
  الجمھورية العربية السورية 
  وزارة التعليم العالي    

  / 658قرار رقم / 
  

  وزير التعليم العالي
  و تعديالته 2004/ لعام 50بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

  1966/ لعام 143وعلى المرسوم التشريعي رقم/

المتعلق بذوي الشھداء  و تعليماته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء 2014 / لعام36رقم / القانونوعلى 

  م .29/3/2015/م. و تاريخ 10رقم /

  . المتضمن إجراءات وأصول التعيين والتعاقد  10/10/2013/م.و تاريخ 66وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /

/ تاريخ 355التعليم العالي و بعض الجھات التابعة لھا بالقرار رقم/ وعلى اإلعالن عن اجراء اختبار لدى وزارة

  م  26/9/2018
  
  

  قرر مايلي :يُ 
  

لالشتراك في المقبولين  من ذوي الشھداءالمتقدمين سماء أ/ اإلدارة المركزية  وزارة التعليم العاليعلن تُ  -1مادة 

بجانب اسم كل  المبينة وفق الوظيفة والفئة، م 26/9/2018/ تاريخ 355المعلن عنه بالقرار رقم / االختبار

  : في الجدول الوارد أدناهمنھم 
  علماً أن موعد ومكان االختبار موضحين في المادة الثانية من ھذا القرار

  

  الفئة الوظيفة المتقدم لھا اسم األب النسبة االسم م

 ثالثة كاتب رياض علي بتول.1
 ثالثة كاتب عادل دلي حسن رھف.2
 ثالثة كاتب محمد حسن منوى.3
 ثالثة كاتب علي برھوم إيمان.4
 ثالثة كاتب وجيه حسن سماھر.5
 ثالثة كاتبأسعدالعلي عائدة.6
 ثالثة كاتب نزيه محمد شعيب.7
 ثالثة كاتب سلمان أبو قرعة نھال.8
 ثالثة كاتب ناصر أبو فخر ناھدة .9

 ثالثة كاتب وھب استنبولي الفت.10
 لثةثا كاتبھيثمزينب آالء.11
 ثالثة كاتب فرحان الجاسم اعتدال.12
 ثالثة كاتب عبد هللا غملوش سماھر.13
 ثالثة كاتب أحمد حسن راميا.14
 ثالثة مراقب علي الدخيل أمل.15
 ثالثة مراقب سليمان عيسى مجد.16



  الفئة الوظيفة المتقدم لھا اسم األب النسبة االسم م

 ثالثة مراقبيوسفاسمندر شروق.17
 ثالثة مراقب حسن ابراھيم آالء.18
 ثالثة مراقب أيمن الموحد لين.19
 ثالثة مراقب عزيز رومية رشا.20

 
 رابعة ضارب آلة كاتبة فؤاد كاسو كاترين .21
 رابعة ضارب آلة كاتبة احمد أبو عيشة  رابعة.22

 
 رابعة ممرضة مساعدة ناجح خضرة انتصار.23
 رابعة ممرضة مساعدة عدنان الشلي عفاف.24
 رابعة ممرضة مساعدةأحمدكيسيني ساري.25

 
 رابعة خياطة جودت جعفر إناس.26
 رابعة خياطة ماجد نيشي آيات.27

 
  خامسة حدائقي عزيز نصر علي.28

 
  خامسة مستخدم علي نجيمي أسمھان.29

  خامسة مستخدميوسفحبيب ريم.30

 
  خامسة مستخدم تنظيف علي أبو خازم رنا.31

  خامسة مستخدم تنظيف محمد شحود بشار.32

  خامسة مستخدم تنظيف علي جحجاح ريم.33

  خامسة تنظيفمستخدم مرشدالسليمان باسم.34

  خامسة مستخدم تنظيفعيسىليال رشا .35

  خامسة مستخدم تنظيف نمر محي الدين البني لينا.36

  خامسة مستخدم تنظيف صعب خروص جيالن.37

  خامسة مستخدم تنظيف نورس عبد هللا إيمان.38
  
  
  
  



ادة  ي وزا-2م ي ف ار العمل ى االختب دم إل اله ، التق ماؤھم أع ذكورة أس ولين الم ع المقب ى جمي الي / عل يم الع   رة التعل
  في تمام الساعة التاسعة صباحاً وفق المواعيد التالية : /1-/الطابق / قاعة الباسلاإلدارة المركزية /      

  موعد االختبار
الرقم التسلسلي 

  الفئة  الوظيفة  للمتقدم
  إلى  من  التاريخ  اليوم

  األحد 
16/12/

2018  
  ثالثة  + مراقب كاتب  20  1

  األحد
23/12/

2018  
  رابعة  ممرضة مساعدة +ضارب آلة كاتبة   25  21

  االثنين
24/12/

2018  
  خياط + حدائقي   28  26

رابعة + 
  خامسة

  األربعاء
26/12/

2018  
  خامسة  مستخدم   33  29

  الخميس
27/12/

2018  
  خامسة  مستخدم تنظيف  38  34

  
  

لدى ديوان الوزارة لمعرفة سبب يحق لمن لم يرد اسمه في ھذا القرار أن يتقدم باعتراض خطي يسجل - 3مادة 

  عدم 
  قبوله ، وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور ھذا القرار .                 

  ُيبلغ ھذا القرار من يلزم لتنفيذه . -4مادة 

  
   م2018/ 12/  2دمشق الموافق لــــِ 

  وزير التعليم العالي                       
  
  بسام ابراھيمالدكتور                    

  
  
  
  
  

  صورة إلى :
 لوحة إعالنات وزارة التعليم العالي / اإلدارة المركزية . -
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