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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 943/  695القــرار 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 م المتضمن اعتماد األحكام العامة المتعمقة بإجراءات35/35/4535/ 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 
 . الالذقيةلصالح مديرية التربية في محافظة تو المتضمن أسماء المقبولين لالشترا  في المسابقة م وتعديال4539/;/;تاريخ  65;/5457وعمى القرار رقم 
 .الالذقيةم المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظة 4539/ 35/ 39تاريخ  65;/55;5وعمى القرار رقم 

 م وتعديالتو .45/34/4539تاريخ  334:6/ 4رقم ق / ع / وعمى كتاب الشؤون االجتماعية والعمل 
 وتعديموم المتضمن أسماء الناجحين :46/3/453تاريخ  65;/497وعمى 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 العتبر السادة المدرجة أسماؤىم أدناه ي: 1مادة
 من / ذوي الشيداء والمصابين بحالة العجز  الالذقيةمديرية التربية في محافظة ن حممة اإلجازة الجامعية في ى ماألول        
 وفق تسمسل درجات نجاحيم حسب االختصاص وفق الجدول اآلتي :          لمتعيين  بالمسابقةمقبولين التام/        

 
 التسلسل

رقم 
 القبول

 المحصلة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص

 80.8 فاطمة انٌس هناء حسن التخطٌط واإلدارة 23 1

 78.5 حفٌظه مزٌد عفراء معال التخطٌط واإلدارة 77 2

 76.5 اسمى بسٌم عال دٌب التخطٌط واإلدارة 22 3

 75.9 لٌلى امٌن عبٌر عراج التخطٌط واإلدارة 76 4

 75.5 ٌسٌره حسن عال شاهٌن التخطٌط واإلدارة 19 5

 75.5 امل علً سمار حمود التخطٌط واإلدارة 24 6

 74.5 مونا جهاد رٌم عباس التخطٌط واإلدارة 18 7

 74.3 ابتسام فواز لورنس الحدٌدي التخطٌط واإلدارة 17 8

 79.5 انتصار علً ٌعرب احمد التربٌة اإلسالمٌة 32 1

 77.0 منى ابراهٌم زٌنب عباس التربٌة اإلسالمٌة 28 2

 74 حمٌدة شفٌك عذاب صالح التربٌة اإلسالمٌة 29 3

 72 وفاء صالح اٌباء لمري التربٌة اإلسالمٌة 30 4

 76.0 نعامة ندٌم ابراهٌمهشام  التربٌة الرٌاضٌة 55 1
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 80.7 وفاء أحمد هبة الشغري إرشاد نفسً 40 1

 80 نهٌدة برهان انغام متوج إرشاد نفسً 41 2

 80 منوى احمد اباء سلٌمان إرشاد نفسً 1103 3

 80 دعد وجٌه ارٌج رحال إرشاد نفسً 61 4

 78 غادة حافظ جمٌلة هالل إرشاد نفسً 39 5

 76.1 رهجة سلمان شاهٌن رامٌا إرشاد نفسً 38 6

 75.1 لٌلى احمد رزان علً إرشاد نفسً 62 7

 82.5 لٌال محسن مٌسم حمصً حموق 2 1

 75.0 ابتسام أحمد سماح مخلوف حموق 78 2

 77.8 كوكب محسن وفاء سلطان رٌاض أطفال 68 1

 77.5 بسٌمة عارف لورانس نبعه رٌاض أطفال 42 2

 75 سلوى انٌس اكتمال طراف رٌاض أطفال 70 3

 74.4 ابتسام تٌسٌر نوره عبدو رٌاض أطفال 69 4

 73 نبٌال أدٌب بتول خلٌل رٌاض أطفال 44 5

 88.0 ٌمنى محسن مرام حسن رٌاضٌات 73 1

 85.7 زٌنب علً جالل علً رٌاضٌات 71 2

 85.0 جمانة توفٌك دمحم دمحم رٌاضٌات 8 3

 84.7 حمده حكمت بٌداء منصور رٌاضٌات 72 4

 74.1 ثناء علً نادٌا دٌب رٌاضٌات 4 5

 74 نظٌرة مصطفى ختام حسٌن رٌاضٌات 7 6

 77.8 اسمة احمد رامٌا شرٌبا علم األحٌاء 37 1

 79.5 أمٌنة احمد مرام خضور فٌزٌاء 59 1

 76.5 فاطمة خالد هبة هللا وهوب فٌزٌاء 58 2

 73 حفٌظة رفعت معتز مرتضى فٌزٌاء 57 3

 83.9 ٌسرى جمٌل وئام حمود كٌمٌاء بحتة 35 1

 81 نوال طالل ادهم اسماعٌل كٌمٌاء بحتة 34 2

 77.6 أمل محمود إٌمان خلوف مناهج وتمنٌات تعلٌم 46 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     1439       دمشق في :       /                          

 ة وزير التربي                                                                                                              
 الدكتور هزوان الوز                                                                                                          

 صورة إلى :

 مكتب السيد الوزير

 مكاتب السادة معاوني الوزير

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

 محافظة الالذقية مديرية التربية في
 


