
    لجمھورية العربية السورية ا
  وزارة التعليم العالي    

  المجلس االعلى للتعليم التقاني 
  
  

  ھـ/ ٣٢قرار رقم /   
  

  للتعليم التقاني . األعلى، رئيس المجلس وزير التعليم العالي
  و تعديالته ٢٠٠٤/ لعام ٥٠حكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /أ على بناءً 

  ١٩٦٦/ لعام ١٤٣سوم التشريعي رقم/وعلى المر
المتعلق بذوي الشھداء  و تعليماته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء ٢٠١٤/ لعام ٣٦رقم / القانونوعلى 
  م .٢٩/٣/٢٠١٥/م. و تاريخ ١٠رقم /

التعيين والتعاقد لدى المتضمن إجراءات وأصول  ١٠/١٠/٢٠١٣/م.و تاريخ ٦٦وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /
  الجھات العامة.

  المجلس االعلى للتعليم التقاني لدى  المتضمن االعالن عن اجراء اختبار ٢٤/١٠/٢٠١٦تاريخ  ھـ /١٦٠وعلى القرار رقم/
  

  
  قرر مايلي :يُ 

ارلالشتراك في المقبولين المتقدمين سماء أ المجلس االعلى للتعليم التقانيعلن يُ  -١مادة  القرار المع االختب ه ب ن عن ل
ة وفق الوظيفة والفئة،  ٢٤/١٠/٢٠١٦/ھـ  تاريخ ١٦٠رقم  نھم  المبين وارد بجانب اسم كل م في الجدول ال
  : أدناه

  الفئة  الوظيفة المتقدم لھا  النسبة  اسم األب  االسم  م

  الخامسة مراسل أبو راس عدنان أحمد .١
  الخامسة مراسل عقلة فرج رجاء .٢
  الخامسة آذن الشربجي محمد سمير غنى .٣
  الخامسة  آذن منصور أنور كوثر .٤

  
الي  في االختبار العمليلى امتحان إالتقدم ، المذكورة أسماؤھم أعاله على جميع المقبولين -٢مادة  وزارة التعليم الع

اني /  يم التق ى للتعل س االعل ع  / المجل ابق الراب ي الط ام  ف اعة تم رةالس ن  العاش باح م وم ص اء ي               الثالث
   . ٢/٢٠١٧ / ٧  فيالواقع 

ادة  م - ٣م ن ل ق لم رديح ي  ي مه ف ناس ول ، م رار القب ار  ق ي االختب تراك ف دمين لالش ب ، المتق دم بطل   أن يتق
   لمعرفة سبب عدم قبوله  للتعليم التقاني  األعلىالمجلس خطي يسجل لدى ديوان  اعتراض                   

 .صدور ھذا القرار اھا خمسة عشر يوماً من تاريخ  و ذلك خالل مدة اقص
  ھذا القرار من يلزم لتنفيذه . بلغيُ  -٤مادة 

  
  م   ١/٢٠١٧/  ١٦دمشق الموافق لــــِ  

   
  
  

  وزير التعليم العالي                  
  رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني  
  
  عاطف الندافالدكتور              



  


