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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 343/ 077القــرار 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 
 الرقةم وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2423/722وعلى القرار رقم 
 الرقة.حافظة المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في موتعديالتو  م 4507/ 05/ 07تاريخ  2757/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00432/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 .المتضمن أسماء الناجحين  م 42/0/4503تاريخ  470/722وعلى القرار رقم /

 المتضمن اعتماد  نتائج المسابقة  م00/4/4503تاريخ    050/2رقم وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية 
 يقرر ما يأتـــــــي :

 

  أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنيا لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة األولى  أسماؤىمالمدرجة يعتبر السادة  : 1مادة
  يم ــــات نجاحــــق تسلسل درجــــــوف بالمسابقة مقبولين للتعيين الرقة مديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في           
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :    حسب          
 التسلسل

رقم 
 القبول

 الدرجة النهائٌة األم  األب  االسم والنسبة االختصاص

 67.4 حمٌده مظفر عال حبٌب التخطٌط واإلدارة 476 1

 67.1 ناٌال فٌصل رامً سلٌمان التخطٌط واإلدارة 477 2

 66 هٌام عماد الدٌن البتول مناع التخطٌط واإلدارة 478 3

 76.4 محظٌه دمحم ممدوح هال الحمادي التربٌة اإلسالمٌة 292 1

 69 هالله دمحم دمحم صالح الجفال التربٌة اإلسالمٌة 288 2

 66 زكٌه دمحم عزٌزه الدمحم التربٌة اإلسالمٌة 294 3

 68.5 نهلة عبد دمحم الشٌخ التربٌة الرٌاضٌة 398 1

 66.5 علٌاء عز الدٌن كنانة ٌوسف التربٌة الرٌاضٌة 395 2

 66 نظٌرة ولٌد اسماعٌل الحافظ التربٌة الرٌاضٌة 393 3

 64 امل موفك غٌاث سباهً التربٌة الرٌاضٌة 397 4

 70.5 سمٌحة ولٌد رٌم شٌخ السوق إحصاء رٌاضً 369 1

 66.6 حصه عدنان نسرٌن علوان إحصاء رٌاضً 366 2

 63.1 سحر زهٌر أمجد شالٌش إحصاء رٌاضً 371 3

 63 سالم الٌوسف سلٌمان محسن الٌوسف إحصاء رٌاضً 367 4
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 72 حٌاة اسعد نورا اسماعٌل إرشاد نفسً 439 1

 70.8 نهال عمل رشا مصطفى إرشاد نفسً 443 2

 68 روش ابراهٌم رشا الخلف الغبن إرشاد نفسً 442 3

 65 حمٌدة ناصٌف رلى جندي إرشاد نفسً 444 4

 64 وردة حسٌن بٌداء الٌوسف إرشاد نفسً 438 5

 71.6 مالكة أحمد عبلة الموسى تارٌخ 307 1

 71.5 هٌالنه علً دمحم ابراهٌم تارٌخ 325 2

 70.5 فخرٌة عبد الخالك دمحم العلً الخاروف تارٌخ 298 3

 70.2 نجوى نزٌه جنودمرٌم  تارٌخ 320 4

 69.6 فاطم عٌسى وضحة عٌسى الحسٌن تارٌخ 295 5

 68 خدٌجة جاسم زٌنة الموسى تارٌخ 297 6

 67 نجوى محً حنان فٌاض تارٌخ 319 7

 66 عاطفه عٌسى نادٌا منصور تارٌخ 313 8

 64 خالصة دحام طٌف الهادي تارٌخ 296 9

 63.8 جٌهان حمدان سحر منصور تارٌخ 303 10

 81.3 فتحٌة عالء الدٌن منار دمحم الشٌخ تجارة والتصاد 406 1

 75.5 رضٌة دمحم بشٌر رانٌا حاتم تجارة والتصاد 405 2

 74.6 شكرٌة عمر أمل الدمحم تجارة والتصاد 404 3

 73.6 مارٌه دمحم بتول الشرٌف تجارة والتصاد 407 4

 71.2 غادة وضاح أمٌرة ٌونس تجارة والتصاد 410 5

 68.6 سمٌعة صالح روعة كحٌلة تجارة والتصاد 409 6

 67.9 حسنة عدنان والء ٌاسٌن تجارة والتصاد 412 7

 71.3 ٌمن عبد الحمٌد نسرٌن رٌا جغرافٌا 344 1

 70.8 حمٌدة صالح نسرٌن رمضان جغرافٌا 345 2

 69.5 نجله عدنان ٌزن سعٌد جغرافٌا 352 3

 69.1 نجٌبة شفٌك دالٌا احمد جغرافٌا 339 4

 68 سهام جودت حسام بٌرق جغرافٌا 350 5

 67.7 نبٌهة دمحم مرادعاصً جغرافٌا 338 6

 67.5 فاتن علً رنٌم حسن جغرافٌا 337 7

 67 خدٌجة دمحم نسرٌن حسن جغرافٌا 334 8

 66.7 رضٌه صادق صفاء شحود جغرافٌا 332 9

 66.3 حٌاة ظرٌف حٌان دٌب جغرافٌا 354 10

 66 أمٌرة العبد خالد عبد اللطٌف جاوٌش جغرافٌا 349 11

 64.5 هند دمحم علً اسماعٌل جغرافٌا 357 12

 64.5 أدٌبة ناٌف عفٌفة مرعً جغرافٌا 330 13

 64 ٌسرى عباس لبنا عباس جغرافٌا 329 14

 63.9 ٌمنى ندٌم رامً سلمان جغرافٌا 343 15
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 78.1 صبحه عبد فهد العلً حموق 11 1

 72.4 فطومه احمد أسامه عبد حموق 5 2

 69.8 حلٌمة أحمد ٌاسر العلً حموق 1 3

 68.6 لطوفة عبد خالد الجمعة حموق 6 4

 67.9 امل فارس نها الفحله رٌاض أطفال 457 1

 66 بصٌرة خرفان بتول دمحم رٌاض أطفال 459 2

 64.5 فاتن سهٌل رزان الحج رٌاض أطفال 445 3

 70 خود دمحم كفاء الحمود رٌاضٌات 361 1

 64 نجوه مصطفى صفٌة عبد الرحمن رٌاضٌات 360 2

 72.9 عبٌر عبد إسراء النجرس علم األحٌاء 390 1

 71 خدٌجة علً ازهار صكر علم األحٌاء 391 2

 71 نزهت أحمد هالة الصالح علم األحٌاء 383 3

 70 فاطم خلٌل مؤزر الخلٌل علم األحٌاء 386 4

 67 رسمٌة محسن رحاب العلٌوي الدوغان علم األحٌاء 387 5

 65 فاطمة دمحم عالء العلً علم األحٌاء 382 6

 65 صبحٌة دمحم بسمة دمحم النجرس علم األحٌاء 385 7

 64 مرٌم جمعة عال باٌرلً علم األحٌاء 389 8

 63 وهبٌة دمحم منى الجمعه علم األحٌاء 381 9

 70 هٌام غدٌر عمار شبٌب فٌزٌاء 378 1

 70 بدٌعة عٌسى دمحم حٌدر فٌزٌاء 377 2

 65 انتصار عبدالرحمن فراس الهربش فٌزٌاء 375 3

 63 عوش دمحم مرٌم الحسٌن فٌزٌاء 373 4

 80.1 ناٌله نزار روال حنٌنو لغة إنكلٌزٌة 240 1

 79.2 نظٌرة حسن دمحم فٌصل المصطفى لغة إنكلٌزٌة 195 2

 77.5 فلاير سرور وسام المهر لغة إنكلٌزٌة 245 3

 76.5 سلمى علً مرام دٌوب لغة إنكلٌزٌة 250 4

 75.4 فهٌده محمود إنتصار غصون لغة إنكلٌزٌة 217 5

 75.1 عبٌر عبد الكرٌم رٌم شعبان لغة إنكلٌزٌة 244 6

 74.5 فاطمة حسن بثٌنة زٌنو لغة إنكلٌزٌة 203 7

 72.4 حمٌدة ٌوسف وفاء اخرس لغة إنكلٌزٌة 243 8

 71.7 نهاوند رفعت بشرى احسن لغة إنكلٌزٌة 210 9

 70.7 عنود حسٌن رلٌة الحمد لغة إنكلٌزٌة 206 10

 70.5 فلاير عبد الجواد شٌرٌن شوٌحنة لغة إنكلٌزٌة 224 11

 70.4 سوسن حلمً هناء لالب لغة إنكلٌزٌة 242 12

 70.3 امال جمال ندى جبٌلً لغة إنكلٌزٌة 249 13

 70 دعد خلٌل اسماءالشٌخ دمحم لغة إنكلٌزٌة 190 14

 69.7 أمٌنة حسن دالٌا عبود لغة إنكلٌزٌة 193 15
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 69 فاطمه عمل اسماء الحسو لغة إنكلٌزٌة 214 16

 68.5 محاسن دمحم فاتح مروى الزعبً لغة إنكلٌزٌة 208 17

 68.5 وضحه دمحم لبٌبة الٌمو لغة إنكلٌزٌة 264 18

 68.4 سمٌرة عبدالكرٌم هاجر اسماعٌل لغة إنكلٌزٌة 247 19

 68.3 تماثٌل محمود فٌولٌت دمحم لغة إنكلٌزٌة 220 20

 68 سناء حسن هال سعد الدٌن لغة إنكلٌزٌة 194 21

 66.2 الهام سهٌل لبانة معروف لغة إنكلٌزٌة 239 22

 66 كاملة عبد العزٌز بٌان الحاج عبدهللا لغة إنكلٌزٌة 191 23

 66 فائزة دمحم العلٌويثرٌا  لغة إنكلٌزٌة 202 24

 65 فاٌزة ٌوسف ربا أشمر لغة إنكلٌزٌة 252 25

 65 غٌداء اصف مٌس عثمان لغة إنكلٌزٌة 248 26

 65 مٌلٌا نورس سمر غنوم لغة إنكلٌزٌة 197 27

 64 بدرة نعٌم سمر طه لغة إنكلٌزٌة 261 28

 64 نبٌهة اسماعٌل عائده احمد لغة إنكلٌزٌة 3832 29

 64 ملن طه صبا الحمد إنكلٌزٌة لغة 485 30

 62 حفٌظه عبد هللا عبد الكرٌم آمنه الروٌشدي لغة إنكلٌزٌة 216 31

 90.5 جهٌنا ٌحٌى سالم عٌسى لغة عربٌة 120 1

 82 تماثٌل ٌوسف وجٌه مناهل الدٌوب لغة عربٌة 92 2

 81.7 فاطمة الرفاعً أحمد آٌات الرفاعً لغة عربٌة 91 3

 81 حسنه سلٌمان فاطمة اسبر لغة عربٌة 117 4

 81.0 نظٌرة ٌونس سحر علً لغة عربٌة 134 5

 79.7 حٌاة ٌحٌى عفاف هرٌادي لغة عربٌة 139 6

 79.3 خضرة علً زٌنات الدنٌا لغة عربٌة 22 7

 79.2 سمٌحة دمحم شروق عباس لغة عربٌة 135 8

 77.0 غزه عدنان نٌروزه حسن لغة عربٌة 108 9

 76.6 وهٌبه ٌونس كلده ٌونس عربٌةلغة  118 10

 75.1 عائشه عبد المجٌد امانً بدوي لغة عربٌة 41 11

 75 نجوى صالح رنا صالح لغة عربٌة 164 12

 74.5 ابتسام ٌاسر بتول مراد لغة عربٌة 176 13

 74.5 جدعة دمحم بشار كمون لغة عربٌة 129 14

 74.5 حلٌمة جاسم مارٌا الدروٌش لغة عربٌة 51 15

 74 مرٌم محمود بندر العٌسى العلً لغة عربٌة 72 16

 73.7 عائشة عبد الجبار نور الٌوسف لغة عربٌة 103 17

 73.6 هند حكمت ماٌا دٌوب لغة عربٌة 109 18

 73.5 صبحٌه محمود نجوى المحمود لغة عربٌة 110 19

 73.5 عفاف اسماعٌل مضر جعلون لغة عربٌة 142 20

 73.1 سهٌلة غسان ماجدة سلطون لغة عربٌة 45 21
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 عمار السنكري لغة عربٌة 173 22
ٌوسف 
 سنكري

 73 فاطمة

 72.8 شمسة جاسم أحمد عساف لغة عربٌة 21 23

 72.7 فوزٌة دمحم منصور خٌربن لغة عربٌة 141 24

 71.6 عائشة عبد الجبار رافد الٌوسف لغة عربٌة 102 25

 71.5 أمل علً روضة خضور لغة عربٌة 179 26

 71.5 كاملة عمل إٌمان المحمود لغة عربٌة 93 27

 71 راضٌة مضحً أمٌنة الدمحم العلو لغة عربٌة 23 28

 70.5 عوش احمد اسماء الدمحم لغة عربٌة 187 29

 70.5 عبده نجم ممدوح الحسن العبود لغة عربٌة 178 30

 70.5 دله محمود منار الحمود العرب لغة عربٌة 63 31

 70.5 نجاح حسن الفت الحسن لغة عربٌة 112 32

 70 وداد عدنان عائشة حمزاوي لغة عربٌة 13 33

 70 مرٌم ابراهٌم مٌادة العبٌد لغة عربٌة 25 34

 69.8 نجٌبة شفٌك هدى احمد لغة عربٌة 137 35

 69.5 عبٌرة صادق عزة سوٌدان لغة عربٌة 138 36

 69.5 ورده ٌحٌى مرام داود لغة عربٌة 119 37

 69.2 فاطم عبد اللطٌف ثرٌا الحمود لغة عربٌة 73 38

 69 بدرٌة محمود شذا منصور ة لغة عربٌة 133 39

 69 احالم ندٌم راما سعد الدٌن لغة عربٌة 127 40

 68.9 خود صالح روٌدة المربط لغة عربٌة 66 41

 68.9 امونة دمحم أحمد االحمد لغة عربٌة 12 42

 68.7 ابتسام مصطفى الدمحمرٌم  لغة عربٌة 28 43

 68.5 امٌنه عالء الدٌن بروٌن سعٌد لغة عربٌة 184 44

 68.5 مرٌم علً محاسن الشٌخ علً لغة عربٌة 104 45

 68.5 خدٌجة احمد الصفا عطبة لغة عربٌة 17 46

 68.5 حلٌمة عٌسى عدلة االحمد لغة عربٌة 64 47

 68.3 علٌا سعد لٌال دمحم ضاحً لغة عربٌة 115 48

 68 مرٌم خلف كاملة الحمد لغة عربٌة 140 49

 68 سلوى خلف االء الجاسم لغة عربٌة 61 50

 68 فاطم شرٌف بتول العبد لغة عربٌة 71 51

 68 فلاير عبد هللا نور طالب لغة عربٌة 18 52

 68 فاطم دمحم امٌنة المصطفى لغة عربٌة 26 53

 67.5 حمامه العطٌة خضره أحمد لغة عربٌة 186 54

 67 سلمى احمد شرٌف روز سلمان لغة عربٌة 100 55

 67 ثرٌا بهجات سامً مصطفى لغة عربٌة 122 56

 67 شمسة منصور غالٌة العٌسى لغة عربٌة 29 57

 66.5 غزوة رباح دمحم سلٌمان لغة عربٌة 128 58
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 66.5 تفاحه احمد نهلة السمٌر لغة عربٌة 53 59

 66.5 سمٌرة أحمد الجندو مٌساء لغة عربٌة 15 60

 66 حمٌده عٌد مجٌد لٌنا محٌمٌد لغة عربٌة 89 61

 66 أدٌبة خلدون نذٌرة المدور لغة عربٌة 54 62

 66 فاطم حسٌن عزٌز سباكة لغة عربٌة 52 63

 65.6 صباح دمحم حمزة دٌب لغة عربٌة 151 64

 65.5 نٌرة خالد ٌامن بكر لغة عربٌة 107 65

 65.5 سمٌعة ٌوسف هٌثم صمر عربٌةلغة  170 66

 65.5 ربوعه اسماعٌل فضه الجاسم لغة عربٌة 183 67

 65.5 شمسشه عٌسى رشا المسطو لغة عربٌة 59 68

 65.5 وضحه ابراهٌم ماجدة المذافً لغة عربٌة 43 69

 65.5 خدٌجة مصطفى عائشة العلً لغة عربٌة 80 70

 65.5 نوفه دمحم االء الجمعه لغة عربٌة 27 71

 65.5 زبٌدة محمود مها جرٌجب لغة عربٌة 65 72

 65.3 مدٌحة سلمان وسام علً لغة عربٌة 116 73

 65 منى موفك بٌان االحمد الكمش لغة عربٌة 111 74

 65 سمٌحة علً نضال سماهر جدٌد لغة عربٌة 161 75

 65 فكري رمضان حسن روله زهٌرة لغة عربٌة 154 76

 65 صبحة احمد أمٌنة المواس السلٌمان لغة عربٌة 46 77

 65 مرٌم حسن ابراهٌم الدمحم لغة عربٌة 38 78

 64.6 رمزٌة احمد لممان العٌطة لغة عربٌة 47 79

 64.5 منٌرة دمحم ابراهٌم عفراء العلً لغة عربٌة 94 80

 64.5 هاللة جاسم سناء الرمضان لغة عربٌة 79 81

 64 أمٌنة سعٌد مرشد أٌهم شبٌب لغة عربٌة 146 82

 64 نوره حمد حال الناصر لغة عربٌة 486 83

 64 امٌرة خلف ثراء العبدهلل لغة عربٌة 50 84

 64 خولة احمد منتهى االحمد الرجب لغة عربٌة 14 85

 64 خود صالح خلٌل عثمان المحمود لغة عربٌة 24 86

 63.5 رجاء المحمود لصً هبه المهنى لغة عربٌة 90 87

 63 ابتسام دمحم دٌب أٌمن عكرة لغة عربٌة 156 88

 63 فاطمة عبد الخالك ثناء شمس الدٌن لغة عربٌة 98 89

 63 منى إحسان هناء العبادي لغة عربٌة 19 90

 62 سمٌرة طارق ٌاسمٌن المرلبً لغة عربٌة 162 91

 70 خٌرٌه ٌحٌى رمال الحاج جاسم لغة فرنسٌة 265 1

 68.4 نهاد نادر رٌم دوٌبه لغة فرنسٌة 273 2

 68 سالم سلٌمان أحمد الٌوسف لغة فرنسٌة 270 3

 68 لٌلى عٌسى عالء علً لغة فرنسٌة 279 4
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 67 سحر دمحم جعفر ٌوسف لغة فرنسٌة 275 5

 66.3 لٌلى عدنان منال شعبان لغة فرنسٌة 280 6

 66 امٌرة فهد وعد سلمان لغة فرنسٌة 267 7

 65 سروى غالب محمود مخلوف لغة فرنسٌة 277 8

 65 بحرٌة محسن عالٌة المزٌد لغة فرنسٌة 268 9

 64 عزٌزه عرابً رهف االحمد لغة فرنسٌة 272 10

 64 نداء محمود هٌام حنوف لغة فرنسٌة 276 11

 74.4 أمٌمة ٌوسف لٌنا سعود مكتبات 421 1

 70 سلوى محمود غفران نصور مكتبات 420 2

 69 نجاح حسن فاطمه االرغا مكتبات 418 3

 67.1 جهٌنة سامً رؤى سامً رسوق مكتبات 419 4

 69.2 سامٌه عبود إٌمان العبد اللطٌف مناهج وتمنٌات تعلٌم 465 1

 

 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
 

 م 2712/    2/   12الموافق لـ :             هـ   1433دمشق :       /          /           
 

 وزير التربيــة                                                                                                      
 الدكـــــتور هزوان الوز                                                                                                 
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