
 جلمهورية العربية السورية ا

 وزارة التعليم العالي

 / 666قرار رقم / 

 وزير التعليم العالي

 و تعديالته 4552/ لعام 05حكام القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم /أ على بناًء

 3611/ لعام 321وعلى املرسوم التشريعي رقم/

املتعلق بذوي الشهداء  و تعليماته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس جملس الوزراء 4532/ لعام 11رقم / القانونوعلى 

 م .46/1/4530/م. و تاريخ 35رقم /

 . 35/35/4531/م.و تاريخ 11وعلى قرار رئاسة جملس الوزراء رقم /

بعض وزارة التعليم العالي ولدى  للتعينيم املتضمن االعالن عن اجراء اختبار 41/6/4532/ تاريخ 100وعلى القرار رقم/

 . هلااجلهات 

 م 1/33/4536تاريخ  3104/35وعلى كتاب اجلهاز املركزي للرقابة املالية املتضمن اعتماد نتائج االختبار رقم /

 قرر مايلي :ُي
 

تسلساا  و  ذوي الشااهداءذوي الشااهداءماان ماان   الناااج نياملقبااولني ماان أمساااء / اإلدارة املركزيااة وزارة التعلاايم العاااليعلاان ُت -1مااادة 

 املبيناة  والفئاة  الوظيفاة وفاق  م ، 41/6/4532/ تااريخ  100املعلن عنه بالقرار رقام /  الختباريف ادرجات جناحهم 

 : يف اجلدول الوارد أدناهجبانب اسم ك  منهم 

 

 الوظيفة الفئة اسم األب النسبة االسم م
 االختبار

 العملي 

 احملصلة 

 النهائية

 98 57 كاتب ثالثة فرحان اجلاسم اعتدال  .1

 9.25 57 كاتب ثالثة عبد اهلل غملوش مساهر  .2

 9728 57 كاتب ثالثة أمحد حسن راميا  .3

 9729 57 كاتب ثالثة عادل دلي حسن رهف  .4

 57 67 كاتب ثالثة سلمان أبو قرعة نهال  .5

 57 67 كاتب ثالثة رياض علي بتول  .6

 
 87 97 مراقب ثالثة أمين املوحد لني  .7

 5725 67 مراقب ثالثة علي الدخي  أم   .8

 5725 67 مراقب ثالثة حسن ابراهيم آالء  .9

 
 9.28 57 ضارب آلة كاتبة رابعة فؤاد كاسو كاترين  .11

 9728 57 ضارب آلة كاتبة رابعة امحد أبو عيشة رابعة  .11

 8828 97 ممرضة مساعدة رابعة ناجح خضرة انتصار  .12



 9926 57 ممرضة مساعدة رابعة عدنان الشلي عفاف  .13

 .962 57 ممرضة مساعدة رابعة أمحد كيسيين ساري  .14

 
 8626 97 خياطة رابعة ماجد نيشي آيات  .15

 
 8526 97 حدائقي رابعة عزيز نصر علي  .16

 
 9728 57 مستخدم خامسة علي جنيمي أمسهان  .17

 
 8.29 59 مستخدم تنظيف خامسة منر حمي الدين البين لينا  .18

 8726 97 مستخدم تنظيف خامسة صعب خروص جيالن  .19

 9525 57 مستخدم تنظيف خامسة مرشد السليمان باسم  .21

 9728 57 مستخدم تنظيف خامسة عيسى ليال رشا  .21

 97 57 مستخدم تنظيف خامسة حممد ش ود بشار  .22

 5926 69 مستخدم تنظيف خامسة علي أبو خازم رنا  .23

 على مجيع املقبولني للتعني الواردة أمساؤهم أعاله موافاة وزارة التعليم العالي/ مديرية الشؤون اإلدارية  -2مادة 

/ لعام 77/ من القانون األساسي للعاملني بالدولة رقم /5/باألوراق الثبوتية املنصوص عليها باملادة                   

 م778.

 مل يستكم  أوراقه خالل شهر من تاريخ صدور هذا القرار . علمًا أنه سيسقط حق املقبول للتعني إذا
 

بالعم  لديها ملدة ال تق  عن مخس سنوات، دون تقدمه بطلب التعليم العالي وزارة لدى يتعهد املعني  - 3مادة 

 للنق  

 فرتة التمرين .حملافظة قب  انتهاء ، كما ال جيوز له التقدم بطلب نق  ضمن نفس ا إىل حمافظة أخرى                
 

 ُيبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . -4مادة 
 

 

 م 21/22/1122دمشق املوافق لاااِا 
 

 وزير التعليم العالي                        
 

 بسام ابراهيمالدكتور                     

 صورة إىل :

 و اجلهات التابعة هلا يف دمشقلوحة إعالنات وزارة التعليم العالي  -

 /http://www.mohe.gov.syاملوقع اإللكرتوني لوزارة التعليم العالي   -

 لوحة إعالنات حمافظة دمشق  -

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


 


