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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 943/ 796القــرار 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 
 . طرطوسلصالح مديرية التربية في محافظة م وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة 4539/;/;تاريخ  65;/5459وعمى القرار رقم 
 .طرطوسم المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظة 4539/ 35/ 39تاريخ  65;/54;5وعمى القرار رقم 

 م وتعديالتو .45/34/4539تاريخ  334:6/ 4/ ع /  كتاب الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق
 م المتضمن أسماء الناجحين :46/3/453تاريخ  65;/498وعمى 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  طرطوسمديرية 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

 79.3 كفى زرٌف رنا صالح التخطٌط واإلدارة 77 1

 77.8 ملكً محمود منصور منصور التخطٌط واإلدارة 80 2

 76 فهٌمة جهاد نور حمدوش التخطٌط واإلدارة 71 3

 82.5 هٌفاء كامل فادي حاج معال التربٌة اإلسالمٌة 9 1

 80.7 منٌرة ابراهٌم غٌداء صالح التربٌة اإلسالمٌة 7 2

 76 نعامه دمحم لما عٌسى اإلسالمٌة التربٌة 8 3

 83.8 مرتا موعٌن رٌان سمعان التربٌة الرٌاضٌة 40 1

 76.5 امٌرة ابراهٌم حسن زٌود التربٌة الرٌاضٌة 41 2

 75.4 سعاد عٌسى رٌحانة داود التربٌة الرٌاضٌة 83 3

 76 هناء جمال عمار ابراهٌم التربٌة الفنٌة 44 1

 75.0 جمانة عٌسى كنان  خضور حقوق 6 1

 79.8 ظهٌرة خلٌل سوسن دمحم رٌاض أطفال 61 1

 79 نزهة جمال هناء اسماعٌل رٌاض أطفال 57 2

 75.5 هند دمحم سماهر معال رٌاض أطفال 59 3
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 74.5 جمٌلة محً سماهر أحمد رٌاض أطفال 60 4

 86.5 وفاء عبد الكرٌم محمود عٌسى رٌاضٌات 14 1

 83 لٌلى ماجد علً زاهر رٌاضٌات 10 2

 74.5 سامٌا ابراهٌم عالء علً رٌاضٌات 13 3

 89.8 سهام اسكندر مرٌم عطا هللا علم األحٌاء 33 1

 87 دالل دمحم رشا عثمان علم األحٌاء 36 2

 81 وداد عبد العزٌز فاتن سلٌمان علم األحٌاء 37 3

 79.9 جمٌلة دمحم رانً خطٌب علم األحٌاء 35 4

 87.5 بهٌة دمحم المجٌد جدٌدعبد  فٌزٌاء 17 1

 85 مدٌحة سمٌع دمحم تجور فٌزٌاء 15 2

 84.6 ندى محمود عال سلٌمان فٌزٌاء 24 3

 83.3 رابحة راشد دمحم تامر فٌزٌاء 22 4

 83.2 غادة ٌاسٌن نهال القبٌلً فٌزٌاء 23 5

 82.3 وداد ابراهٌم شاذان نده فٌزٌاء 28 6

 82 مدٌحة مالك مهران نده فٌزٌاء 29 7

 79.5 أمل دمحم فادٌا حمود فٌزٌاء 26 8

 79.1 نهى حسن وعد علً فٌزٌاء 16 9

 79 ندٌمة ٌاسٌن مهى حمود فٌزٌاء 27 10

 78 سهٌال عبدو علً دٌوب فٌزٌاء 25 11

 76.8 سلمى أحمد روان مٌهوب فٌزٌاء 20 12

 76 نبٌهه هٌثم هبه غنام فٌزٌاء 18 13

 74.6 امتثال ادٌب ابراهٌمرزان  فٌزٌاء 19 14

 74.5 سعده جابر عٌسى سلٌمان فٌزٌاء 21 15

 

 

 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 :       /                 
 وزير التربية                                                                                                               

 الدكتور هزوان الوز                                                                                                          
 
 
 
 

 صورة إلى :

 مكتب السيد الوزير

 مكاتب السادة معاوني الوزير

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

 ي محافظة طرطوشمديرية التربية ف
 


