
 لجوهىرٌت العزبٍت السىرٌت ا

 وسارة التعلٍن العبلً    

 /251قساز زقى /
 ٔشٚس انخعهٛى انعبنٙ

 ٔ حعدٚالحّ 4556/ نعبو 75حكبو انقبٌَٕ األسبسٙ نهعبيهٍٛ فٙ اندٔنت زقى /أ عهٗ بُبء  

 88;3/ نعبو 365ٔعهٗ انًسسٕو انخشسٚعٙ زقى/

انًخعهق برٔ٘ انشٓداء  ٔ حعهًٛبحّ انخُفٛرٚت انصبدزة بقساز انسٛد زئٛس يجهس انٕشزاء 4536/ نعبو 58زقى / انقبٌَٕٔعهٗ 

 و .5/4537/;4/و. ٔ حبزٚخ 35زقى /

 . 35/35/4535/و.ٔ حبزٚخ 88ٔعهٗ قساز زئبست يجهس انٕشزاء زقى /

نٕشازة  بعض انجٓبث انخببعتندٖ نهخعبقد  اخخببزانًخضًٍ االعالٌ عٍ اجساء و :453/;/48/ حبزٚخ 578ٔعهٗ انقساز زقى/

 . انخعهٛى انعبنٙ

 .و :48/34/453/ حبزٚخ 939زقى / انًقبٕنٍٛ نهخقدو نالخخببز يٍ ذٔ٘ انشٓداءٔعهٗ قساز 

 قزر هبٌلً :ٌ  
 

االخخبننبز انعًهننٙ فننٙ  ذٔ٘ انشننٓداءذٔ٘ انشننٓداءيننٍ يننٍ  أسننًبء انُننبج ٍٛ/ اإلدازة انًسكصٚننت  ٔشازة انخعهننٛى انعننبنٙعهننٍ ح   -1هااب ة 

انصنفت ٔفق و ، :453/;/48/ حبزٚخ 578انًعهٍ عُّ ببنقساز زقى / الخخببزٔذنك ن؛ حسهسم دزجبث َجبحٓى ٔ

 : فٙ انجدٔل انٕازد أدَبِبجبَب اسى كم يُٓى  انًبُٛت ت ٔانفئتٛانٕظٛف
 

 اسن األة النسبت االسن و
الصفت 

 الىظٍفٍت
 الفئت

 العالهت الوكتسبت

 كتببت   رقوب  

 دمحم سكُدزا أزٚج  .1
 عبيم ئداز٘

 سبعٌٕثالٌد ٔ  73 ثبنثت

 حسٍ انصيبو فهٍٛأ  .2
 عبيم ئداز٘

ٌٌ ٔ سبعٌٕ 78 ثبنثت  ثًب

 داؤد حسٍ دانٛب  .3
 عبيم ئداز٘

 أزبٌع ٔ سبعٌٕ  74 ثبنثت

 أحًد سعٕد زَب  .4
 عبيم ئداز٘

 خًٌس ٔسبعٌٕ 75 ثبنثت

 ٕٚسف حبٛب زٚى  .5
 عبيم ئداز٘

 ٔسبعٌٕسٌج  76 ثبنثت

 ْبَٙ حًٕد سبأ  .6
 عبيم ئداز٘

 سبعٌٕ 77 ثبنثت

 َبّٛ ئبساْٛى سٓٛس  .7
 عبيم ئداز٘

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثت

 فبد٘ عثًبٌ عٓد  .8
 عبيم ئداز٘

 ثالٌد ٔ ثًبٌَٕ 83 ثبنثت

 ثًبٌَٕ 87 ثبنثت عبيم ئداز٘ عبد انعصٚص دعبٕل ْٛبو  .9

 

 

 

 



 انًسكص٘ نهسقببت انًبنٛت ٔاعخًبد انجٓبش  يع ٔشازة انعًمبعد انخدقٛق ح صدز ٔشازة انخعهٛى انعبنٙ الحقب  ،  -1هب ة 

 ٚخضًٍ أسًبء انًقبٕنٍٛ يٍ انُبج ٍٛ فٙ بأسًبء انًقبٕنٍٛ يٍ انُبج ٍٛ ببالخخببز  ، قسازا  نالخخببز                   

َٔٙ ٔ نٕحت ئعالَبث ي بفظت ٔ حعهُّ فٙ نٕحت ئعالَبحٓب ٔيٕقعٓب اإلنكخس  لذوي الشهداءاالخخببز                    

 ديشق 

 ْرا انقساز يٍ ٚهصو نخُفٛرِ . بهغٚ   -3هب ة 
 

   و 7/3/2012ديشق انًٕافق نــــِ  
 وسٌز التعلٍن العبلً                       

 

 بسبم ابزاهٍنالدكتىر                    
 صىرة إلى :

 انًسكصٚت .نٕحت ئعالَبث ٔشازة انخعهٛى انعبنٙ / اإلدازة  -

 .نٕحت ئعالَبث ي بفظت ديشق  -

 انجٓبث انًشخسكت فٙ االخخببز  -

 /http://www.mohe.gov.sy  نكخسَٔٙ نٕشازة انخعهٛى انعبنٙانًٕقع اإل -

 يدٚسٚت انشإٌٔ اإلدازٚت  -

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

