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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 643/  976  القــرار 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 /
 ءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجيات العامة.م المتضمن اعتماد األحكام العامة المتعمقة بإجرا35/35/4535/ 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 
 . ريف دمشقلصالح مديرية التربية في محافظة ديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة م وتع4539/;/;تاريخ  65;/;543وعمى القرار رقم 
 .ريف دمشقم 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
 وتعديموم المتضمن أسماء الناجحين :46/3/453تاريخ  65;/489وعمى 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  ريف دمشقمديرية التربية في محافظة ن حممة اإلجازة الجامعية في ى ماألول        
 وفق تسمسل درجات نجاحيم حسب االختصاص وفق الجدول اآلتي :          لمتعيين  بالمسابقةمقبولين التام/        

 المحصلة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 83.7 لٌله عفٌف علً تجور التخطٌط واإلدارة 114 1

 73 ٌمنه علً رشا محمود التخطٌط واإلدارة 115 2

 79 آمنة عبد المجٌد فاطمه مطر التربٌة اإلسالمٌة 43 1

 79 خدٌجه ابراهٌم غصون القراعزه التربٌة اإلسالمٌة 42 2

 76.5 منى امٌن لمى دٌوب التربٌة الفنٌة 80 1

 85 حسنٌه عدنان لبنى الدٌوب إرشاد نفسً 94 1

 83.1 نورٌه املح دمحم الحسٌن إرشاد نفسً 97 2

 81 بدٌعة دمحم دمحم حسن إرشاد نفسً 101 3

 81 ترٌاق احمد دٌانا عٌسى إرشاد نفسً 95 4

 76.3 استقبال صالح ارٌج اسبر إرشاد نفسً 93 5

 76.2 سكٌنه أحمد مرام حسٌن إرشاد نفسً 96 6

 76 مً ثابت عال عكرم إرشاد نفسً 98 7

 84.5 حربا دمحم عال حسن تارٌخ 44 1

 80.3 ٌسرى احمد نبال حمدان تارٌخ 51 2

 76.2 زٌفه احمد روعه الخلٌل تارٌخ 46 3
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 74.1 لطٌفه عبد الرحمن شادٌه فٌاض تارٌخ 48 4

 74.1 اٌمان ساري سماح البكر تارٌخ 49 5

 73.5 حسٌبه غسان عباده سمٌا تارٌخ 50 6

 78.4 هٌام علً طلعت دٌب جغرافٌا 58 1

 74.5 نبٌهه علً سكٌنه الدمحم جغرافٌا 54 2

 عبد الوهاب سوزان ابراهٌم جغرافٌا 56 3
سناء 
 عرابً

74 

 73.8 سامٌال علً عفراء حورٌة جغرافٌا 57 4

 73 سلمى ابراهٌم راما عدره جغرافٌا 53 5

 80.4 اسمهان فرزت سها محرز رٌاض أطفال 103 1

 79 فضه جمٌل غٌثاء الناقوح رٌاض أطفال 104 2

 74.3 لٌلى ابراهٌم رهام ٌوسف رٌاض أطفال 105 3

 85 لوده حسٌن امل حسن رٌاضٌات 65 1

 81 لبٌنا نبٌل بشرى أسعد رٌاضٌات 67 2

 80.5 حٌاة حسن بلسم احمد رٌاضٌات 66 3

 78.5 مٌساء عدنان مهران داؤد رٌاضٌات 68 4

 78 غادة احمد عبادة جدٌدانً علم اجتماع 85 1

 علم اجتماع 126 2
عالء سعٌد 
 /الالذقٌة/

 76.4 مطٌعة حسٌن

 76 ناهً ونوس امل ونوس علم اجتماع 86 3

 76 انصاف هانً نور دنٌا علم اجتماع 4994 4

 75.5 فاطمه دمحم خٌر ماجده ورده علم اجتماع 88 5

 74.6 فادٌه احمد هدٌل احمد علم اجتماع 87 6

 86 سعاد خالد اٌمان العاٌدي علم األحٌاء 76 1

 73 دالل سلٌمان رٌم ابراهٌم علم النفس 90 1

 82.8 لٌنده احمد امٌمه الباسط فلسفة 61 1

 78 لمٌا احمد نور رستم فلسفة 60 2

 77.7 جمول دمحم هالله قاشٌط فلسفة 62 3

 77.6 نوال كامل روال اسماعٌل فلسفة 124 4

 73 كوكب سجٌع لٌنا اسكندر فٌزٌاء 74 1

 84 بدرٌة عدنان منال جمعة لغة إنكلٌزٌة 123 1

 77 فاطمه مصطفى ازدهار كنعان لغة إنكلٌزٌة 30 2

 76 ادمة سعٌد سمر العسراوي لغة إنكلٌزٌة 31 3

 75 نوال بسام ثناء احمد لغة إنكلٌزٌة 32 4

 88 فتات حافظ عتاب بالل لغة عربٌة 9 1

 85.6 علٌا احمد غٌداء خلٌفه لغة عربٌة 4 2

 83.1 سورٌه صبحً هبه الحمد لغة عربٌة 7 3

 82.8 ذٌبه مفلح امٌنه شبلً لغة عربٌة 17 4

 82 الهام رٌاض اقبال دخول لغة عربٌة 1166 5

 81 بخت سلمان عال دمحم لغة عربٌة 3 6



3 

 

 80.5 سعاد ابراهٌم رشا العلً لغة عربٌة 11 7

 79.9 انٌسه صالح زٌنه نفش لغة عربٌة 2 8

 79 نجٌبة سمٌر غنى مرتكوش لغة عربٌة 27 9

 79 امٌره عدنان رٌم صقر عربٌةلغة  13 10

 78 سمٌره حسٌن رجاء الحلبونً لغة عربٌة 6 11

 77.4 نهٌدة ٌوسف بثٌنة محفوض لغة عربٌة 24 12

 77 سعاد محً الدٌن مٌاسه غجري لغة عربٌة 19 13

 76.6 كوكب علً مجدلٌن عباس لغة عربٌة 14 14

 75.5 وطفة جبر جٌهان ابراهٌم دمحم لغة عربٌة 18 15

 75 ماجدة فٌصل لما حجو لغة عربٌة 8 16

 75 سمٌرة عبد الرحمن وئام موسى لغة عربٌة 117 17

 73.5 حاجه بهاء الدٌن صبا احمد لغة عربٌة 12 18

 73 زٌنب أحمد نادٌا أحمد/الالذقٌة/ لغة عربٌة 118 19

 72.1 ناهً علً رٌم سمٌا لغة عربٌة 28 20

 81.3 فرٌزة رئٌف مناهد عمار لغة فرنسٌة 37 1

 73.2 حربٌه مسٌر لمٌس خضور مكتبات 81 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     1436      دمشق في :       /                           
 وزير التربية                                                                                                               

 الدكتور هزوان الوز                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة إلى :

 مكتب السيد الوزير

 مكاتب السادة معاوني الوزير

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

 مديرية التربية في محافظة ريف دمشق
 


