
 لجوهىريت العربيت السىريت ا

 وزارة التعلين العبلي    

 /  151لشاس سلى / 
 ٔصٚش انزعهٛى انعبنٙ

 ٔ رعذٚالرّ 4556/ نعبو 75دكبو انمبٌَٕ األعبعٙ نهعبيهٍٛ فٙ انذٔنخ سلى /أ عهٗ ثُبء  

 88;3/ نعبو 365ٔعهٗ انًشعٕو انزؾشٚعٙ سلى/

انًزعهك ثزٔ٘ انؾٓذاء  ٔ رعهًٛبرّ انزُفٛزٚخ انصبدسح ثمشاس انغٛذ سئٛظ يجهظ انٕصساء 4536/ نعبو 58سلى / انمبٌَٕٔعهٗ 

 و .5/4537/;4/و. ٔ ربسٚخ 35سلى /

 . 35/35/4535/و.ٔ ربسٚخ 88ٔعهٗ لشاس سئبعخ يجهظ انٕصساء سلى /

خزجبس نهزعبلذ نذٖ ثعط انجٓبد انزبثعخ نٕصاسح و انًزعًٍ االعالٌ عٍ اجشاء ا:453/;/48/ ربسٚخ 578ٔعهٗ انمشاس سلى/

 انزعهٛى انعبنٙ .

 .و :48/34/453/ ربسٚخ :93سلى / انًمجٕنٍٛ نهزمذو نالخزجبس يٍ ثبلٙ انًزمذيٍٛٔعهٗ لشاس 

 قرر هبيلي :ي  
 

االخزجننبس انعًهننٙ فننٙ  يننٍ ثننبلٙ انًزمننذيٍٛيننٍ ثننبلٙ انًزمننذيٍٛ أعننًبء انُننبجذٍٛ/ اإلداسح انًشكضٚننخ  ٔصاسح انزعهننٛى انعننبنٙعهننٍ ر   -1هااب ة 

انصنفخ ٔفك و ، :453/;/48/ ربسٚخ 578انًعهٍ عُّ ثبنمشاس سلى / الخزجبسٔرنك ن؛ رغهغم دسجبد َجبدٓى ٔ

 : فٙ انجذٔل انٕاسد أدَبِثجبَت اعى كم يُٓى  انًجُٛخ خ ٔانفئخٛانٕظٛف
 

 اسن األة النسبت االسن و
الصفت 

 الىظيفيت
 الفئت

 العالهت الوكتسبت

 كتببت   رقوب  

 عٌذ ٔ عجعٌٕ 76 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ٔدٛذ ٔغفخ ئثبء  .1

 ثالٌس ٔ عجعٌٕ 73 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ْبَٙ دًٕد أثبثٛم  .2

 أسثٌع ٔ عجعٌٕ 74 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يذًٕد دجٕ اثزغبو  .3

 اثُبٌ ٔعجعٌٕ 72 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عضد دمحم ئعالو  .4

 ٔعجعٌٕخًٌظ  75 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يذًٕد دجٕ أعًٓبٌ  .5

 عجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عصبو دٚبة آالء  .6

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ كبيم غبنت آالء  .7

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ خهٛم خهٛم آالء  .8

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ غغبٌ دمحم ئٚفب  .9

 عجٌع ٔعجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم دٛذس ئًٚبٌ  .17

ٌٌ ٔ عجعٌٕ 78 ثبنثخ ئداس٘عبيم  دٚت دٕٚة ئًٚبٌ  .11  ثًب

 رغٌع ٔ عجعٌٕ 79 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ععٛذ عكبفٙ ثؾشٖ  .12

 اثُبٌ ٔعجعٌٕ 72 ثبنثخ عبيم ئداس٘ غبَى ٔغفخ ثٛبٌ  .13

 عجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عهٙ ثذٚش جًٛهخ  .14

ٌٌ ٔعزٌٕ 68 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ؽشف انذٍٚ انعهٙ جٕاْش  .15  ثًب

 عجٌع ٔعجعٌٕ 77 ثبنثخ ئداس٘عبيم  سؤٔف غُبو جٕنٛب  .16
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 العالهت الوكتسبت

 كتببت   رقوب  

 ثالٌس ٔ ثًبٌَٕ 83 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يذغٍ أعذ جٛضٚم  .17

 أسثٌع ٔ ثًبٌَٕ 84 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يبصٌ انعبٚؼ جٛٓبٌ  .18

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عشعبٌ انغٕٚهى دغٍ  .19

 خًٌظ ٔثًبٌَٕ 85 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عهٙ اثشاْٛى دغٍ  .27

 اثُبٌ ٔ ثًبٌَٕ 82 ثبنثخ ئداس٘عبيم  دجٛت دجٛت دكًٛخ  .21

 عزٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عطٛخ دذاد دُبٌ  .22

 رغٌع ٔ عجعٌٕ 79 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عًبد ٔصٚش دُبٌ  .23

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ َضّٚ انؾبغش دُبٌ  .24

 عجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ سصق انُذاف خضايخ  .25

 ٔعجعٌٕعجٌع  77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ َذٚى عبصٙ سايب  .26

 عجٌع ٔعجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ فٕاص يخهٕف سايٛب  .27

 ثالٌس ٔعزٌٕ 63 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ئثشاْٛى دمحم سصاٌ  .28

 ثالٌس ٔ عجعٌٕ 73 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم أًٍٚ انجٕجٕ سصاٌ  .29

 عٌذ ٔ عزٌٕ 66 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ثذس عٛذ سؽب  .37

ٌٌ  68 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عطٛخ دذاد سؽب  .31  ٔعزٌٕثًب

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم اعكٛف سؽب  .32

 أسثٌع ٔعزٌٕ 64 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يؾٕٓس دٛذس سؽٛذح  .33

 عٌذ ٔ عجعٌٕ 76 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عهٙ لبعى سَذح  .34

 ثالٌس ٔ عجعٌٕ 73 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ثغبو يذشو سْبو  .35

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم ٕٚعف سْبو   .36

 أسثٌع ٔ ثًبٌَٕ 84 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ججشائٛم عجٕد سْبو  .37

ٌٌ ٔ عجعٌٕ 78 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم سيعبٌ سْف  .38  ثًب

 خًٌظ ٔثًبٌَٕ 85 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ثغبو انجؾالٔ٘ سْف  .39

 عجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عًش ظبٚع سٔعخ  .47

 ثالٌس ٔ ثًبٌَٕ 83 ثبنثخ عبيم ئداس٘ سأفذ اصيٛشنٙ سؤٖ  .41

 رغٌع ٔ عجعٌٕ 79 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم انشصاقعجذ  سٔٚذح  .42

 ثالٌس ٔ عجعٌٕ 73 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عهٙ انجؾالٔ٘ سٚى  .43

ٌٌ ٔ عجعٌٕ 78 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم انُبصش سٚى  .44  ثًب

 عجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عًبد ٔصٚش سًٚخ  .45

 عجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يٕعٗ انجبثش صْٛش  .46

ٌٌ ٔعزٌٕ 68 ثبنثخ عبيم ئداس٘ صبنخ ئثشاْٛى صُٚت  .47  ثًب
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 عجٌع ٔعجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ثغبو انًصخ صُٚخ  .48

 رغٌع ٔ عجعٌٕ 79 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يذًٕد دجٛكٕ عًبح  .49

 عجٌع ٔعجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ أدًذ يذال عًش  .57

 ثالٌس ٔ ثًبٌَٕ 83 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ٕٚعف دًٕد عًٛش  .51

ٌٌ ٔعزٌٕ 68 ثبنثخ عبيم ئداس٘ َٕٚظ انذعجم عٓٗ  .52  ثًب

 ثالٌس ٔعزٌٕ 63 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ئعًبعٛم عهًٛبٌ عٓٛش  .53

 عٌذ ٔ عزٌٕ 66 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عضٚض عهٙ عٓٛش  .54

ٌٌ ٔعزٌٕ 68 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ؽذبدح فشج عٓٛهخ  .55  ثًب

 ثالٌس ٔ عجعٌٕ 73 ثبنثخ عبيم ئداس٘ فٕاص انعهٙ عٕصاٌ  .56

 ثالٌس ٔ ثًبٌَٕ 83 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم انذبٚك عٕصاٌ  .57

 عجٌع ٔ عزٌٕ 67 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يذًٕد انًذًٕد صفبء  .58

 خًٌظ ٔثًبٌَٕ 85 ثبنثخ عبيم ئداس٘ أدًذ انكشد٘ عبئؾخ  .59

 خًٌظ ٔ عزٌٕ 65 ثبنثخ عبيم ئداس٘ صبنخ انًذًذ عجٛش  .67

ٌٌ ٔعزٌٕ 68 ثبنثخ عبيم ئداس٘ خهٛم لشلٕسا عفبف  .61  ثًب

 ثالٌس ٔ ثًبٌَٕ 83 ثبنثخ عبيم ئداس٘ أدًذ صبنخ عالء  .62

 خًٌظ ٔ عزٌٕ 65 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم عجبط عُذنٛت  .63

 عجٌع ٔ عزٌٕ 67 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم فٕساَٙ غذٚش  .64

ٌٌ ٔعزٌٕ 68 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عجذ انشدًٍ ععذ لغٕس  .65  ثًب

 خًٌظ ٔثًبٌَٕ 85 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ْبؽى انعجٕد نجٍٛ  .66

 ثالٌس ٔ ثًبٌَٕ 83 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم انعهٕػ نًٗ  .67

 أسثٌع ٔ ثًبٌَٕ 84 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عجذ انهطٛف ؽعجبٌ نًٛظ  .68

ٌٌ ٔعزٌٕ 68 ثبنثخ عبيم ئداس٘ أًٍٚ سصق نٕد٘  .69  ثًب

 ثالٌس ٔعزٌٕ 63 ثبنثخ عبيم ئداس٘ َٕسط يشجبٌ نٕسصاَب  .77

 عجعٌٕثالٌس ٔ  73 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ئثشاْٛى عُمخ نُٛذا  .71

 عجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عجذ انشدًٍ عجذ انشدًٍ يبدنٍٛ  .72

 اثُبٌ ٔعجعٌٕ 72 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عجذ انشدًٍ عجذ انشدًٍ يبسنٍٛ  .73

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ٔجّٛ سعزى دمحم   .74

ٌٌ ٔ عجعٌٕ 78 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دٚت عٛغٗ دمحم ٚعمٕة  .75  ثًب

 خًٌظ ٔعجعٌٕ 75 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ًَش َبصٛف يشح  .76

 ثالٌس ٔعزٌٕ 63 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يُٓذ انعٕاثذح يشٚبَب  .77

 ثالٌس ٔ عجعٌٕ 73 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم صٚذاٌ يشٚى  .78
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 اثُبٌ ٔ عزٌٕ 62 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم انعًش يُبس  .79

 ثالٌس ٔعزٌٕ 63 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ئثشاْٛى عجذ هللا يُبل  .87

 اثُبٌ ٔعجعٌٕ 72 ثبنثخ ئداس٘عبيم  ساٚض ٔصح يُبل  .81

 عجٌع ٔ عزٌٕ 67 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عجذ انجبلٙ صجش٘ يُزٓٗ  .82

 خًٌظ ٔ عزٌٕ 65 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عهًٛبٌ عهًٛبٌ يُزس  .83

 عجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم ٔجّٛ صبنخ يإيُخ  .84

 ثالٌس ٔ عجعٌٕ 73 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دغٍ عهًٛبٌ يٛشَب  .85

 عجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يذغٍ خعٕس         يٛظ  .86

 عجٌع ٔ عزٌٕ 67 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دغٍ دغٍ يٛغٌٕ  .87

 عجعٌٕ 77 ثبنثخ عبيم اداس٘  ئثشاْٛى خعٕس َجٕٖ  .88

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ صبفٙ عهٛطٍٛ َذٖ  .89

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ فشج دجمخ َٕس  .97

 ثالٌس ٔ عجعٌٕ 73 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ْٛثى صمش َٕسا  .91

 عٌذ ٔ عجعٌٕ 76 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عهٙ جشاح ْبنخ  .92

 خًٌظ ٔ عزٌٕ 65 ثبنثخ عبيم ئداس٘ صٕاٌ عجٛت ْجخ  .93

 اثُبٌ ٔعجعٌٕ 72 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عمش عغبف ْجخ  .94

 خًٌظ ٔعجعٌٕ 75 ثبنثخ عبيم ئداس٘ جًبل انعٛغٗ ْجخ  .95

 ثًبٌَٕ أسثٌع ٔ 84 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دمحم أًٍٚ ععٕد ْجخ  .96

 عجٌع ٔ عزٌٕ 67 ثبنثخ عبيم ئداس٘ دغُٙ دغٍ ْذٖ  .97

 عٌذ ٔ عزٌٕ 66 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ئدغبٌ لبدس٘ ْذٚم   .98

 اثُبٌ ٔعجعٌٕ 72 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عًش لش٘ ْذٚم  .99

 خًٌظ ٔعجعٌٕ 75 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عجذ انغبرش عهٙ ْذٚم  .177

 عجعٌٕٔادذٌ ٔ  71 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ْٛثى انكعذ٘ ًْغخ  .171

 عزٌٕ 67 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يٕعٗ غشاف ُْبء  .172

 عجٌع ٔ عزٌٕ 67 ثبنثخ عبيم ئداس٘ عصبو دٚبة ُْبء  .173

 أسثٌع ٔ ثًبٌَٕ 84 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ئثشاْٛى عذسح ُْذ  .174

 أسثٌع ٔ ثًبٌَٕ 84 ثبنثخ عبيم ئداس٘ أدًذ أثٕ عهٙ ٔداد  .175

 عزٌٕ 67 ثبنثخ عبيم ئداس٘ أدًذ سدًٛخ ٔفبء  .176

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثخ عبيم ئداس٘ ٔدٛذ ٔغفخ ٔالء  .177

 عجٌع ٔ عزٌٕ 67 ثبنثخ عبيم ئداس٘ أًٍٚ سعزى ٚبسا  .178

 خًٌظ ٔعجعٌٕ 75 ثبنثخ عبيم ئداس٘ يذًٕد أدًذ ٚضٌ  .179



 

 الفئت الصفت الىظيفيت اسن األة النسبت االسن و
 العالهت الوكتسبت

 كتببت   رقوب  

 عجعٌٕ 77 ساثعخ آنخ كبرجخعبيم يُٓٙ / ظبسة  سيعبٌ انعجذ سلٛخ  .117

 خًظ ٔعجعٌٕ 75 ساثعخ عبيم يُٓٙ / ظبسة آنخ كبرجخ يُبس انذكٛى صفٕد  .111

 ٔثًبٌَٕ خًظ 85 ساثعخ عبيم يُٓٙ / ظبسة آنخ كبرجخ دغٍٛ عٕض َغٛجخ  .112

 ثالٌس ٔ ثًبٌَٕ 83 ساثعخ عبيم يُٓٙ / ظبسة آنخ كبرجخ يبنك انذًٛذ َٕسْبٌ  .113

 

 الفئت الصفت الىظيفيت اسن األة النسبت االسن و
 العالهت الوكتسبت

 كتببت   رقوب  

 ثًبٌَٕ 87 ساثعخ عبيم يُٓٙ / عبئك عهٛى انذهجٙ ثبعم  .114

 

 الفئت الصفت الىظيفيت اسن األة النسبت االسن و
 العالهت الوكتسبت

 كتببت   رقوب  

 ثًبٌَٕ 87 ساثعخ عبيم يُٓٙ / عبيم يمغى دمحم انذًبدح صُٚت  .115

 

 الفئت الصفت الىظيفيت اسن األة النسبت االسن و
 العالهت الوكتسبت

 كتببت   رقوب  

 ثًبٌَٕ 87 خبيغخ عبيم عبد٘ / يغزخذو عهٙ عجٕد عٓٛهخ  .116

 انًشكض٘ نهشلبثخ انًبنٛخ ٔاعزًبد انجٓبص  ثعذ انزذلٛك يع ٔصاسح انعًمر صذس ٔصاسح انزعهٛى انعبنٙ الدمب  ،  -2هب ة 

 ٚزعًٍ أعًبء انًمجٕنٍٛ يٍ انُبجذٍٛ فٙ ثأعًبء انًمجٕنٍٛ يٍ انُبجذٍٛ ثبالخزجبس  ، لشاسا  نالخزجبس                   

َٔٙ ٔ نٕدخ ئعالَبد يذبفظخ ٔ رعهُّ فٙ نٕدخ ئعالَبرٓب ٔيٕلعٓب اإلنكزش  لببقي الوتقدهيناالخزجبس                    

 ديؾك 

 ْزا انمشاس يٍ ٚهضو نزُفٛزِ . جهغٚ   -3هب ة 
 

   و 7/3/2012 ديؾك انًٕافك نــــِ  
 وزير التعلين العبلي                       

 

 بسبم ابراهينالدكتىر                    
 صىرة إلى :

 نٕدخ ئعالَبد ٔصاسح انزعهٛى انعبنٙ / اإلداسح انًشكضٚخ . -

 .نٕدخ ئعالَبد يذبفظخ ديؾك  -

 انجٓبد انًؾزشكخ فٙ االخزجبس  -

 /http://www.mohe.gov.sy  نكزشَٔٙ نٕصاسح انزعهٛى انعبنٙانًٕلع اإل -

 يذٚشٚخ انؾإٌٔ اإلداسٚخ  -

http://www.mohe.gov.sy/

