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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 . 30/4/2019تاريخ  538/6وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 ابقةم المتضمن اإلعالن عن المس30/4/2019تاريخ  1126/943وعلى القرار رقم 
 م المتضمن أسماء المقبولين من ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام لالشتراك في المسابقة.2019/ 12/ 24تاريخ  943/ 3395وعلى القرار رقم 

 يقرر ما يأتـــــــي : 

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

  دير الزور في مديرية التربية بمحافظة  من ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام أو ما يعادلهاالثانوية العامة 

 ناجحين باالمتحان التحريري وفق تسلسل درجات نجاحهم  ووفق الجدول اآلتي :  

 عالمة االمتحان التحريري  المجمع التربوي  اسم األم  األب اسم   االسم والنسبة  رقم القبول م
 65 البوكمال فدوى  يوسف  سلوى الحسين  1 1
 72 التبني عايشه نوري  ايمان العلي الشاطي 3 1
 71 التبني وحيده  خلف  عبيرحاج عبيد 5 2
 68 التبني صبحه  غازي  اسماء العبد هللا 2 3
 62 التبني ازهيه الجاسم  نواف خديجة العبدهللا  4 4
 70 الصور  سوسن محمد رشيد رهام العبد 11 1
 72 العشارة  ساره  محمود هدى العبد 8 1
 70 العشارة  عروبة عارف طلبه الفدغش  7 2
 68 العشارة  خوله  علي العبد الشالششهناز  6 3
 73 الميادين شمعه  احمد يسرى السالمه العبد  10 1
 65 الميادين زهره  حمد ليندا الحميد 9 2
 70 موحسن  يازي  محمد خوله الحسين 12 1
  4     صباحًا وحتى الساعة   9اعتبارًا من الساعة   دير الزورمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في   -2مادة 

 مساًء وفق اآلتي:

 لجميع الناجحين .م  24/2/2020االثنين تاريخ 

 للمتخلفين .م 26/2/2020األربعاء تاريخ 

 لتنفيذه.يبلغ هذا القرار من يلزم  -3مادة 

 م2020لـ         /         /  هـ     الموافق 1441دمشق في       /        / 

 وزير التربيـــــــة                                                                              
 عمــــاد مــوفق العــــزب                                                                                 

 :  إلى صورة  
 مكتب السيد الوزير   -
 مكاتب السادة معاوني الوزير  -
 اإلدارية تنميةال مديرية -


