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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 343/  786القــرار 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 
 . حمصلصالح مديرية التربية في محافظة م وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة 4539/;/;تاريخ  65;/5449وعمى القرار رقم 
 .حمصالمتضمن 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/ 4والعمل رقم ق / ع / وعمى كتاب الشؤون االجتماعية 
 م المتضمن أسماء الناجحين :46/3/453تاريخ  65;/493وعمى 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  حمصمديرية 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

 77.8 حٌاه حرب رانٌا عباس التخطٌط واإلدارة 184 1

 75.8 منٌره الدمحم محرز فاتن االبراهٌم التخطٌط واإلدارة 186 2

 75.5 أمٌره عٌسى مجد الدٌن بتول عباس التخطٌط واإلدارة 191 3

 75.5 مرٌم السلٌمان دمحم فاطمه عبود التخطٌط واإلدارة 6497 4

 75 افتخار جٌبر لبانه العباس التخطٌط واإلدارة 188 5

 77.0 حمٌده رمضان فلاير الراعً التربٌة 230 1

 79.9 عواطف رزوق كمال رغد شعبان التربٌة الرٌاضٌة 231 1

 83 ٌسرى عبد هللا مروه بدور التربٌة الموسٌقٌة 141 1

 78.2 مٌسره طاهر دٌما سلهب التربٌة الموسٌقٌة 193 2

 82 حلوه العباس حمزه العباسسوسن  إرشاد نفسً 163 1

 81.1 امٌره الشٌخ جحجاح رٌمان شحود إرشاد نفسً 223 2
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 81 دعد علً لمى اسماعٌل إرشاد نفسً 165 3

 76.9 هدى نبٌه مارلٌن ورده إرشاد نفسً 156 4

 75.9 ورده رحال عبد الكرٌم سالم عطره إرشاد نفسً 159 5

 75 اٌمان غصن دمحم ٌارا مندراوي إرشاد نفسً 224 6

 74 نهال عبد العزٌز سمٌره دٌب إرشاد نفسً 160 7

 73.0 سمٌحه ٌوسف رٌما الحسن إرشاد نفسً 164 8

 86.7 ٌسرى دمحم مٌس دمحم تارٌخ 105 1

 86 نوال احمد دٌمه العباس تارٌخ 85 2

 85.9 مرٌم مصطفى خلود حسن تارٌخ 116 3

 85.6 نوال علً هٌفاء نزهه تارٌخ 117 4

 85 رئٌفه خضر مروان هناء علً تارٌخ 82 5

 84.5 أدٌبة محمود رولى خلٌل تارٌخ 88 6

 84 آمال مفٌد والء دٌبو تارٌخ 226 7

 83.0 وجٌهه علً ربا مرهج تارٌخ 118 8

 83 سوسن عكاري حكمت علً الحلوه تارٌخ 81 9

 82.9 كوثر الخضور نزٌه رٌم العباس تارٌخ 86 10

 82 سهٌال محً الدٌن سلٌمان لمى تارٌخ 113 11

 81.5 حمٌده سلٌمان سونٌا ابو رٌا تارٌخ 111 12

 81.5 انسٌة اسماعٌل عارف سمر سقور تارٌخ 101 13

 81 رئٌفة علً هنادي الحورانً تارٌخ 84 14

 80.9 حفٌظة غانم تغرٌد احمد تارٌخ 103 15

 80.7 سامٌه فاتح فاتن حسن تارٌخ 104 16

 80.5 شهٌرة عبد الكرٌم لٌنا علً تارٌخ 109 17

 80.1 امٌنه حسن ٌاسمٌن تٌشوري تارٌخ 89 18

 80.1 امتثال صالح غٌداء سلٌمان تارٌخ 112 19

 80.0 نهال عدنان مٌساء سعٌد تارٌخ 93 20

 79.9 امال شعبان وائل والء ابراهٌم تارٌخ 94 21

 79.7 فاطمة دمحم نٌرمٌن اسعد تارٌخ 106 22

 79.6 شمسه اإلبراهٌم دمحم نجٌب حٌدر الشٌخ تارٌخ 87 23

 79.5 سكٌنة طاهر هبه دٌب تارٌخ 114 24

 79.4 دالل غسان عال حسٌن تارٌخ 108 25

 79 هٌام الهدله راتب سحر الهدلى تارٌخ 92 26

 78.5 سهٌال خلٌل رواد عبود تارٌخ 115 27

 78.3 ملكة حسن وسٌم سلمه تارٌخ 96 28

 78.0 جمٌله الحسن بدر بٌداء عباس تارٌخ 95 29

 74.5 لٌلى منٌر أحمد علً تارٌخ 107 30

 73 ابتسام علً مٌس سكٌف تارٌخ 225 31

 73 ندٌمة علً رنا قرفول تارٌخ 110 32

 73 جمانه عزالدٌن سوسن الركاد تارٌخ 97 33
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 74.6 فوزة احمد غٌداء عٌد تجارة واقتصاد 142 1

 79.5 بدرٌه محمود ابراهٌم العلًاحمد  جغرافٌا 122 1

 77.1 حٌاة حبٌب لورا سلٌمان جغرافٌا 125 2

 77 فاطمه الشامً علً رٌم اسد جغرافٌا 123 3

 76.5 حنان شوكت لٌال أحمد جغرافٌا 126 4

 75 مٌلو حسٌن سالم المعروف جغرافٌا 232 5

 74.5 سنٌورا علً تٌرٌن صقر جغرافٌا 124 6

 82.1 فلاير السوده خلٌل هبه الخلٌل رٌاض أطفال 167 1

 80.5 نور الهدى ابراهٌم راسم انس الوعري رٌاض أطفال 236 2

 79.5 فاطمه محسن أالء الموسى رٌاض أطفال 168 3

 78.1 فاطمه دمحم محمود هٌفاء االشقر رٌاض أطفال 175 4

 77 علٌه جحجاح دعد االحمد رٌاض أطفال 177 5

 77 رجاء خلٌل عفٌف دالٌا االشقر رٌاض أطفال 237 6

 76.5 ندى جبر احمد نور عباس رٌاض أطفال 173 7

 76.5 هاجر دمحم علً رهان زٌود رٌاض أطفال 242 8

 76.1 رئٌسه اسماعٌل عال الناجً رٌاض أطفال 171 9

 75.5 ادٌبه حسن هٌفاء الحسن رٌاض أطفال 174 10

 74 شفاف عادل شروق بشٌر رٌاض أطفال 169 11

 74 هٌام حبٌب رؤى الصالح رٌاض أطفال 172 12

 87.4 علٌا الحسٌن دمحم اونٌس العٌسى رٌاضٌات 244 1

 81.0 سحر دمحم ولٌد خلدون شاهٌن رٌاضٌات 131 2

 80.8 سمٌرة أحمد كاترٌن الدٌوب رٌاضٌات 132 3

 79.6 فاٌزة دمحم كنانا مٌهوب علم اجتماع 151 1

 77 نجود المهنى عبدو الصالحرٌم  علم اجتماع 246 2

 75 سعاد احمد دمحم رنٌم شبانً علم اجتماع 247 3

 84.0 سامٌه فاٌز لمى عبدوش علم األحٌاء 140 1

 85.0 نجاح شبٌب علً فادٌه حاتم علم النفس 249 1

 75 امٌره عوده دمحم سناء النقري علوم سٌاسٌة 130 1

 88.5 رحمه هوله عدنان عدي ٌونس فٌزٌاء 136 1

 87.5 سمٌره حسن ندٌم اٌفان دروٌش فٌزٌاء 137 2

 83 دله كامل احمد السلٌمان فٌزٌاء 135 3

 83.9 سمٌره سلٌمان سالفه بدور لغة إنكلٌزٌة 53 1

 81.8 صبا فتحً لطف البدٌوي لغة إنكلٌزٌة 35 2

 81.5 سمر شلب الشام مروان عمرو الحبال لغة إنكلٌزٌة 39 3

 81.5 فاطمة جمٌل رؤى االسعد إنكلٌزٌةلغة  258 4

 80.4 مثٌال ٌاسٌن صفاء سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 202 5

 80 وصال جابر مجد قشعور لغة إنكلٌزٌة 56 6

 77.2 هٌام السلٌمان نضال بشرى سالمه لغة إنكلٌزٌة 40 7

 77.1 جمٌله المنصور ٌحٌى رٌتا السلٌمان لغة إنكلٌزٌة 200 8
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 77 فاٌزه علً نغم المرعً إنكلٌزٌةلغة  29 9

 76.8 غصون خلٌل احمد رٌم االحمد لغة إنكلٌزٌة 43 10

 75.1 سوسن دمحم ٌوسف مادلٌن القٌضبان لغة إنكلٌزٌة 44 11

 74.8 كوثر مصطفى دمحم هدٌل الحسن لغة إنكلٌزٌة 45 12

 لغة عربٌة 18 1
مصعب 
 المنصور

 81.1 رئٌفة ابراهٌم

 81 حٌاه عبد الكرٌم ٌونس الحبٌب لغة عربٌة 211 2

 79.7 نوره مصطفى ابراهٌم نسرٌن الخلٌل لغة عربٌة 17 3

 78.5 نهٌده الموسى عفٌف سوسن االبراهٌم لغة عربٌة 10 4

 77.9 حبقة عٌسى ابتسام ربٌع لغة عربٌة 21 5

 76 نزهه دمحم سراب الشامً لغة عربٌة 9 6

 75.7 نجاح ٌونس وفاء الٌوسف لغة عربٌة 24 7

 75.5 سمٌا علً سراء عٌسى لغة عربٌة 8 8

 75.2 نهله شدود منٌر دارٌن شدود لغة عربٌة 14 9

 74 عبٌر شنانً فرحان احمد الجمعه لغة عربٌة 12 10

 88.4 رئٌفه حمزة رنا زٌدان لغة فرنسٌة 76 1

 84.2 تركٌه عنقه ٌوسف الرا عنقه لغة فرنسٌة 65 2

 76.3 رقٌة عزٌز عثمان سمر لغة فرنسٌة 79 3

 76 لٌلى مالك رٌنا حسن لغة فرنسٌة 74 4

 74 صدٌقة دمحم رنا حوٌجة لغة فرنسٌة 80 5

 79.6 حنان نبٌل لٌال دروٌش مكتبات 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  2118/ 2/   12هـ   الموافق لـ      1433دمشق في :       /                         

 وزير التربية                                                                                                               
 الدكتور هزوان الوز                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة إلى :

 مكتب السيد الوزير

 مكاتب السادة معاوني الوزير

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

 مديرية التربية في محافظة حمص
 


