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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/ 3387وعلى 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  حلبفي مديرية التربية بمحافظة  من ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام أو ما يعادلهاالثانوية العامة 

 باالمتحان التحريري وفق تسلسل درجات نجاحهم  ووفق الجدول اآلتي : 

 

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

 77 اعزاز خديجه الفوعاني  نوار فاطمه قصاب  59 1
 77 اعزاز حليمه فتحي فرح قصاب  60 2
 75 اعزاز خديجة حسن مهديحسين  56 3
 75 اعزاز فاطمة عبد الغني زهرة فواز 58 4
 74 اعزاز كاملة جمو حسن وردة ديب 62 5
 73 اعزاز زهره معتوق  عقل حنان قصاب  57 6
 73 اعزاز عليا جمعة هال كنعان 61 7
 68 الباب حفيظه اسكندر ثريا حسن 12 1
 78 السفيرة السلوم فاطمة علي  احمد هالل الشيخ محمد  54 1
 77 السفيرة لبينة حسن االء الجنيد 35 2
 77 السفيرة عليا ديبو محمد اليزه عبد للا  36 3
 77 السفيرة غاليه باروتجي  عبد الغني هديل بارتجي 53 4
 76 السفيرة بسه قاسم  كالو امينة كالو 37 5
 76 السفيرة امينه السالمه عدنان  رحاب السالمه 40 6
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 76 السفيرة فطيم الشهاب محمد سالله االحمد  41 7
 76 السفيرة مولود عبد الرزاق  سلمى جركو 42 8
 76 السفيرة حميده ابراهيم عفراء ونوس 47 9
 76 السفيرة فاطمه العبد للا  محمد فؤاد  فاديا الجفال  48 10
 76 السفيرة خديجة احمد  سليمان فريال مقداد  49 11
 75 السفيرة فاطمه  حسن ضحى عمر  45 12
 75 السفيرة خدوج حمدون  محمد مها عابدين 52 13
 71 السفيرة فاطمه فيصل هند رمضان 55 14
 70 السفيرة فاطمه معاف خليل اصف شملص  33 15
 70 السفيرة وجيهه سليم افتكار حميده 34 16
 62 السفيرة عزيزة الحداد  علي  سماهر ابراهيم 43 17
 74 النيرب امل عثمان  محمد لبابيديفريده   68 1
 74 النيرب امال صبيحه  نظير مياده سلمان 69 2
 79 جرابلس زهره علي  منال  الحسون  19 1
 71 دير حافر  هالله  حمد جاسم جمعه رمو 7 1
 71 دير حافر  نعيمه  حسين صالحه السندان  8 2
 71 دير حافر  فاطمة عبد للا  غالية اغا  9 3
 69 دير حافر  هاله مصري  عبد الوهاب مصري آالء  6 4
 67 دير حافر  تركية االحمد ابراهيم ابراهيم الحميدي 4 5
 67 دير حافر  امونة ابراهيم احمد  المحمد  5 6
 67 دير حافر  رفيقة الحوراني محمد نهاد الحوراني 10 7
 79 سمعان الشرقية فطوم قشقو حسن رائده الحسن  21 1
 79 سمعان الشرقية انصاف رياض سجيع غاليه  26 2
 78 سمعان الشرقية نبيهه العويد احمد ايه جمعه البنيه 20 3
 77 سمعان الشرقية يسيره محمد روزان عالء الدين  24 4
 77 سمعان الشرقية امينه الخليل  حسن فاطمه المحمد الخليل  27 5
 77 سمعان الشرقية حياة زوده علي  وئام شحيده 32 6
 76 سمعان الشرقية هناء غوزي  محي الدين  نسرين رحال 30 7
 76 سمعان الشرقية دالل العيسى ابراهيم هند محلي 31 8
 74 سمعان الشرقية ريمه حسن محمد عيد رهف الشريف 23 9
 71 سمعان الشرقية حبوس محمود محمد العلي 28 10
 75 سمعان الغربية وطيفه حميره تركي معين طراف 67 1
 74 سمعان الغربية دريه علبي  احمد فلك مسلماني 66 2
 74 عين العرب عليه  حسين عفاف  االبراهيم 63 1
 67 عين عرب  جميله محمد منى حيدر 64 1
 68 مسكنة عزيزه كامل هيام عصفور 14 1
 64 مسكنة يمامة سليمان حيدر خزام 15 2
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 70 مسكنه ميا حبيب سحر علي  17 1
 69 منبج سجيعه طالب اسمهان كافي 1 1
 66 منبج زكيه الخلف  فضلي  جميله عيسى 2 2

 

صباحًا وحتى  9اعتبارًا من الساعة  صالة األسد الرياضيةفي  حلبمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في  -2مادة 

 مساًء وفق اآلتي: 4الساعة 

 لجميع الناجحينم  24/2/2020االثنين تاريخ 

 م للمتخلفين .2020/ 26/2تاريخ الخميس 

 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  -


