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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/ 3375وعلى 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

 ريف دمشقفي 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
 74 التل  حمده عمر لما جمعه 15 1
 73 التل  غزالة  عبدالجبار  اميرة الخطيب 14 2
 61 الزبداني صفاء علي  رشا محمود 16 1
 61 الغوطة الشرقية  وجيهة توفيق ابتسام عثمان 29 1
 59 الغوطة الشرقية  ميساء عبدالباسط صفاء عيسى 30 2
 59 الغوطة الشرقية  نورة حسن منيرة عيسى 31 3
 53 الغوطة الشرقية  فاطمه امين منيرة نورالدين 32 4
 73 الغربيةالغوطة  اميرة فؤاد  ريم منصور 56 1
 71 الغوطة الغربية هيام احمد ياسمين الحمد 64 2
 70 الغوطة الغربية ناديا احمد تهاني سلوطه 51 3
 70 الغوطة الغربية هند كمال سوار ابو عيوش  58 4
 69 الغوطة الغربية وسام جميل جميلة صالح  52 5
 69 الغوطة الغربية فضه  ابراهيم صديقة حسن  59 6
 69 الغوطة الغربية زانه علي  مرفت القطيش 62 7
 69 الغوطة الغربية خيريه اسماعيل مريم المحمد 63 8
 68 الغوطة الغربية فريال علي  حنان العاتقي 53 9
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 68 الغوطة الغربية وحيدة علي  عواطف العموري  61 10
 67 الغوطة الغربية مهديه مصطفى رمزية الحاج محسن 55 11
 67 الغوطة الغربية مريم محمد خير خوالني سلوى  57 12
 67 الغوطة الغربية نوفه خالد  عبير تمر 60 13
 66 الغوطة الغربية فاطمة هاشم ابتسام سفر 47 14
 65 الغوطة الغربية نديمة فجر رجاء مخلوف 54 15
 62 الغوطة الغربية فاطمه كامل امل زهيره 49 16
 62 الغوطة الغربية تماثيل كرمو تغريد الشحود 50 17
 60 الغوطة الغربية تركيه محمد اسماء الفارس 48 18
 68 القطيفة بديعة عفيف نجاح الغباري  5 1
 68 القطيفة هند حمادي والء ناصر الدين  6 2
 67 القطيفة صبحية عيد بثينة عسكر 1 3
 66 القطيفة انتصار محمود براءة االبلق 2 4
 62 القطيفة شهيره محمد الطويلخولة  3 5
 61 القطيفة منا نصر الدين  شيرين العز الدين  4 6
 72 الكسوة نايفة علي  ياسمين القادري  28 1
 69 الكسوة يسره يعرب هال الخطيب 27 2
 63 الكسوة عفيفه علي  عال الكردي  26 3
 59 الكسوة سوريا نوري  داليا عربين  24 4
 70 النشابية نجمه عبده اماني رفاعي  35 1
 67 النشابية سعاد محمد لطفي  لطفي شلهوب 45 2
 66 النشابية سعاد محمد لطفي  روعة شلهوب 42 3
 65 النشابية هدية احمد حليمة الحجة  39 4
 65 النشابية سناء خالد  خلود الخطيب 40 5
 65 النشابية خديجة عبده رهف سكران 41 6
 65 النشابية عيشه محمود غادة خير للا  44 7
 64 النشابية فلكة  نادر امل زرزر  36 8
 63 النشابية خوله  يوسف ايمان ويحا 38 9
 62 النشابية امنة عدنان  منى ويحا 46 10
 59 النشابية عواطف  مطاوع صباح العايد 43 11
 56 النشابية لطفيه محمد ايمان االحمد 37 12
 68 دوما حليمة ابراهيم امنة الناطور 17 1
 66 دوما فاطمة احمد شذى الزايد  19 2
 66 دوما اديبه فواز  عال بشير 20 3
 65 دوما وفاء زياد نائلة جميل 21 4
 60 دوما جورية غنوم جميلة حمدان  18 5
 59 دوما امنة محمد والء التويني 22 6
 64 قدسيا ملكة خضور  رويدة سلمان 11 1
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 57 قدسيا هدى علي  نجالء الرجب 13 2
 53 قدسيا حياة سليمان غيثاء ديوب 12 3
 67 قطنا ملكه جميل غيداء علي  9 1
 67 قطنا دالل محمد سمية طه 65 2
 64 قطنا وداد  محمد رهام حجازي  8 3
 62 قطنا فريال احمد مريم القاسم الملحم  10 4
 59 قطنا فهيما عزيز اميمة عيسى 7 5
 67 يبرود حفيظه حسن وصال عمر  34 1

 

  المدرسة التطبيقية جانب مديرية التربية في  ريف دمشقمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في  -2مادة 
 مساًء وفق اآلتي: 4صباحًا وحتى الساعة    9اعتبارًا من الساعة 

 . لجميع الناجحينم  24/2/2020االثنين تاريخ 

 للمتخلفين .م 2020/ 27/2الخميس تاريخ 

 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -3مادة 

 

 م2020لـ         /         /  هـ     الموافق 1441دمشق في       /        / 

 وزير التربيـــــــة                                                                              

 عمــــاد مــوفق العــــزب                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


