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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 /
 م 2018/   11/  26تاريخ  360وعلى المرسوم رقم 

 ظام الداخلي لوزارة التربية . م المتضمن الن1988/  3/  27تاريخ   433/  1269وعلى القرار رقم 
 م 2019/    3/    13تاريخ   1/  3683وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 المتضمن اعتماد مشروع اإلعالن .  30/4/2019تاريخ  6/ 538وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 اإلعالن عن المسابقةم المتضمن 4/2019/ 30تاريخ  943/ 1126وعلى القرار رقم 
م المتضمن أسماء المقبولين من ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز 24/12/2019تاريخ  943/ 3391وعلى القرار رقم 

 التام لالشتراك في المسابقة.
 

 يقرر ما يأتـــــــي : 

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

ناجحين   الرقةفي مديرية التربية بمحافظة  من ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام  أو ما يعادلهاالثانوية العامة 

 باالمتحان التحريري وفق تسلسل درجات نجاحهم  ووفق الجدول اآلتي : 

 م
رقم 
 المجمع التربوي  اسم األم  اسم االب   االسم والنسبة  القبول

عالمة االمتحان 
 التحريري 

 53 الثورة ريما محمد مياده خازم 19 1
 53 الجرنية حياة حسن تغريد رستم 13 1
 70 السبخة  خدوج محمد هويدا متوج 4 1
 67 السبخة  سهام يحيى فوزية محمد 3 2
 59 السبخة  امينه علي  ديما كناج 20 3
 56 السبخة  وحيده عبدالرحمن  جوليت جوالق 1 4
 51 السبخة  زغيره اسماعيل غاده الجاسم  2 5
 67 المنصورة سهام اسعد نادين عاصي  12 1
 50 المنصورة سميحه محمود مجيره غنيجه 11 2
 58 تل ابيض باهيه نجيب نجوى العبده 15 1
 71 دبسي عفنان فضيضه  شواخ ياسمين الشواخ 10 1
 70 دبسي عفنان مسيكه ابراهيم ندى ابراهيم 9 2
 63 دبسي عفنان سوريه حسين فاخته سليم  8 3
 50 دبسي عفنان كفا احمد عبير الحفه  7 4
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 52 سلوك ثناء حسن فادلين حربا  18 1
 69 عين عيسى عليا احميد السلطان غسان  16 1
 53 عين عيسى سعاد عبدو نهال عمران 17 2
 76 معدان خرمه عبدللا  اسماعيل الظاهر  5 1
 50 معدان آمال علي  ليلى الخضري  6 2

 

مدرسة محمد هيثم  –مبنى مديرية التربية في منطقة السبخة في  الرقةمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في  -2مادة 
 مساًء وفق اآلتي:   4صباحًا وحتى الساعة  9اعتبارًا من الساعة  عطايا في محافظة حماه

 . الناجحينم لجميع 24/2/2020االثنين تاريخ 

 م للمتخلفين .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  -


