
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8من  1 

 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة العدل

 ُمديرية الموارد البشرية
  7211:الرقم

Syrian Arab Republic 

Ministry of Justice 

HR Directorate 

 Number:  

 ل/ 1319القرار رقم / 
 

 إن وزير العدل: -

 وتعديالتُه. 6/12/2004( تاريخ 50ِبناًء على أحكام القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم ) -

 م. امُلتضمن إضافة وظائف للمالك العددي. 17/10/2010( تاريخ 442وعلى املرسوم رقم ) -

 .10/10/2013م.و( تاريخ /66وعلى قرار رئاسة جملس الوزراء رقم ) -

 وتعليماته التنفيذية وتعديالته. 31/12/2014تاريخ  /36وعلى القانون / -

 م. 25/9/2017ل( تاريخ /5377وبناًء على القرار رقم ) -

 م. 3/1/2018ل( تاريخ /323وبناًء على القرار رقم ) -

 وعلى ُمقتضيات املصلحة العامة. -

 ُيقرر ما يلي:

 ماااان  وي يف االختبااااار العملااااي لنااااا حنياُتعلاااان وزار  العاااادل عاااان أ اااااء  -1 املاااااد 

        ل( تاااااريخ/5377ختبااااار امُلعلاااان عنااااُه بااااالقرار رقاااام )علااااى اال نيتقاااادمملل الشاااا داء

  م. و ِلَك وفقا لاليت: 9/2017/ 25

  وي ُش اااداء(( -ِفئة ثالثة  -))ُمحضر  -دمشااااااق 

الرقم 

 التسلسلي
 عالمة االختبار اسم اأُلم االسم الثالثي

 85  يعه  اريج مرشد حممود  1

 70 رويده سعيد  ميس إبراهيم حسني  2

 70 ماديانا االء علي موسى 3

 65 امريه الزييت  زينب مجيل كحيلي 4

 65 حسنه املطلق  فاطمه هالل الصربه  5

 65 نبيال قاسم  شريين علي خملوف  6

 60 وفاء درويش  حسني حممد أبو علي  7

 60 فتاه دااليت  هال حسني القادري  8



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8من  2 

 

 60 عائده الطويل  امحد إبراهيم سليمان  9

 60 خرييه الياسني  شريين إ اعيل الياسني  10

 60 إزدهار إبراهيم  حممد فردوس يونس  11

 60  ريه الصاحل  جنمه رمضان اخلطيب  12

 60 سوسن األغواين  فادي امحد مصطفى  13

 

 ُش اااداء(( وي  -ِفئة ثالثة  -))ُمحضر  -رياااف دمشااااااق  

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 84 ثريا رمي شعبان الدايل 1

 84 وحيده  خلدون أمحد علو  2

 83 فاطمه إبراهيم  رشا مقبل مقبل  3

 82  ريه نريباين فكريه خالد خنيفس 4

 81 رئيفة ناعمه سوها حميو شناتا 5

 80 فريال املحمد اميان علي العاتقي  6

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة ثالثة  -))ُمحضر  -حلاااب 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 85 صباح  فاديه حممد عباس 1

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة ثالثة  -))ُمحضر  -محاااص 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 80 متام  مضر هيثم شحاده 1

 80 مرمي صاحل غاده سليمان سليمان  2

 80 حسنه امني محزه عبد املوىل الياسني  3

 78 مجيله ويس  وئام علي العلوش  4



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8من  3 

 

 78 كوكب شقوف زبيده علي عيسى 5

 75 نوره  براءه سليمان السليمان  6

 65 مياد   حال كاسر نيساين  7

 65 اخلضورفائقة  رمي علي معروف 8

 65 ورده حسن   ار حبيب حسن  9

 60 سوسن   اح مؤيد الديب  10

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة ثالثة  -))ُمحضر  -محاااا  

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 73 هند روزه ما د عباس  1

 72 انتصار  وسام سليمان إبراهيم  2

 63 غنوه عموري  إبراهيم حسني حسن  3

 63 كرميه درويب موده كامل دروبه 4

 62 رويده سعيد آالء إبراهيم حسني  5

 61 امال  عدي عبد اهلل اجلرف  6

 61 زيفه عفيفه امحد امين عفيفه 7

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة ثالثة  -))ُمحضر  -طرطوس 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 84 رئيفة حيدر غصن حممد علوش  1

 84 ختام ديب ف يم  كي ديب  2

 83 حنان  بشرى حممد إ اعيل  3

 83 وهيبه  نود بلسم امحد حمفوض 4

 82 نايال راشد  ك رمان سلمان سلمان  5

 81 صديقه مسعود ارينا إبراهيم عبد اهلل 6

 81 ابتسام حمرز رهام مجال بدران 7

 81 مطيعه علي رغداء يوسف العلي 8

 81 يسر  معال حممود بدر حسني  9



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8من  4 

 

 80 نسرين علي  حال عبد املجيد علي  10

 80 اهلام حممد بشار زهري امحد  11

 80 سعاد  عبق حمي الدين ديب 12

 79 متره ردينا امحد صاحل  13

 79 ابتسام قاسم شريين ديب ديب  14

 78 مدحيه ابراهيم هنله حممود سليمان  15

 78 ظ ريه ابراهيم حنان يونس عيسى  16

 77 امري  امني ليلى ناصر الشبقي  17

 76 حيا  مره  م ى حممد عطيه  18

 71 حيا  حجل  حنان حسن محود  19

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة ثالثة  -))ُمحضر  -الال قية 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 85 وديعه  الرا امحد سواده  1

 85 دالل  م ا سليم حسون  2

 85 عليا  سحر سليم مقديد 3

 82 ش ديه محود كاترين امحد طيبو 4

 82 منا  ايفلني اسد إبراهيم  5

 82 أديبه ملحم أمين نايف ملحم  6

 82 جنوى كنعان  وفاء امحد ديب  7

 82 مدينه  صفاء حسني بقيلي  8

 80 منيفة  إباء مالك لوحو 9

 80 مىن  ميسم وفيق الرحيه  10

 80  ريه عفراء محزه صقر 11

 80 ليلى  عامر رشيد شاطر  12

 80 اسعاف  راما علي طويشه  13

 80 مدينه   اهر حسني بقيلي  14

 80 دنانري  روشان سعد بالوش  15

 80 رقيه  حيدر علي عثمان  16

 80 اعتدال  يارا عدنان اسعد 17

 80 كوكب رميه حممود سليمان 18



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8من  5 

 

 79 س ري  أمل امحد امحد  19

 79 آسيه امني نوره آصف مرهج  20

 79 رفيده لني غسان ديبه  21

 79 انتصار  عال توفيق اهلوشي  22

 79 ربيعه  لينا امحد خليفه  23

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة ثالثة  -))ُمحضر  -درعاااااا 
 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 80 مىن املنصور  حممد عصام مزيد العساف  1

 75 عائشه اخلياط كاتيا اسامه خياط  2

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة ثالثة  -))ُمحضر  -السويداء 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 65 وداد عزقول  جمد يوسف امليمساين  1

 63 اميان أبو عاصي ديانا وليد األعور 2

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة راِبعة  -))نساااخ  -دمشااااق 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 80 أمريه ميا   ر حممد ميا  1

 80  ريه اجلنديل   ر مأمون شاطر 2

 60 نوره العوض  بلسم عدنان االبراهيم  3

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8من  6 

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة راِبعة  -))نساااخ  -محااااص 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 70   يده رميا منجد االبراهيم  1

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة راِبعة  -))نساااخ  -محا  

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 75 حيات إبراهيم  هيام مالك عون  1

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة راِبعة  -))نساااخ  -طرطوس 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 85 مجيله عفراء  ري شدود   1

 85 فاتن  روان إبراهيم يوسف  2

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8من  7 

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة راِبعة  -))نساااخ  -الال قية 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 85 فائد  نور مجال الدين خضري  1

 

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة راِبعة  -))نساااخ  -السويااااااداء 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 78 سعاد أبو فخر   اح تركي عبد احلي  1

 65 انتصار اخلطيب أبو فخر  اريج محد اخلطيب أبو فخر  2

 

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة خاِماسااااة  -))ُمستخدم  -محاااا  

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 75 روعه  بور كرم ليون جنيب 1

 

 

 ُش اااداء(( وي  -ِفئة خاِماسااااة  -))ُمستخدم  -طرطوس 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 85 كتيبا لينا مشسو مشسو 1

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8من  8 

 

  وي ُش اااداء(( -ِفئة خاِماسااااة  -))ُمستخدم  -درعااااا 

الرقم 

 التسلسلي
 اسم اأُلم االسم الثالثي

عالمة 

 االختبار

 85 منت ى   اح ناصر املنصوري  1

 

 ُيبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه. -2 املاد 

 

 .م 2018 /26/3     و   ه 1439 /7 /8دمشق يف              

 

 وزير العدل

 القاضي املُستشار

 الشعـــــــار مــمــــــدوحهشـــام حممد 

 

 نسخة اىل:

 مكتب الوزير. -

 رئاسة حمكمة النقض. -

 مكتيب معاوين الوزير. -

 إدار  التشريع. –إدار  التفتيش القضائي  -النائب العام للجم ورية -

 املحامي العام يف............ لإلعالن أصوال يف لوحة اإلعالنات بعدليتكم, ويف لوحة إعالنات امُلحافظة, وموافاتنا ما يشعر بذلك. -

 السيد نقيب املحامني. -

 املكتب اإلداري. -

 املوقع الر ي.مديرية املعلوماتية للنشر على  -

 املحفوظات.-املحاسبة-مديرية املوارد البشرية -

 السجل العام. -


