطف دمحم الفت نٌصافً علم األحٌاء 144 4

 85 رقٌه سلٌمان ساره علً علم األحٌاء 146 5

 81 سامٌه ٌاسٌن منال الرستم علم النفس 183 1

 83 لودي دمحم عالء علً علوم سٌاسٌة 122 1

 80 رتٌبه كامل محمود دمحم علوم سٌاسٌة 121 2

 79.5 منٌره دمحم مجد عبد هللا علوم سٌاسٌة 119 3

 85.9 جمٌله صالح سوسن دٌوب فلسفة 115 1

 80.1 ملك دمحم سومر حمود فلسفة 116 2

 78.2 دوله عثمان حسٌبه ساعود فلسفة 114 3

 90.2 أمٌمه علً ماٌه حسن فٌزٌاء 252 1

 88.2 فاطمة حسن نوفل لمٌا فٌزٌاء 251 2

 85.5 فاٌزه رومل عفراء منً فٌزٌاء 133 3

 85.5 جمٌله سمٌر لبٌب خمٌس فٌزٌاء 136 4

 82.5 علٌا دمحم العٌسىندى  فٌزٌاء 137 5

 81.1 رجاء ٌوسف بتول صالحه فٌزٌاء 134 6

 80 حنان علً ماهر ٌوسف فٌزٌاء 253 7

 83.3 امنه دمحم اٌمان طٌار كٌمٌاء بحتة 139 1

 75.1 نجود عزٌز لورنسا عفٌفه كٌمٌاء بحتة 140 2

 72 فردوس مظهر مؤٌد سلٌمان كٌمٌاء بحتة 141 3

 77 نادٌا عبود مجد علً كٌمٌاء تطبٌقٌة 143 1

 لغة إنكلٌزٌة 62 1
عثمان العبدو 

 الخلوف
 82.5 ٌسرى علً

 79 فاطمه أحمد ربا وطفه لغة إنكلٌزٌة 57 2

 76.7 لٌلى سلٌمان بتول دٌوب لغة إنكلٌزٌة 54 3

 76.5 هٌاكل ناصر حمٌدا عجً لغة إنكلٌزٌة 220 4

 89.4 نظٌرة علً الهام مفلح لغة عربٌة 42 1

 85.1 لٌلى حسن نسرٌن حسن لغة عربٌة 41 2

 84.6 فدوا علً اٌمن دمحم لغة عربٌة 40 3
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 84.4 دولت نزار منال فاضل لغة عربٌة 2071 4

 84.2 حٌاة جهاد ندى عباس لغة عربٌة 216 5

 83.6 نسٌبه رشٌد هناء لحلح لغة عربٌة 37 6

 83.3 غادة نجم رنا سقر لغة عربٌة 15 7

 83.3 كرٌمه عبد الكرٌم دٌما زٌدو عربٌةلغة  198 8

 82.8 عاده شكٌب راما سلٌمان لغة عربٌة 13 9

 81.8 مً كامل وعد الحسن لغة عربٌة 39 10

 81.5 كوثر نورس ادواردي مرجان لغة عربٌة 5 11

 81 مرٌم خضر رجب االبراهٌم لغة عربٌة 14 12

 81 هدى احمد ذكاء سمعول لغة عربٌة 12 13

 80.2 رجاء طالب مروى عجوب لغة عربٌة 32 14

 80 فاطمه دمحم نادٌا ابو اللبن لغة عربٌة 212 15

 79.5 جمٌله حسن فادي خدام لغة عربٌة 206 16

 79 ناٌفه معال سنان علوش لغة عربٌة 204 17

 78.5 فاطمه ابراهٌم رٌما الدروٌش لغة عربٌة 16 18

 78.3 منى سجٌع نسرٌن دبلٌز لغة عربٌة 49 19

 78.2 حفٌظة احمد دارٌن العاتكً لغة عربٌة 201 20

 77.5 دنٌا محسن شذى ابراهٌم لغة عربٌة 199 21

 77.5 بسٌمة خلٌل نورا عباس لغة عربٌة 44 22

 77.5 كرٌمه شحود وسٌم اإلبراهٌم لغة عربٌة 38 23

 77.5 مكٌه هٌثم عبٌر المٌر لغة عربٌة 25 24

 77 رتٌبه سلمان المعٌن محمودعبد  لغة عربٌة 23 25

 76.7 عهد حمدو احمد شومل لغة عربٌة 9 26

 76.5 مدٌحة كامل مرفت حسن لغة عربٌة 197 27

 76.3 جمٌله كامل حنان دمحم لغة عربٌة 217 28

 75.8 سالم محمود أرٌج محمود لغة عربٌة 203 29

 75.5 فطوم رمضان نادٌا الجمال لغة عربٌة 8 30

 75.5 شهٌره ابراهٌم منى عٌسى عربٌةلغة  33 31

 75.5 عزٌزه خضر صبا حماد لغة عربٌة 22 32

 75 مطٌعة عٌسى كلثم ناصر لغة عربٌة 48 33

 75 لٌلى دمحم شٌرٌن مرعً لغة عربٌة 21 34

 74.5 حٌاة حبٌب ربى علً لغة عربٌة 46 35

 74 محاسن محسن حسن الشٌخ لغة عربٌة 208 36

 73 وفاء علً والء الشعار لغة عربٌة 218 37

 73 بهٌجة غسان هبه جلول لغة عربٌة 205 38

 73 بخٌته رمضان مروه عمار لغة عربٌة 31 39

 73 رحاب فاٌز خزامى المرعً لغة عربٌة 11 40

 72.5 امٌره رٌاض سهر حماد لغة عربٌة 19 41
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 72.5 ادٌبه حبٌب سمٌعة اسعد لغة عربٌة 214 42

 82.8 سامٌة ندٌم رؤى موسى لغة فرنسٌة 228 1

 74 نسٌبه عزت جمٌله عبدهللا لغة فرنسٌة 71 2

 72 سعاد محمود ثراء سلٌمان لغة فرنسٌة 227 3

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

 ىذا القرار من يمزم لتنفيذه .يبمغ  -5مادة  
 م  2118/  2/ 12هـ   الموافق لـ     1436       دمشق في :       /                  

 
 

 وزير التربية                                                                                                               
 الدكتور هزوان الوز                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة إلى :

 مكتب السيد الوزير

 مكاتب السادة معاوني الوزير

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

 مديرية التربية في محافظة حماه


