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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 343/ 202القــرار رقم  / 
 

  وزير التربية:
 م وتعديالتو .4552/ لعام 05بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

 م.2/7/4502/ تاريخ 452وعلى المرسوم رقم /
 المتضمن اعتماد األحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجيات العامة.م 05/05/4502/ م.و تاريخ 22وعلى القرار رقم /

 م المتضمن اعتماد المسابقة. 7/2/4507تاريخ  070/2وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية رقم 
 م المتضمن اإلعالن عن إجراء مسابقة.7/2/4507تاريخ  727/722وعلى القرار رقم 
 . دير الزورم وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2425/722وعلى القرار رقم 
 .دير الزور المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظةم 4507/ 05/ 07تاريخ  2700/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00412/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 م المتضمن أسماء الناجحين . 42/0/4501تاريخ  472/722وعلى القرار رقم /

 المتضمن اعتماد  نتائج المسابقة   م00/4/4501تاريخ    050/2رقم وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية 
 

 يقرر ما يأتـــــــي :                                               
 

 نين بصفة دائمة من الفئة األولى أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنيا لتعيين عدد من المواط أسماؤىمالمدرجة يعتبر السادة : 1مادة
 حسب وفق تسلسل درجات نجاحيم  بالمسابقة مقبولين للتعيين دير الزورمديرية التربية في محافظة اإلجازة الجامعية في  من حملة        
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :          

     
 التسلسل

رقم 
 القبول

 الدرجة النهائٌة األم  األب  االسم والنسبة االختصاص

 66 ٌسٌرة غانم كوثر زوبلو التخطٌط واإلدارة 666 1

 76.6 جورٌة دمحم سعٌد أحمد العابد التربٌة اإلسالمٌة 373 1

 75.5 ابتسام أحمد علوان أحمد الحاج جنٌد التربٌة اإلسالمٌة 374 2

 72.8 حنشه عٌد منال خٌر هللا التربٌة اإلسالمٌة 378 3

 71.8 خمٌسه سعٌد محمود دمحم الصالح التربٌة اإلسالمٌة 376 4

 66.5 لٌنا عدنان دمحم الخضر التربٌة اإلسالمٌة 377 5

 63.5 صبحه حسن عبد الرحمن الخلف التربٌة اإلسالمٌة 381 6

 68.9 غفران دمحم امجد النصار إحصاء رٌاضً 464 1

 62.5 فلن عبد الرحمن هبة هللا لسام إحصاء رٌاضً 463 2

 70 فدوى جالل هبة البشعان إرشاد نفسً 585 1

 68 مٌادة رشٌد سراب الرشٌد نفسً إرشاد 586 2

 73.4 ثناء جهاد عثمان المفلح تارٌخ 423 1
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 72.4 علٌا حكمت دارٌن لاسم تارٌخ 413 2

 71 الحجة احمد اٌمان الطعمه تارٌخ 399 3

 69.3 شمسه معٌن لٌنا العكل تارٌخ 419 4

 69 كفاء تٌسٌر دمحم الخلٌفة تارٌخ 420 5

 67.4 محسنه عاٌد نسرٌن الموسى تارٌخ 410 6

 65.1 غازٌه معتصم ناصر العلً تارٌخ 426 7

 64.6 هند احمد هانً الغرٌب تارٌخ 428 8

 64.5 صبحٌة جمال بدرٌة البطاح الحصنً تارٌخ 400 9

 64.5 ناجٌة جابر شهناز األحمد تارٌخ 388 10

 64 خنسه ٌاسٌن غالٌة السلٌم تارٌخ 425 11

 62.5 هناء داود دالل المصطفى تارٌخ 404 12

 84.4 خٌرٌة دمحمبحري أحمد المطرود تجارة والتصاد 528 1

 83.3 فلاير حسٌن مؤٌد النزاع الحمد تجارة والتصاد 555 2

 80.1 فلاير مرعً الشٌماء مرعً خلٌفة تجارة والتصاد 532 3

 74 مٌسون دمحمٌاسر جود آل فخري الموصللً تجارة والتصاد 531 4

 74 شروق فداءالدٌن آالء أحمد النجم والتصادتجارة  530 5

 72 إٌمان صهٌب آالء صهٌب الداالتً تجارة والتصاد 533 6

 72 فاطمة طالل آالء طالل الطوٌل تجارة والتصاد 540 7

 70 أمل تركً حنان تركً الهزاع تجارة والتصاد 521 8

 69.1 بشرى جمال سلسبٌل العبد هللا تجارة والتصاد 554 9

 69 مٌسون منٌر اٌمان الموسى تجارة والتصاد 525 10

 67.7 سمٌرة معاوٌة مرٌم السماعٌل تجارة والتصاد 529 11

 67.0 سحر كاسر نور الحاج طعمة تجارة والتصاد 553 12

 67 روضة رفعت ختام رفعت الحسٌنً تجارة والتصاد 522 13

 67 كفاح بسام حال الحسانً تجارة والتصاد 527 14

 66 سارة إسماعٌل منار إسماعٌل العلوش تجارة والتصاد 543 15

 66 نجوى بشٌر رهف المصلوخ تجارة والتصاد 526 16

 66 وردة ملن منال ملن العلً تجارة والتصاد 523 17

 65 نجاة عاٌش روان عاٌش الخلف تجارة والتصاد 536 18

 65 سعاد محمود عطاء محمود مصطفى تجارة والتصاد 538 19

 64.2 لٌانا اسعد جهاد عدي دٌب تجارة والتصاد 549 20

 64 سمٌرة أحمد دمحم أحمد الحسن تجارة والتصاد 539 21

 64 عروبة عامر رغد عامر الكامل تجارة والتصاد 541 22

 64 مها لاسم فاتن لاسم العلً تجارة والتصاد 524 23

 64 كفاء دمحم مهند الحاج حسن العلٌوي السفان تجارة والتصاد 535 24

 62.6 ابتسام سعٌد نور العبٌد تجارة والتصاد 552 25

 67.3 نسرٌن فٌصل راما العكل جغرافٌا 436 1
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 64.2 لمٌا ٌحٌى سها عبد هللا جغرافٌا 434 2

 71.9 مرٌم عبد الحمٌد مرام العطٌه حموق 57 1

 68 فلاير حسٌن عدنان المصطفى حموق 52 2

 67.7 جورٌة دمحمعادل كردوشخشفة  الحاج  حموق 21 3

 64.2 هدنة نجم آالء نجم العاٌد حموق 27 4

 63.5 حورٌة خالد تغرٌد خالد النزال حموق 22 5

 73.1 خولة صبحً زهور الناصر رٌاض أطفال 643 1

 71.9 سعاد مبارن سلوى الدمحم الحسٌن رٌاض أطفال 642 2

 69.1 بشرى ولٌد عائشه المطلك رٌاض أطفال 616 3

 67.5 بهٌرة سلٌمان حنان العانً رٌاض أطفال 588 4

 67 نجاح فٌصل رٌم الناصر رٌاض أطفال 591 5

 65.5 كفاء فهد حال الفهد رٌاض أطفال 592 6

 65.5 عٌده جمعة هند دمحم العكلة رٌاض أطفال 599 7

 65 ربٌعة أحمد نغم ملحم العبٌد رٌاض أطفال 669 8

 65 عٌده حامد سلٌمانثرٌا  رٌاض أطفال 619 9

 64.5 خدٌجه عمٌل لبنى عمٌل العرفً رٌاض أطفال 601 10

 64 عفره رمضان سالً الخضر رٌاض أطفال 649 11

 64 سناء خالد هبة الدحام رٌاض أطفال 596 12

 63.5 سمٌرة ولٌد خلود داود حلمً رٌاض أطفال 602 13

 63.1 لٌلى احمد حنان الخلف رٌاض أطفال 611 14

 63 سعاد علً مً العبد هللا الحماده رٌاض أطفال 626 15

 63 سمٌرة حسن رنٌم البطاح رٌاض أطفال 607 16

 63 نصره خلٌل رثام الٌونس رٌاض أطفال 633 17

 70.2 شٌخه عبدالمطلب امٌره الحسن رٌاضٌات 454 1

 64.2 فلاير نجم لاسم عبد الجلٌل رٌاضٌات 457 2

 65.5 ندى ناصرالدٌن دمحم المهلهلأحمد  علم اجتماع 562 1

 65.5 رزلٌة علً مروة الحسٌن علم اجتماع 560 2

 65.5 رمزٌه ابراهٌم منى الخضري علم اجتماع 570 3

 65.5 سمٌره محٌسن رٌم الناصر العلً علم اجتماع 571 4

 65 مٌادة معٌن رغد الدمحم علم اجتماع 569 5

 64.5 صباح جمٌل دمحم السمران علم اجتماع 563 6

 64.5 كفا مهٌدي دٌما الكمش علم اجتماع 568 7

 63 امٌره دمحم ناجً مٌادة كاكاخان علم اجتماع 564 8

 77 نادٌة ٌاسر مروة الشبلً علم األحٌاء 498 1

 76.3 اٌمان احمد االء المصلح علم األحٌاء 501 2

 75 حبٌبه عبداللطٌف دعاء بغدادي علم األحٌاء 502 3

 74 بشرى جمال أمانً الحاج إبراهٌم علم األحٌاء 504 4
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 72.9 ٌسرى حترا زهراء العواد علم األحٌاء 507 5

 72 صباح ابراهٌم نور إبراهٌم حسن علم األحٌاء 499 6

 72 فاتن أحمد ثراء اإلبراهٌم علم األحٌاء 500 7

 64 هدى راشد مروة العرسان علم األحٌاء 503 8

 71 حمٌده دمحم باسل عبد العزٌز االبراهٌم علوم سٌاسٌة 451 1

 70 نبٌله دمحم عادل هبه بكوره علوم سٌاسٌة 450 2

 78 منى ناصر معتصم باهلل العبود فلسفة 449 1

 68 خدٌجة دمحم عبد الباسط حاجة فلسفة 448 2

 67.9 نجاح ابراهٌم رنى الحمٌضه الدمحم فلسفة 443 3

 66 نادٌه أحمد آسٌا الدمحمالمشوح فلسفة 444 4

 83.7 سمٌحة عدنان خلدون حسن فٌزٌاء 470 1

 80 سهٌله ناصر باسم حمود فٌزٌاء 469 2

 79 لٌلى حسٌن عبد الرحمن الهاشم فٌزٌاء 471 3

 79 نوال حبٌب هبة علوش فٌزٌاء 472 4

 72 منى دمحم علً نجمة فٌزٌاء 474 5

 70.5 ناهد طلعة نور طلعة الشخلها فٌزٌاء 467 6

 70.5 نضال زٌاد خالد الخلف فٌزٌاء 466 7

 70 مهى رمضان ابراهٌم عبدهللا فٌزٌاء 473 8

 69 لبٌبة ابراهٌم خلٌل الدخٌل فٌزٌاء 465 9

 63.8 هناء الحسٌن الدخول خلٌل لٌنا كدور فٌزٌاء 475 10

 66 سعوده محمود صفاء الخلٌفة كٌمٌاء بحتة 480 1

 65 هدى راشد العرسانصفاء راشد  كٌمٌاء بحتة 484 2

 65 سحر خلف رشا عبدهللا كٌمٌاء بحتة 481 3

 65 خلود محٌسن أالء صالح كٌمٌاء بحتة 491 4

 64 خنسه ٌاسٌن رهف السلٌم كٌمٌاء بحتة 492 5

 62 فضه عبد احمد الخلٌف كٌمٌاء بحتة 482 6

 75.6 نهى هشام اٌالف الرفاعً لغة إنكلٌزٌة 233 1

 75.6 منى عبدالملن زهرة العساف إنكلٌزٌةلغة  244 2

 75 رحاب فؤاد إٌناس السٌد جمٌل لغة إنكلٌزٌة 240 3

 74.5 صباح دمحمتوفٌك بٌان عطٌة لغة إنكلٌزٌة 229 4

 73 فاطمة منار فاطمة محمود لغة إنكلٌزٌة 222 5

 73 فوزٌة ماجد عال الدمحم لغة إنكلٌزٌة 238 6

 72 وسمٌة فوزي دمحم فاتح العشاوي لغة إنكلٌزٌة 221 7

 71.6 هدى غسان مروة الصالح العبد لغة إنكلٌزٌة 230 8

 71 شروق فداءالدٌن دعاء أحمد النجم لغة إنكلٌزٌة 231 9

 71 مٌسون منٌر رزان الموسى لغة إنكلٌزٌة 225 10

 71 منٌره دمحم ٌاسمٌن ٌوسف لغة إنكلٌزٌة 264 11
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 71 مٌرفت جمال شٌرٌن الدمحم لغة إنكلٌزٌة 239 12

 70 وفاء عبدالحكٌم بٌان المضحً العدوانً لغة إنكلٌزٌة 237 13

 70 خوله بشٌر ربا عوامه لغة إنكلٌزٌة 254 14

 69 هٌفاء علً عبد الرزاق المطر لغة إنكلٌزٌة 223 15

 68.5 ختام عادل رحمة جاسم لغة إنكلٌزٌة 278 16

 68.4 حكمت عبد العزٌز بشرى العلً النوٌصر لغة إنكلٌزٌة 275 17

 68 رٌم حكمت دعاء الحسٌن لغة إنكلٌزٌة 228 18

 68 اعتمال فوزي اسٌل العبد هللا لغة إنكلٌزٌة 226 19

 67.9 سمٌره جمال تسنٌم العٌسى لغة إنكلٌزٌة 274 20

 67 سناء بسام هبة حسبات لغة إنكلٌزٌة 236 21

 67 رابعة عبد الحمٌد رٌم دمحم االسماعٌل لغة إنكلٌزٌة 220 22

 66 جالء فخري تماضر فخري الجاسم لغة إنكلٌزٌة 242 23

 63.2 لٌلى احمد امل الخلف لغة إنكلٌزٌة 245 24

 62 سهٌلة علً كنان سلوم لغة إنكلٌزٌة 257 25

 82.4 أمٌرة سلٌم مٌساء عنجوكة لغة عربٌة 152 1

 80.8 سهام ٌونس منال مخلوف لغة عربٌة 155 2

 79.6 عبال رفعت مرٌم عفٌف لغة عربٌة 154 3

 71.7 خدٌجة ضٌاء الدٌن الٌمامة المرعً الحسن لغة عربٌة 171 4

 69.3 نجدا محمود رانٌه تلٌجه لغة عربٌة 157 5

 68 شكحه ٌاسٌن سهام العلً لغة عربٌة 178 6

 67.0 سمٌرة عدالن روال الدروٌش لغة عربٌة 115 7

 66.9 هٌام لصً مٌس الخضر لغة عربٌة 125 8

 66.5 خوله الضللً توفٌك منال الضللً لغة عربٌة 124 9

 66.5 ناجٌة خضر نزار الخرفان لغة عربٌة 99 10

 66.5 نجاح ٌاسٌن صالح سعٌد الخلف لغة عربٌة 107 11

 66 شاحه عبد منى العلً لغة عربٌة 121 12

 66 لماء طارق والء مصطفى لغة عربٌة 103 13

 65.5 مرٌم دمحم هبة بدوي الطراد لغة عربٌة 112 14

 65 ماجدة شالش حمزة عبد الجلٌل لغة عربٌة 195 15

 65 نجاح بسام رهف الدمحم الحمود لغة عربٌة 95 16

 65 انتصار سلٌمان دالل الحاج عزاوي لغة عربٌة 670 17

 65 دعد بدرالدٌن جهان الضوٌحً لغة عربٌة 118 18

 64.5 حنان دمحم امال السلطان لغة عربٌة 162 19

 64.5 هدله شعبان عبد االله الحمود لغة عربٌة 204 20

 64.2 نوال عدنان صفاء عبد المحسن الدمحم لغة عربٌة 133 21

 64 بسامه دحام خوله الفرحان لغة عربٌة 185 22

 64 زهرة خلف رٌهام الدمحم لغة عربٌة 199 23
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 63 فائزه دمحم ضحى دمحم الشٌخ عربٌةلغة  175 24

 63 هدٌه عبد المادر االء االحمد الركاض لغة عربٌة 101 25

 63 هالة بشٌر آٌات الناصر لغة عربٌة 83 26

 78.5 شمسة لدري وفاء بعاج لغة فرنسٌة 301 1

 74 سناء ابراهٌم ٌاسمٌن المصطفى لغة فرنسٌة 305 2

 74 هناء داود والء المصطفى لغة فرنسٌة 318 3

 73 هٌفاء عبدالحافظ مرٌم حباش لغة فرنسٌة 308 4

 72.2 فادٌة عبد الجبار ذكرى الٌوسف لغة فرنسٌة 352 5

 72 وفاء غسان مدٌحه الرزج لغة فرنسٌة 313 6

 71 ساره منٌر رغد الذنون لغة فرنسٌة 306 7

 71 فلاير عبد الواحد منال حاج خضر لغة فرنسٌة 366 8

 71 ناهد نجم الدٌن سوسن الخلف الناصر لغة فرنسٌة 316 9

 69.3 سوزان صالح غٌداء المال سالم لغة فرنسٌة 350 10

 69 أمٌرة داؤد هانً عنتر لغة فرنسٌة 296 11

 69 ترفه علً أمل العبٌد لغة فرنسٌة 307 12

 68.8 كفى مٌزر لٌنا وكاع لغة فرنسٌة 351 13

 68.2 خولة لاسم العبٌدامانً  لغة فرنسٌة 360 14

 68 مؤمنه عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد الدمحم لغة فرنسٌة 293 15

 68 سمٌة سمٌر البتول األحمد لغة فرنسٌة 321 16

 68 فدوى أحمد نجاة الٌاس لغة فرنسٌة 312 17

 68 عبٌر بسام سهٌله الطه الحٌجً لغة فرنسٌة 314 18

 68 هٌام فاتح نعمت خور رشٌد لغة فرنسٌة 330 19

 67 ٌسرى نوري نور األحمد االسماعٌل لغة فرنسٌة 309 20

 67 سوسن زٌاد دعاء ناصر لغة فرنسٌة 323 21

 67 سمٌرة عماد الدٌن نور الجمعة العبد الحمٌد النوارة لغة فرنسٌة 331 22

 67 نجوى غنام نور المزٌد لغة فرنسٌة 326 23

 66.7 ابتسام عمر اسراء علً لغة فرنسٌة 359 24

 66 راغده عبدالرحمن أمانً الدمحم الجرو لغة فرنسٌة 310 25

 66 انتصار دمحم علً سارة مال دمحم لغة فرنسٌة 324 26

 66 نضال جمال أحمد عواد لغة فرنسٌة 325 27

 66 فضه جاسم جهان  الهاٌس الخاٌر لغة فرنسٌة 335 28

 65 بشرى فارس دٌما العبدالمحسن الفراس لغة فرنسٌة 303 29

 64 سمٌة دمحم دالٌا العطٌة لغة فرنسٌة 300 30

 64 بهٌرة فاروق رٌم الخلف لغة فرنسٌة 327 31

 64 سها انور نور الصالح لغة فرنسٌة 297 32

 64 هدنه عبدهللا منى العبد هللا لغة فرنسٌة 311 33

 63 كوثر دمحم علً اٌناس حمادة لغة فرنسٌة 319 34
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 63 منا حسٌن بتول الخلف فرنسٌةلغة  295 35

 63 منى عمار نور عمار جمال بن لغة فرنسٌة 328 36

 63 بشرى راشد رشا عودة لغة فرنسٌة 320 37

 62 جنان حسام ٌاسمٌن العبد اللطٌف العٌسى لغة فرنسٌة 317 38

 75.8 جازٌه عبدهللا هادٌه الهندي مكتبات 556 1

 70.4 سلوى مروان خضر نجود الدمحم الحاجً مكتبات 557 2

     
 يسقط حق انمقبىنين نهتعيين إذا نم تستكمم كافت األوزاق انثبىتيت انمطهىبت خالل مدة شهس من تازيخ صدوز هرا انقساز . :2مادة 

 

 يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه. : 3 مادة
  م2012/     2  /  12الموافق لـ :             هـ1433دمشق :       /          /                

 
 وزير التربيــة                                                                                                       

 الدكـــــتور هزوان الوز                                                                                                  
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