
 العربية السورية ةمهوريلجا

 وزارة التربية   
 943/ 3165القــرار رقم / 

 معاون وزير التربية:
 م وتعديالته.2004لعام  /50بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

صول التعيين والتعاقد لدى بإجراءات وأعتماد األحكام العامة المتعلقة م المتضمن ا 10/10/2013م.و تاريخ  /66وعلى القرار رقم /
 الجهات العامة .
 م المتضمن اإلعالن عن إجراء اختبار13/2/2017تاريخ  520/943 وعلى القرار رقم
 م المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في االختبار.4/2/2018تاريخ  616/943وعلى القرار رقم 
 ضمن أسماء الناجحين .م المت17/1/2019تاريخ  150/943وعلى القرار رقم 

 م .10/2019/ 20  تاريخ 11092 /2ق/ع/ وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم
 المتضمن اعتماد نتائج االختبار. م6/3/2019تاريخ  354/6وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 م. 20/8/2019تاريخ  11719/1وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 

 م المتضمن التفويض ببعض الصالحيات20/8/2019تاريخ  9/443وعلى القرار رقم 
 يقــررمايأتي:

    تعتبررررررر ال رررررريدتان المدرجررررررة أسررررررمااالما أدنرررررراع الناجحترررررران فرررررري االختبررررررار المعلررررررن عنرررررره لتعيررررررين عرررررردد مررررررن -1مــــــا ة
شررررهادة التعلرررريم االساسرررري  المرررروا نين بصررررفة دائمررررة مررررن الفةررررة ال ال ررررة بوكيفررررة كاترررر  فرررري االدارة المركزيررررة مررررن حملررررة

ــــة شــــي م اش ــــة ريــــ   م ــــ مقبــــول ــــة  مةرريــــة التربي ــــين ل  برررردال  مررررن م ررررتنكد وفرررر  ت ل ررررل درجررررات ين للتعي
 نجاحهما وح   الجدول اآلتي:

 الةرجة النهائية األم األب والنسبةاالسم  رقم القبول ترتيب النجاح تسلسل
 60.9 صفاء صالح الدين روان غبور 318 95 1
 60.5 صبحة سعيد انجل الخلد 262 96 2
 ي قط ح  المقبولين للتعيين إذا لم ت تكمل كافة األوراق ال بوتية المطلوبة خالل شهر من تاريخ صدور  -2ما ة 
 . الذا القرار   

 يلزم لتنفيذع. يبلغ الذا القرار من -3ما ة
 .م12/2019 /10  المواف  لر الر1441/    /   دمش  في 

                                                                                     وزير التربيةمعاون                                         
 مها كنعان            

 صورة الى :
 .الوزيرمكت  ال يد -
 مكت  ال ادة معاوني الوزير.-
 .مديرية التنمية االدارية-



 العربية السورية ةمهوريلجا
 وزارة التربية   

 943/ 3168    القــرار رقم /
 معاون وزير التربية:

 م وتعديالته.2004لعام  /50بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /
صول التعيين والتعاقد لدى عتماد األحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأم المتضمن ا 10/10/2013م.و تاريخ  /66وعلى القرار رقم /
 الجهات العامة .
 م المتضمن اإلعالن عن إجراء اختبار13/2/2017تاريخ  520/943 وعلى القرار رقم
 لالشتراك في االختبار.م المتضمن أسماء المقبولين 4/2/2018تاريخ  616/943وعلى القرار رقم 
 م المتضمن أسماء الناجحين .17/1/2019تاريخ  150/943وعلى القرار رقم 

 م .10/2019/ 20  تاريخ 11092 /2ق/ع/ وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم
 االختبار.المتضمن اعتماد نتائج  م6/3/2019تاريخ  354/6وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 م. 20/8/2019تاريخ  11719/1وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 

 م المتضمن التفويض ببعض الصالحيات20/8/2019تاريخ  9/443وعلى القرار رقم 

 يقــررمايأتي:
 وا نينتعتبر ال يدات المدرجة أسمااالن أدناع الناجحات في االختبار المعلن عنه لتعيين عدد من الم -1ما ة
 ين مقبولشهادة التعليم االساسي  من حملة بصفة دائمة من الفةة ال ال ة بوكيفة كات  في االدارة المركزية     
 نجاحهن وح   الجدول اآلتي: وف  ت ل ل درجات للتعيين لة  مةررية التربية شي م اش ة ري   م      

 الةرجة النهائية األم األب االسم والنسبة رقم القبول ترتيب النجاح تسلسل
 60 عزيزة حاتم كوثر ح ين 143 101 1
 60 نجاح ميهوب ابت ام الح ن 270 102 2
 60 لميس ممدوح صباح سكر 419 103 3
 60 شاالا غ ان مها الجنيد 569 104 4
 60 مي م فايز صبا الكنج 551 105 5
 ي قط ح  المقبولين للتعيين إذا لم ت تكمل كافة األوراق ال بوتية المطلوبة خالل شهر من تاريخ صدور  -2 ة ما
 . الذا القرار   

 يبلغ الذا القرار من يلزم لتنفيذع. -3ما ة
 .م2019/  12  / 10   هـ المواش  لـ1441/    /    م   شي      
                     وزير التربيةمعاون      

 مها كنعان                                              
 صورة الى :

 مكت  ال يد الوزير.-
 مكت  ال ادة معاوني الوزير.-
 مديرية التنمية االدارية-



 العربية السورية ةمهوريلجا

 وزارة التربية   
 943/ 3167    القــرار رقم /

 وزير التربية:معاون 
 م وتعديالته.2004لعام  /50األساسي للعاملين في الدولة رقم /بناء على أحكام القانون 

صول التعيين والتعاقد لدى عتماد األحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأم المتضمن ا 10/10/2013م.و تاريخ  /66وعلى القرار رقم /
 الجهات العامة .
 إجراء اختبارم المتضمن اإلعالن عن 13/2/2017تاريخ  520/943 وعلى القرار رقم
 م المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في االختبار.4/2/2018تاريخ  616/943وعلى القرار رقم 
 م المتضمن أسماء الناجحين .17/1/2019تاريخ  150/943وعلى القرار رقم 

 م .10/2019/ 20  تاريخ 11092 /2ق/ع/ وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم
 المتضمن اعتماد نتائج االختبار. م6/3/2019تاريخ  354/6الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم وعلى كتاب 

 م. 20/8/2019تاريخ  11719/1وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 
 م المتضمن التفويض ببعض الصالحيات20/8/2019تاريخ  9/443وعلى القرار رقم 

 يقــررمايأتي:
ل يدتان المدرجة أسمااالما أدناع الناجحتان في االختبار المعلن عنه لتعيين عدد من الموا نين بصفة تعتبر ا -1ما ة

ين للتعيين لة  مقبولشهادة التعليم االساسي  من حملة دائمة من الفةة ال ال ة بوكيفة كات  في االدارة المركزية
 نجاحهما وح   الجدول اآلتي: وف  ت ل ل درجات المؤسسة العامة للطباعة بةاًل من مستنكف

 الةرجة النهائية ماأل باأل االسم والنسبة رقم القبول ترتيب النجاح تسلسل
 60 سمر محرز لبانة كاجان 508 99 1
 60 فهمية ح ن عتاب الخطي  347 100 2
 ي قط ح  المقبولين للتعيين إذا لم ت تكمل كافة األوراق ال بوتية المطلوبة خالل شهر من تاريخ صدور  -2ما ة 
 . الذا القرار   

 يبلغ الذا القرار من يلزم لتنفيذع. -3ما ة
 .م2019/ 12/  10   المواف  لر الر1441/    /   دمش  في 
 

                                                                     وزير التربيةمعاون              
 مها كنعان                                                

 
 صورة الى :

 .مكت  ال يد الوزير-
 مكت  ال ادة معاوني الوزير.-
 مديرية التنمية االدارية-



 العربية السورية ةمهوريلجا

 وزارة التربية   
 3166/943القــرار رقم /

 وزير التربية:معاون 
 م وتعديالته.2004لعام  /50بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

صول التعيين والتعاقد لدى عتماد األحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأم المتضمن ا 10/10/2013م.و تاريخ  /66وعلى القرار رقم /
 .الجهات العامة 
 م المتضمن اإلعالن عن إجراء اختبار13/2/2017تاريخ  520/943 وعلى القرار رقم
 م المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في االختبار.4/2/2018تاريخ  616/943وعلى القرار رقم 
 م المتضمن أسماء الناجحين .17/1/2019تاريخ  150/943وعلى القرار رقم 

 م .10/2019/ 20  تاريخ 11092 /2ق/ع/ اعية والعمل رقموعلى كتاب وزارة الشؤون االجتم
 المتضمن اعتماد نتائج االختبار. م6/3/2019تاريخ  354/6وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 م. 20/8/2019تاريخ  11719/1وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 

 م المتضمن التفويض ببعض الصالحيات20/8/2019تاريخ  9/443وعلى القرار رقم 
 يأتي: ما يقــرر

تعتبر ال يدتان المدرجة أسمااالما أدناع الناجحتان في االختبار المعلن عنه لتعيين عدد من الموا نين بصفة  -1ما ة
ين للتعيين لة  مقبولدائمة من الفةة ال ال ة بوكيفة كات  في االدارة المركزية من حملة شهادة التعليم االساسي 

 وف  ت ل ل درجات نجاحهما وح   الجدول اآلتي:مةررية التربية شي م اش ة القنيطرة بةاًل من مستنكف 
 الةرجة النهائية ماأل باأل االسم والنسبة رقم القبول ترتيب النجاح تسلسل
 60.2 زين  محمد سامية الم لماني 195 97 1
 60 شذع عبد المعين رنيم اسماعيل 186 98 2
 ي قط ح  المقبولين للتعيين إذا لم ت تكمل كافة األوراق ال بوتية المطلوبة خالل شهر من تاريخ صدور  -2ما ة 
 .الذا القرار   

 يبلغ الذا القرار من يلزم لتنفيذع. -3ما ة
 .م2019/  12   /10   المواف  لر الر1441/    /   دمش  في 
 

                                                                           وزير التربيةمعاون      
 مها كنعان                                               

 
 صورة الى :

 .مكت  ال يد الوزير-
 مكت  ال ادة معاوني الوزير.-
 .مديرية التنمية االدارية-


