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 الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التربية       

 

943/              القــرار رقم  /   
  ربية: ــر التـــوزي

 الفقرة هــ  منه 76م وتعديالته والسيما المادة 2004لعام 50بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 
 م. 1975/ لعام 38وعلى أحكام القانون رقم / 
 م وتعليماته التنفيذية .2014/  12/  31/ تاريخ 36وعلى أحكام القانون رقم / 

 م وتعليماته التنفيذية .2017/ 5/  28/ تاريخ 22وعلى المرسوم التشريعي رقم / 
 م2018/  11/  26تاريخ  360وعلى المرسوم رقم 

 لداخلي لوزارة التربية .م المتضمن النظام ا1988/  3/  27تاريخ   433/  1269وعلى القرار رقم 
 م2019/   3/    13تاريخ   1/  3683وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 المتضمن اعتماد مشروع اإلعالن . 2019/ 4/ 30تاريخ  6/ 538وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 المسابقةم المتضمن اإلعالن عن 2019/ 4/ 30تاريخ  943/ 1126وعلى القرار رقم 
 المقبولين العاديين لالشتراك في المسابقة وتعديالته .أسماء المتضمن  م2019/ 12/ 24تاريخ  943/ 3382وعلى القرار رقم 

 م 2020/ 2/ 3تاريخ  1/م1020وعلى محضر نتائج االمتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين رقم 

 
 يقرر ما يأتـــــــي : 

بوظيفة معلم من الفئة الثانية لحملة الشهادة  لتعيينهميعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنها : 1مادة

ناجحين باالمتحان التحريري وفق تسلسل درجات   السويداءفي مديرية التربية بمحافظة   أو ما يعادلهاالثانوية العامة 

 نجاحهم  ووفق الجدول اآلتي :  

رقم  م
عالمة االمتحان  المجمع التربوي  اسم األم  األب اسم   االسم والنسبة  القبول

 التحريري 
 77 ريف المشنف سحر ياسر هديل القضماني  48 1
 76 ريف المشنف فوز عبدللا  اريج طاليع 58 2
 75 ريف المشنف الهام حسن ريزان القاسم  20 3
 73 ريف المشنف رحاب سعد انوار فراشي  6 4
 73 ريف المشنف نجاه جدعان  وفاء مرشد 52 5
 72 ريف المشنف سلوى  سليمان بثينه مقلد 9 6
 72 ريف المشنف سيطه نسيب صباح سالم 28 7
 72 ريف المشنف صالحه  كامل عال طرابيه 31 8
 71 ريف المشنف رجاء جهاد رموندا خير 17 9
 71 ريف المشنف قطر غسان  رهف سجاع 18 10
 71 ريف المشنف صالحه  اسماعيل عبير الجباعي  30 11
 70 ريف المشنف سيطه نسيب امل سالم  3 12
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 70 ريف المشنف اديبه فايز انغام مقلد 5 13
 70 ريف المشنف نزيهه حمد سميحه غانم 22 14
 70 ريف المشنف اميره منير وفاء سجاع 51 15
 70 ريف المشنف مها فايز والء المتني 53 16
 70 ريف المشنف بشرى  عصام  يارا العقباني 54 17
 70 ريف المشنف هنا حسيب اريج الجغامي  57 18
 69 ريف المشنف سميره شكيب اميه الحسين  4 19
 69 ريف المشنف ابتسام تيسير ايمان ابو فخر 7 20
 69 ريف المشنف سميه نايف حياة مقلد 11 21
 69 ريف المشنف فوزيه سعيد ناديا نصر 42 22
 69 ريف المشنف أكابر فهد نهاد غانم 45 23
 68 ريف المشنف سوهام  حامد فاديه ابو شاهين  32 24
 68 ريف المشنف سعاد متروك لينا الكفيري  35 25
 68 ريف المشنف نوفليه عطار هدى رحروح 47 26
 68 ريف المشنف نجاح يوسف هويده مقلد 50 27
 67 المشنفريف  رمزيه هايل آمال عامر  8 28
 67 ريف المشنف سميه اديب سميره غانم 23 29
 67 ريف المشنف رسميه جبر سهيله الشاعر  26 30
 67 ريف المشنف زريفه هزاع مي غانم 39 31
 67 ريف المشنف صالحه  اسماعيل نور الجباعي  46 32
 66 ريف المشنف هيام اجود راميا ابوعساف 14 33
 66 ريف المشنف هنيه ابراهيم ادال قريشه  55 34
 65 ريف المشنف ونيدا حمد سناء عماد 24 35
 64 ريف المشنف نبيها غالب سهام الحسنيه 25 36
 64 ريف المشنف منال عارف  نغم شجاع 43 37
 64 ريف المشنف فهدي انيس نهاد شقير 44 38
 63 ريف المشنف بتال خير ضامن ريما صعب 21 39
 63 ريف المشنف غزاله  نواف مقلدسهيله  27 40
 63 ريف المشنف زهري  صالح  لينا ابو بكر 33 41
 62 ريف المشنف هديه جهاد راغده الميمساني 13 42
 62 ريف المشنف شاميه مزيد رحمه الشاعر  16 43
 62 ريف المشنف دنيا يوسف لينا كيوان 36 44
 62 ريف المشنف زينه حمد مفيده الحلح  38 45
 62 ريف المشنف فرنجيه مؤيد ارجوان سالم  56 46
 61 ريف المشنف منال عارف  تيمور شجاع 10 47
 61 ريف المشنف ترفه تركي عادل المتني 29 48



3 
 

 61 ريف المشنف لينده علي  ميسون نصار 41 49
 60 ريف المشنف نها جميل لينا ابو عساف 34 50
 58 المشنفريف  فاطمه سعيد رجاء العمار 15 51
 58 ريف المشنف ابتسام غسان  ميرنا سالم 40 52
 54 ريف المشنف سلما راضي افتكار ابو زيدان  2 53
 53 ريف المشنف سلوى  قاسم اسامه ابو عسلي علبه  1 54
 77 ريف شهبا منى شكيب ريم السمان  124 1
 77 ريف شهبا نايله حسن ريم ركاب 125 2
 77 ريف شهبا شاميه شفيق عبير هالل 157 3
 77 ريف شهبا بندر نايف مانيا وهب 190 4
 76 ريف شهبا سوسن مزيد آالء المفعالني 77 5
 75 ريف شهبا ألماسي محمود إناس زريفه 74 6
 75 ريف شهبا نوفليه سعدوا باسمه شرف 78 7
 75 ريف شهبا سعاد حسن شذا رشيد الشعراني 148 8
 75 ريف شهبا روزه نجيب شيرين جمول 150 9
 75 ريف شهبا فوزيه فرحان عبير حرب 155 10
 75 ريف شهبا عايده هايل عبير ناصيف 156 11
 75 ريف شهبا سعاد وهبي عتاب بدريه 158 12
 75 ريف شهبا كميليا رشراش مروه ابو زيدان  194 13
 74 ريف شهبا اميره جمال رنا القنطار 120 14
 74 ريف شهبا هندى حسن رنا حاطوم 121 15
 74 ريف شهبا زهره عاطف ليندا ابو امين 188 16
 74 ريف شهبا عصمليه  صياح ميسون الصايغ 208 17
 74 ريف شهبا ميثا ثليج نجاة نوفل 209 18
 74 ريف شهبا سلمى ناهي هامه ابو سرحان 217 19
 73 ريف شهبا سليمه جهاد ربى االوس 110 20
 73 ريف شهبا اسعاف مروان  امينرنا ابو  119 21
 73 ريف شهبا نهد يوسف غرام  وسوف  166 22
 73 ريف شهبا سهام فوزي  لينا الصحناوي  187 23
 73 ريف شهبا ليندا غازي  ماريانا ابو حسون  189 24
 73 ريف شهبا رئيفه جميل نغم خيو 214 25
 73 ريف شهبا عواطف  خضر  هدى درويش  222 26
 73 ريف شهبا بندر سالم فارس هدى  223 27
 73 ريف شهبا سوسن نزار هديل الصفدي  224 28

 وعد ابو حسون  231 29
جمال 
 73 ريف شهبا عفاف الدين 
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 72 ريف شهبا نسيم كمال رشا نوفل 115 30
 72 ريف شهبا ليمونه محمود عزام مسعود 159 31
 72 ريف شهبا رجاء حابس غروب العنيزي  167 32
 72 ريف شهبا نسيم عقاب فدوه عليوي  173 33
 72 ريف شهبا نها محمود احالم مكارم 323 34
 71 ريف شهبا شاهه خلف أمل الزريق  76 35
 71 ريف شهبا سهام كاظم جهان عامر 91 36
 71 ريف شهبا مانيا تيسير دالل القلعاني 100 37
 71 ريف شهبا زين الدار  فاضل  رانيا الباشا 104 38
 71 ريف شهبا نوال  تفيد راويه المحيثاوي  107 39
 71 ريف شهبا مدينه قفطان رال عزام  118 40
 71 ريف شهبا رمزيه غازي  رنا مسعود 122 41
 71 ريف شهبا نجديه نواف زكيه الرافع  128 42
 71 ريف شهبا بندر نواف سعاد النداف  134 43
 71 ريف شهبا سميره فؤاد  لميس شلغين 185 44
 70 ريف شهبا سهام شكيب عال ابو علوان  161 45
 70 ريف شهبا فهميه فرحان غاده العنيزي  165 46
 69 ريف شهبا شاديه هندي الحان عزام  63 47
 69 ريف شهبا بديعه قاسم ديانا غيث 102 48
 69 ريف شهبا نايفه اسماعيل راميا القنطار 103 49
 69 شهباريف  زهيره فرحان رانيا سلوم 106 50
 69 ريف شهبا تركيه ميشيل ربى السهوي  111 51
 69 ريف شهبا بتله فضل للا  عال الخطيب ابو فخر  162 52
 69 ريف شهبا شفيقه هاني فضيله القنطار 174 53
 69 ريف شهبا رضيه نديم النا السيد 180 54
 69 ريف شهبا خلفه  عيد هدوى العايد 219 55
 69 ريف شهبا عفاف سامي الدين وعد ابو زين  232 56
 69 ريف شهبا مطيعه وجيه يارا شلغين 238 57
 68 ريف شهبا اسما مرشد اقبال حاطوم 61 58
 68 ريف شهبا فرجه محمد بسام زريق 84 59
 68 ريف شهبا ريما جالل بشرى الجابر 85 60
 68 ريف شهبا ضميا صابر حنان حمشو 95 61
 68 ريف شهبا شيخا ذوقان  رحاب السمان 112 62
 68 ريف شهبا نسيم فرحان هند عامر 228 63
 67 ريف شهبا سميه فهد ايمان الشحف  73 64
 67 ريف شهبا ايمان محمد حياه شرف 96 65
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 67 ريف شهبا توفيقه كامل رفيده مخلوف 117 66
 67 ريف شهبا هجينه متروك رنده المغوش 123 67
 67 ريف شهبا اقبال حسان الباقي ساره عبد  130 68
 67 ريف شهبا حياة جبر مروه العنيزي  195 69
 67 ريف شهبا هنديه حمد هدى ارشيد  220 70
 67 ريف شهبا يسره ممدوح هند القنطار 227 71
 66 ريف شهبا نوال  عادل  دارين قرضاب  98 72
 66 ريف شهبا اميه عدنان  رانيا سراي الدين 105 73
 66 ريف شهبا بدوره نايف سمر حاطوم 138 74
 66 ريف شهبا حسيبه جدعان  صالح غيث 151 75
 66 ريف شهبا وزنه معذه صفاء  نصر الدين  152 76
 66 ريف شهبا سميحه سالم عبير حامد 154 77
 66 ريف شهبا مهيبه محسن عطاف حمشو 160 78
 66 ريف شهبا طرده مطر مريم المحارب 196 79
 66 ريف شهبا هناء فيصل وعد ابو فخر  233 80
 66 ريف شهبا نجاح كمال وفانه عامر  236 81
 65 ريف شهبا هيالنه جميل اكتمال الناصر 62 82
 65 ريف شهبا منى نورالدين انتصار ناصر 71 83
 65 ريف شهبا سوهيال حسن دياال دويعر 101 84
 65 ريف شهبا بنيا صياح شاميه نوفل 147 85
 65 ريف شهبا ورد مفيد شعشع الخطيب ابو فخر 149 86
 65 ريف شهبا اميره شحاذه فاديه نقور 172 87
 65 ريف شهبا سميا هايل مها زهرالدين 200 88
 65 ريف شهبا منيره نواف هنا عبيد 225 89
 65 ريف شهبا ثنوه محمد هناء الصباغ 226 90
 65 ريف شهبا ترفه عبدي يارا سلوم 237 91
 65 ريف شهبا انتصار اسماعيل ياسمين عامر 239 92
 64 ريف شهبا وداد  شكيب ايلين مسعود 72 93
 64 ريف شهبا ميله سلمان جمال اليونس 89 94
 64 ريف شهبا لطفيه راضي حسن الحامد  92 95
 64 ريف شهبا بتال نايف سريه عامر 133 96
 64 ريف شهبا عيده علي  فواز العميري  176 97
 63 ريف شهبا فدوه  ناهي اميمه جوديه 69 98
 63 ريف شهبا اقبال عبدي أرجوان السمان  75 99
 63 ريف شهبا وضحة  أحمد حسين محيو 93 100
 63 ريف شهبا صالحه  محمد ريمه السلمان  127 101
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 63 ريف شهبا مثمنه حسن فاديه ناصر  171 102
 63 ريف شهبا فهيده نواف فيزه االبازه 178 103
 63 ريف شهبا نصريه يوسف ميساء بريك 206 104
 63 ريف شهبا غازيه  نواف هيام ابو الفضل  229 105
 63 ريف شهبا خزعه نواف وصفيه غانم  230 106
 63 ريف شهبا امال ناهي وعد عبيد 234 107
 63 ريف شهبا منيره علي  ابتسام احمد 320 108
 62 شهباريف  دنيا يحيى بثينه عزالدين  80 109
 62 ريف شهبا صالحه  سعدو ثليج الزيدان  86 110
 62 ريف شهبا فضه  جندل جالء ناصيف 88 111
 62 ريف شهبا زكيه فريز رشا قرعوني 114 112
 62 ريف شهبا ذهبيه زيد زياد الحسن  129 113
 62 ريف شهبا ترفه عبدي سماح سلوم 136 114
 62 ريف شهبا زهيره سليمان سمر الصحناوي  137 115
 62 ريف شهبا اميره طالل لجين القنطار 182 116
 62 ريف شهبا غزالي  قاسم مياده صالح 204 117
 62 ريف شهبا مطيعه ابراهيم نجوى عباس 212 118
 61 ريف شهبا نزهه صايل خالد عامر  97 119
 61 ريف شهبا حياه هاني سكريه العطار 135 120
 61 ريف شهبا ابتسام اسماعيل سهاد ركاب 143 121
 61 ريف شهبا فهميه وحيد محمد المداحله  192 122
 61 ريف شهبا رسميه داود  نجاح الحمود 210 123
 60 ريف شهبا نايفه محسن اسعاف الشعار  59 124
 60 ريف شهبا رضا فضل  بركات قصوعه  82 125
 60 ريف شهبا منى تركي صفاء سالم 153 126
 60 ريف شهبا نعامي سالمي عواطف ابو حسون  163 127
 60 ريف شهبا زينه محمد غنده صالح 170 128
 60 ريف شهبا فرحه عيد فالح الصبيح  175 129
 60 ريف شهبا جنى صالح  فؤاد عالء الدين  177 130
 60 ريف شهبا حياة ثليج مي شلغين 202 131
 60 ريف شهبا نعامه فوزي  مياده حمزه 203 132
 60 ريف شهبا هيله زيد هدى بوحسون  221 133
 59 ريف شهبا زهر الهيل عويضه  بسام ابو عجرم  83 134
 59 ريف شهبا هند بهاء الدين دارين قصوعه  99 135
 59 ريف شهبا فوزيه محمد سميره عزام 140 136
 59 ريف شهبا شاهه عليان  مها السوعان  199 137



7 
 

 59 ريف شهبا محسنه محمد نعيمه ابو العز 213 138
 58 ريف شهبا سميا فواز  حنان النجم نوفل  94 139
 58 ريف شهبا غازيه  نسيب غسان حسان  168 140
 58 ريف شهبا منى هاني لوريس بارود 186 141
 57 ريف شهبا اوصاف  شبلي الفت الغوطاني 64 142
 57 ريف شهبا فوزيه محمد انتصار محاسن 70 143
 57 ريف شهبا هيله ماجد مكارمجمانه  90 144
 57 ريف شهبا موضي كنج سهاد األوس 142 145
 57 ريف شهبا سميره غسان  سهير القلعاني 146 146
 57 ريف شهبا شريفه شبلي مرفت عامر 193 147
 57 ريف شهبا سميره تركي مها ابو صفا 198 148
 56 ريف شهبا لوزه رشيد سهام عزالدين  145 149
 56 ريف شهبا زهر حامد كوثر العلي 179 150
 55 ريف شهبا لطفيه راضي امال الحامد  66 151
 55 ريف شهبا شاميه نجم براءه ابو عساف 81 152
 55 ريف شهبا اقبال غازي  لما الطرودي  183 153
 55 ريف شهبا نوال  جبر مي االسعد 201 154
 55 ريف شهبا جليله  فؤاد  اخالص ابو سرحان  324 155
 54 ريف شهبا بسيمه يوسف الهام ابو عساف  65 156
 54 ريف شهبا هاله  دخل للا  هبه الجابر 218 157
 53 ريف شهبا رئيفه خليل بثينه المعاز 79 158
 53 ريف شهبا بدر عادل  ميساء نصر 207 159
 53 ريف شهبا جدعه  فايز احسان الصحناوي  322 160
 52 شهباريف  سعاد حسن لما حاتم 184 161
 52 ريف شهبا نايفه هزاع نجود الشاطر  211 162
 51 ريف شهبا ورد غازي  اعتدال ابو زين الدين عزام  60 163
 50 ريف شهبا محسنه فارس رسميه القنطار 113 164
 50 ريف شهبا نزيهه فرحان ريما محسن 126 165
 50 ريف شهبا خزعه شريف ساميه ابو زيدان 131 166
 50 ريف شهبا سهام سالم سموه الحلبي  139 167
 50 ريف شهبا مفيده ضامن سها ابو ترابي 141 168
 50 ريف شهبا وزنه فهد مجدولينا عبد الحي  191 169
 50 ريف شهبا نوال  فوزي  ميساء القنطار 205 170
 50 ريف شهبا سواقه  علي  نهاد البردان  215 171
 50 شهباريف  عذيه  مزيد وفاء مشرف 235 172
 50 ريف شهبا ندوه عطا ابتسام القفال 321 173
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 50 ريف شهبا غزاله  سلمان اخالص نصر  325 174
 78 ريف صلخد عوطاف نايل قصي العفير 287 1
 76 ريف صلخد نبيله فؤاد  حنين النجم 252 2
 76 ريف صلخد راغده معاهد روان الصفدي 267 3
 76 صلخدريف  مي اديب روان بو سعد 268 4
 76 ريف صلخد صالحه  فضل للا  ريما الحلبي 271 5
 76 ريف صلخد منى تيسير غدير درويش  285 6
 76 ريف صلخد منى ناصر مرح نادر 295 7
 75 ريف صلخد ضويه نبيل سوزان العربيد 279 8
 75 ريف صلخد بدوره يوسف صفاء الصفدي  281 9
 75 صلخدريف  بديعه سعيد هديل طرابيه 311 10
 74 ريف صلخد نجاة اكرم حنين نادر 253 11
 74 ريف صلخد ابتسام جميل رنا الشوفي  265 12
 74 ريف صلخد مشايخ عبدي ماجده الذيب 294 13
 73 ريف صلخد غازيه  فهد امجد غزالي  242 14
 73 ريف صلخد مبسوطه كمال رهف الدعبل  266 15
 73 صلخدريف  صباح جمال ضحا الشوفي  282 16
 73 ريف صلخد امال ايمن مروه فرج 297 17
 73 ريف صلخد اخالص منهال هنا فرج 312 18
 72 ريف صلخد هند ذيب ريم ابو دقه  269 19
 72 ريف صلخد راغده جهاد نسرين سريوي  304 20
 72 ريف صلخد هيفاء احسان  نور كحل 307 21
 72 ريف صلخد سلوى  رياض نورما برجاس 308 22
 71 ريف صلخد هدى أكرم أنوار جبور  245 23
 71 ريف صلخد هديه موفيد حنان اللهياني 251 24
 71 ريف صلخد نسيبه كمال رغد عماشه  262 25
 71 ريف صلخد ميله بيان رفيف جمول 263 26
 71 ريف صلخد لطفيه سليم ريما كيوان 272 27
 71 ريف صلخد رضيه خليفه سهير الحلبي 278 28
 71 ريف صلخد وسام عادل  صفاء الشوفي  280 29
 71 ريف صلخد رمزيه قاسم كامله السلمان  288 30
 71 ريف صلخد هنا نزيه لينا ابو اسماعيل 292 31
 71 ريف صلخد غزيه سلمان لينا وهب 293 32
 70 ريف صلخد نوفه غالب رشا القلعاني 261 33
 70 صلخدريف  حياه سعيد سميره ابو مغضب 276 34
 70 ريف صلخد فيزه فواز  كميله الكفيري  289 35
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 69 ريف صلخد روحه  قاسم زهره المقداد 273 36
 69 ريف صلخد عواطف  فندي وعد عريج  318 37
 68 ريف صلخد مها فارس بشرى مالك 247 38
 68 ريف صلخد نهيله سعيد سناء الصفدي 277 39
 68 ريف صلخد مهيبه كامل كوثر مان الدين  290 40
 67 ريف صلخد يسيره داود  نوار نادر  305 41
 67 ريف صلخد نهيال سلمان هناء الصفدي 313 42
 65 ريف صلخد نزيهه جمال خزامه مراد 255 43
 65 ريف صلخد امريه يحيى نجاح الشومري  301 44
 64 ريف صلخد سعاد يوسف اريج هذبه  240 45
 64 ريف صلخد غزالي  ايليه ايمان البسيط 243 46
 64 ريف صلخد ابتسام هايل رزان عزام  260 47
 64 ريف صلخد فريده فوزي  نوره الرفاعي  309 48
 64 ريف صلخد لطيفه تركي هديل حمزه 310 49
 63 ريف صلخد شكريه يوسف آمال غرزالدين  246 50
 63 ريف صلخد نجاة جميل حنان العنداري  250 51
 63 ريف صلخد هند فاضل  راغده شقير 258 52
 63 ريف صلخد عطره حمد ربا البربور 259 53
 63 ريف صلخد فوزيه زياد ريم ابو مغضب 270 54
 63 ريف صلخد غزالي  أسعد زيده السلمان  274 55
 63 ريف صلخد مره سليم فاديا بحصاص  286 56
 63 ريف صلخد نوال  عارف  منال الحلبي 298 57
 63 ريف صلخد فيزه يوسف ميسون جبور 300 58
 63 ريف صلخد سهام مزيد نسرين ابو خير 302 59
 62 ريف صلخد نجله جادو راغده رشيد 257 60
 62 ريف صلخد وداد  كمال نسرين جبور 303 61
 61 ريف صلخد فوز علي  خالده علوان  254 62
 61 ريف صلخد امريه احمد راغده حامد 256 63
 61 ريف صلخد نبيهه نواف لبنه ابو مغضب 291 64
 61 ريف صلخد هنيه سليم مرفت حسن 296 65
 61 ريف صلخد جدعا  متروك وفاء االطرش 319 66
 60 ريف صلخد يسره محمد مها عسقول 299 67
 58 ريف صلخد فرنجيه محمد رلى الحمود نصر  264 68
 57 ريف صلخد زيده جميل جانيت مقلد 248 69
 53 ريف صلخد كماليه توفيق الباسطنوال  306 70
 53 ريف صلخد شيخه محمد هنيه زويهد 315 71
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 50 ريف صلخد تركيه فرحان حنان ابو راس 249 72
 50 ريف صلخد نها عابد هناء زيتونه 314 73
 50 ريف صلخد غزاله  اسماعيل هيام عماد 316 74
 50 ريف صلخد هديه فهد هيال العيسمي 317 75

 

 مركز التدريب التربوي الكائن في المساكن الخضرفي  السويداءمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في  -2مادة 
 . اعتبارًا من الساعة  صباحًا وحتى الساعة  مساًء 

 م لجميع المتقدمين .24/2/2020االثنين تاريخ 

 للمتخلفين .م 2020/ 25/2الثالثاء تاريخ  

 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -3مادة 

 

 م2020لـ         /         /  هـ     الموافق 1441دمشق في       /        / 

 وزير التربيـــــــة                                                                              

 عمــــاد مــوفق العــــزب                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  إلى صورة 

 مكتب السيد الوزير   -

 مكاتب السادة معاوني الوزير  -

 اإلدارية  تنميةال مديرية  -


