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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 

 لداخلي لوزارة التربية . م المتضمن النظام ا 1988/  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 
 المسابقةم المتضمن اإلعالن عن 4/2019/ 30تاريخ  943/ 1126وعلى القرار رقم 
م المتضمن أسماء المقبولين من ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز 24/12/2019تاريخ  943/ 3383وعلى 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

  حمص 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 الرستن منوه طالل لميس الناصر 11 1
 64 الرستن امنة قطاش سليمان جهينة الكليب 10 2
 60 الرستن تركية محمد قطيعهند  12 3
 77 الرقاما صديقه محمد ميساء القاسم 58 1
 75 الرقاما غانيه مصطفى لما السكماني 57 2
 72 الرقاما سهيله محمد نجاح شحود 59 3
 69 الرقاما شريفة محمد اكراسيا الموسى 49 4
 67 الرقاما سميره عبدالكريم سالف حمزه 55 5
 64 الرقاما ريمه محمد الهام سلهب 50 6
 64 الرقاما سميحه اسكندر بسيمه نعامه 51 7
 64 الرقاما نزيهه عبد المجيد  دعد الشمعه 53 8
 51 الرقاما حميده علي  رفعت العليان 54 9
 50 الرقاما لميا محفوض محمد خديجه سقر 52 10
 50 الرقاما نجاح رئيف عبير القاسم 56 11
 64 الفرقلس  سميرة سمير حياه الحلبي 60 1
 64 الفرقلس  هناء العيسى احمد سالم طنجوري  61 2
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 50 الفرقلس  بشيره علي  نسرين الحموطه 62 3
 69 القصير محاسن محمد لينا الحسن  69 1
 66 القصير اميره صالح  سلمى الخليل  68 2
 62 القصير نهاد علي  ايمان الصعب 67 3
 70 المخرم سميره احمد صفاء ديوب 20 1
 68 المخرم نشيده الحوراني احمد جيداء الخطيب 14 2
 67 المخرم وطفه نديم هناء الجهني 23 3
 58 المخرم نظيره عدنان  نغم جعفر 22 4
 54 المخرم رئيفه صالح  تغريد السليمان 13 5
 51 المخرم حياة عيسى ليندا سقرجه 21 6
 50 المخرم ميه يوسف رنده عباس 16 7
 50 المخرم فاطمة صالح  زينب الراشد 17 8
 50 المخرم هاجر القاسم  علي  شيراز القاسم 19 9
 66 تلدو فريده يوسف رنا العلي 24 1
 68 تلكلخ صبحية جو محمد خديجه درباس 27 1
 67 تلكلخ نديمه الشعار محمد رحاب علي 29 2
 67 تلكلخ منيره كنوج سليمان شيراز السوقي 31 3
 61 تلكلخ انتصار جناد محمد ديبحنان  26 4
 61 تلكلخ زريفه السعيد محمد رجاء صارم 28 5
 57 تلكلخ سميا خالد محمد سناء المصري  30 6
 54 تلكلخ فهمية احمد ثراء يوسف 25 7
 54 تلكلخ خديجه اديب عبير خليل 32 8

 توفيق محاسن وردي 33 9
سجيعة 
 طاهر

 53 تلكلخ

خديجة   اسماعيل حورية المرعي  1 1
 مروان 

 58 تير معلة

 57 تير معلة مريم جردو عبدو سعاد جردو 2 2
 75 خربة التين وردة الفتنه عبدللا  هزار بدر 48 1
 74 خربة التين منيرة خضور صالح  ماجدة خضور  42 2
 73 خربة التين سهام صارم  علي  رويدة عبدو 36 3
 73 التينخربة  هيام خضور احمد محمد القاسم 43 4
 73 خربة التين فاطمة زيدان  محمد مرفت حسن 45 5
 72 خربة التين سلما خليفة محمد سمر خليفة 37 6

 خليل سها حمود 38 7
نجيبه 
 منصور

 71 خربة التين

 71 خربة التين مطيعة بسام شيرين الخطيب 39 8
 71 خربة التين ملكي الحسن  ابراهيم ناهد المصطفى 47 9
 66 خربة التين هدى حرفوش  ابراهيم صفاء الحسن  40 10
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 65 خربة التين نوف محمد منى عبدللا 46 11
 60 خربة التين افتخار بدر ثناء علي يوسف ابراهيم 34 12
 60 خربة التين وزيره احمد محمد حليمة محمد 35 13
 60 خربة التين نجات سرحان  سليمان فاديا السليمان  41 14
 56 دير بعلبة فطومة رجب الحمادةمنى  5 1
 53 دير بعلبة وردة اسماعيل الهام النداف  3 2
 65 شنشار وحسياء عليا خضر  بريهان شالب 63 1
 75 عين النسر  مريم اليوسف يوسف صبا السعيد 7 1
 70 عين النسر  سلوى  ماهر ربا شوري  6 2
 67 عين النسر  شمسه القدور  خالد  قدور القدور  8 3
 68 كفر نان نوال عبد المجيد سليمان هنادي زاوي الصوفي  66 1
 67 كفر نان خدوج محمد جوهينا سموني 65 2

 

مركز الباسل للتدريب التربوي على الحاسب في  حمصمحافظة يحدد موعد إجراء المقابلة الشفوية في مديرية التربية في  -2مادة 
 وفق اآلتي : مساًء  4صباحًا وحتى الساعة    9اعتبارًا من الساعة  الكائن في ساحة الحاج عاطف

 لجميع الناجحين .م  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  -


