
 لجوهىرٌت العربٍت السىرٌت ا

 وزارة التعلٍن العبلً    

 / 81قزار رقى /
 

 ٔسٚز انتعهٛى انعبنٙ

 ٔ تعذٚالتّ 4556/ نعبو 75ثُبًء عهٗ أحكبو انقبٌَٕ األسبسٙ نهعبيهٍٛ فٙ انذٔنخ رقى /

 3688/ نعبو 365ٔعهٗ انًزسٕو انتشزٚعٙ رقى/

شٓذاء  ٔ تعهًٛبتّ انتُفٛذٚخ انصبدرح ثقزار انسٛذ رئٛس يجهس انٕسراء انًتعهق ثذٔ٘ ان4536/ نعبو 58رقى / انقبٌَٕٔعهٗ 

 و .46/5/4537/و. ٔ تبرٚخ 35رقى /

  35/35/4535/و.ٔ تبرٚخ 88ٔعهٗ قزار رئبسخ يجهس انٕسراء رقى /

بد انتبثعخ عالٌ عٍ اختجبر نذٖ ٔسارح انتعهٛى انعبنٙ ٔ ثعط انجٓو انًتعًٍ اإل48/6/4532برٚخ / ت577ٔعهٗ انقزار رقى/

 نٓب .

 و .4/34/4532/ تبرٚخ 872ٔعهٗ قزار انقجٕل رقى /

 ٌُقرر هبٌلً :
 

؛ ٔتسهسيم درجيبد َجيبحٓى فيٙ اخختجيبر انعًهيٙ  هن ذوي الشههاا  عهٍ ٔسارح انتعهٛى انعبنٙ أسًبء انُبجحٍٛت   -1هبدة 

ٔانفئيخ انًجُٛيخ ثجبَيت اسيى  يم و ، ٔفيق انٕيٛفيخ 48/6/4532/ تيبرٚخ 577انًعهٍ عُّ ثيبنقزار رقيى / فٙ اخختجبر

 يُٓى فٙ انجذٔل انٕارد أدَبِ :
 

 اسن األة النسبت االسن و
الىظٍفت الوتقام 

 لهب
 الفئت

 النتٍجت الوكتسبت

 كتببت   رقوب  

 ستٌٕ 66 ثبنثخ  بتت رٚبض عهٙ ثتٕل  .1

 سجعٌٕ 76 ثبنثخ  بتت عبدل دنٙ حسٍ رْف  .2

 خًس ٔستٌٕ 65 ثبنثخ  بتت سهًبٌ أثٕ قزعخ َٓبل  .3

 خًس ٔستٌٕ 65 ثبنثخ  بتت َبصز أثٕ فخز َبْذح  .4

 خًس ٔسجعٌٕ 75 ثبنثخ  بتت فزحبٌ انجبسى اعتذال  .5

 سجعٌٕ 76 ثبنثخ  بتت عجذ هللا غًهٕش سًبْز  .6

 سجعٌٕ 76 ثبنثخ  بتت أحًذ حسٍ رايٛب  .7

 ستٌٕ 66 ثبنثخ يزاقت عهٙ انذخٛم أيم  .8

 ٌستٕ 66 ثبنثخ يزاقت حسٍ اثزاْٛى آخء  .9

 ثًبٌَٕ 86 ثبنثخ يزاقت أًٍٚ انًٕحذ نٍٛ  .16

 سجعٌٕ 76 راثعخ ظبرة آنخ  بتجخ فؤاد  بسٕ  بتزٍٚ  .11

 سجعٌٕ 76 راثعخ ظبرة آنخ  بتجخ احًذ أثٕ عٛشخ راثعخ  .12

 ثًبٌَٕ 86 راثعخ يًزظخ يسبعذح َبجح خعزح اَتصبر  .13

 خًس ٔسجعٌٕ 75 راثعخ يًزظخ يسبعذح عذَبٌ انشهٙ عفبف  .14

 سجعٌٕ 76 راثعخ يًزظخ يسبعذح أحًذ  ٛسُٛٙ سبرح  .15

 ثًبٌَٕ 86 راثعخ خٛبغخ يبجذ َٛشٙ آٚبد  .16

 خًس ٔثًبٌَٕ 85 راثعخ حذائقٙ عشٚش َصز عهٙ  .17



 اسن األة النسبت االسن و
الىظٍفت الوتقام 

 لهب
 الفئت

 النتٍجت الوكتسبت

 كتببت   رقوب  

 خًس ٔسجعٌٕ 75 خبيسخ يستخذو عهٙ َجًٛٙ أسًٓبٌ  .18

 ستٌٕثًبٌ  68 خبيسخ يستخذو تُظٛف عهٙ أثٕ خبسو رَب  .19

 ٌسجعٕ 76 خبيسخ يستخذو تُظٛف دمحم شحٕد ثشبر  .26

 خًس ٔسجعٌٕ 75 خبيسخ يستخذو تُظٛف يزشذ انسهًٛبٌ ثبسى  .21

 خًس ٔسجعٌٕ 75 خبيسخ يستخذو تُظٛف عٛسٗ نٛال رشب  .22

 ثًبٌ ٔسجعٌٕ 78 خبيسخ يستخذو تُظٛف ًَز يحٙ انذٍٚ انجُٙ نُٛب  .23

 ثًبٌَٕ 86 خبيسخ يستخذو تُظٛف صعت خزٔص جٛالٌ  .24

 

ً  -2هبدة   ثعذ انتذقٛق يع ٔسارح انعًم ٔاعتًبد انجٓبس انًز ش٘ نهزقبثخ انًبنٛخ ، ت صذر ٔسارح انتعهٛى انعبنٙ خحقب

ٚتعًٍ أسًبء انًقجٕنٍٛ يٍ انُبجحٍٛ فٙ ثأسًبء انًقجٕنٍٛ يٍ انُبجحٍٛ ثبخختجبر : نالختجبر ، قزاراً                   

 اخختجبر 

 و .68/81/1182/ تبرٚخ 63بٌَٕ رقى /نذٔ٘ انشٓذاء ٔ انًصبثٍٛ ثعجش تبو ٔفق أحكبو انق                  
 فٙ نٕحخ إعالَبتٓب ٔيٕقعٓب اإلنكتزَٔٙ ٔ نٕحخ إعالَبد يحبفظخ ديشق . تعهُّٔ      

 ٚ جهغ ْذا انقزار يٍ ٚهشو نتُفٛذِ . -3هبدة 
 

   و1/2012/ 11ديشق انًٕافق نــــِ      
 وزٌر التعلٍن العبلً                        

 

 بسبم ابراهٍن الاكتىر                    
 صىرة إلى :

 نٕحخ إعالَبد ٔسارح انتعهٛى انعبنٙ / اإلدارح انًز شٚخ . -

 نٕحخ إعالَبد يحبفظخ ديشق . -

 صٕرح إنٗ انجٓبد انًشتز خ فٙ اخختجبر . -

 /v.syhttp://www.mohe.goانًٕقع اإلنكتزَٔٙ نٕسارح انتعهٛى انعبنٙ   -

 يذٚزٚخ انشؤٌٔ اإلدارٚخ -

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

