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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 التام لالشتراك 24/12/2019تاريخ  3385/943وعلى القرار رقم 

 في المسابقة. 
 يقرر ما يأتـــــــي : 

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

ناجحين  حماهفي 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  المنطقة التعليمية اسم األم  األب اسم   االسم والنسبة  رقم القبول م

 70 الحمرا نادره مصطفى آمنة حاج يوسف 3 1
 70 الحمرا رغده أمين علي الخضور  11 2
 67 الحمرا اميره عبد الكريم رمضان خديجة  5 3
 62 الحمرا فطيم عمر سناء نبهان 7 4
 62 الحمرا خدوج محي الدين  طاهر االحمد 9 5
 61 الحمرا فاطمه محمود اسماء الخالد  1 6
 57 الحمرا امينه أحمد شهاب  العز الدين  8 7
 56 الحمرا مريم أحمد رحاب الحلوه  6 8
 56 الحمرا ندوه فواز  معن العطيه 12 9
 55 الحمرا ندوة محمد الخالد  انتصار طحان  2 10
 51 الحمرا حسن هجيج حليمة العسكر 4 11
 50 الحمرا مريم أحمد عباس الحلوه  10 12
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 71 الريف الجنوبي ملكة مرشد رويدة الخازم  19 1
 69 الريف الجنوبي نوفة علي  هيفاء الشنتير 26 2
 68 الريف الجنوبي بديعة صالح  أمل الشنتير 15 3
 68 الريف الجنوبي كوثر إبراهيم وسام إبراهيم 27 4
 65 الريف الجنوبي خيرية محمد زيد عفراء أهدلي 23 5
 63 الريف الجنوبي وفاء أحمد نهاد بزبوز 56 6
 62 الريف الجنوبي سرية عيسى رشا السليمان  18 7
 62 الجنوبيالريف  مولية مرشد سعاد الصارم  22 8
 55 الريف الجنوبي بدرية عبد الحميد  إيمان كنعان 14 9
 55 الريف الجنوبي فوزية محمد رويدة الساعي  20 10
 54 الريف الجنوبي عويشة محمد باسمة الحسن  16 11
 51 الريف الجنوبي دالل حسن نور الهدى األسعد  25 12
 50 الجنوبيالريف  رحمة محمد ثنية اليونس 17 13
 50 الريف الجنوبي فاطمة إبراهيم ريام الرحمون  21 14
 71 الريف الشمالي  فاطمه علي  مركزان العلي 33 1
 64 الريف الشمالي  شعيله احمد براءه المحمد الدناور 30 2
 64 الغاب سكره محسن ندى بويشي 38 1
 63 الغاب فدوى  شاكر هاله بويشي 39 2
 61 الغاب ريا حبيب راجيه ناصر 34 3
 60 الغاب جازيه عطيه هدى العنطوز 40 4
 58 الغاب سميره علي  منال احمد 36 5
 54 الغاب ورده زيدان  سوسن سعيد 35 6
 50 الغاب نعيمه نصر منى الجداوي  37 7
 74 ريف السلمية حنيفة أحمد لودي الشاهين  50 1
 73 ريف السلمية نعمات علي  ليما شاطر 52 2
 72 ريف السلمية يتيمة محي لؤي غنام  51 3
 70 ريف السلمية مريم صالح  سمر صفتلي 47 4
 69 ريف السلمية نجاح محمود بشرى محمد 42 5
 68 ريف السلمية عتوك علي  حسن كاظم 44 6
 65 ريف السلمية مريم محمد أسعد مروة حاج حسين 53 7
 65 السلميةريف  آمال إبراهيم وصال  رزوق  55 8
 64 ريف السلمية تركية مصطفى غادة ضمان  48 9
 62 ريف السلمية عسكرية أحمد بسام شعبان 41 10
 62 ريف السلمية نبيهة محمود غادة عمران  49 11
 62 ريف السلمية نزهة أحمد نجاة الحيدر 54 12
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 59 ريف السلمية عزيزة بدر تغريد النابلسي 43 13
 52 ريف السلمية كوثر علي  سالف جبر 46 14

 

 مجمع معاهد اللواء محمد ناصيف خير بيك في  حماهمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في  -2مادة 

 وفق اآلتي : مساًء  4صباحًا وحتى الساعة    9اعتبارًا من الساعة 

 لجميع الناجحينم  24/2/2020االثنين تاريخ 

 م للمتخلفين .26/2/2020تاريخ األربعاء 

 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  -


