
 

 / 444ـرار رقم /  ق
 إّن عميد المعهد العالي إلدارة األعمال 

 المتضّمن إحداث المعهد العالي إلدارة األعمال. 23/6/2001تاريخ  /40رقم / القانونوعلى أحكام 
 منه. /5المادة / اموال سيّ  2004لعام  /50بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

 .31/12/2014( تاريخ 36قانون رقم )وعلى أحكام ال
 .28/5/2017تاريخ  /22وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /

يخ ( تىىار1543والقىىرار رقىىم ) 29/3/2015م.و( تىىاريخ /10ةالقىىرار رقىىم ) 10/10/2013م.و تىىاريخ /66مجلىىا الىىو راء بىىرقم  قىىرار رساسىىةوعلىىى 
 وتعديله. 17/7/2017

 .4/3/2018تاريخ  725/011007/5العالي رقم ص/ وعلى موافقة السيد و ير التعليم
 .2018  /6 / 25( تاريخ  1298/10)  المرك ي للرقابة المالية رقم وعلى كتاب الجها 

         

 :ـير مـا يلـقـّر  ي

ما  للع لفئا  الابييا المااانيين مان ا عاد  مان لتعياينمسابقة   عن إجراء المعهد العالي إلدارة األعماليُعلن    _1 المادة

( لعابم 50على وظبئف شبغرة في المالك وفق أحكبم الةبيان األسبسي للعابملين فاي الدولا   )ا    لديه

 :وتعديالته وفق مبيلي 2004

            

 الفئة
 المؤهل العلمي المطلوب

العدد 

 المطلوب

العدد 

المطلوب 

لغير ذوي 

 الشهداء

العدد 

المطلوب 

ذوي 

 الشهداء

 الوظيفة المراد

 شغلها 

 انيةالث

 حاسووب تقنيات حاسووب وو تقواني:) المعهد المتوسط شهادة 

 وو إدارة وعمووووووال وكهربائيوووووة ميكانيكيوووووةتقووووواني هندسوووووة  -

 (وتسويق

4 2 2 

 منشئ( –)كاتب 

 2 2 4 ثانوية )عامة وو تجارية (  -

المرا  ملؤهاب  واألعمبل% / من الشااغر 50تحجز لذوي الشهداء أو المصبقين قحبل  العجز التبم يسب  /     _ 2 المادة

، 2015( لعابم 10و)ارا   ئبسا  مجلال الاا  اء  )ا    2014لعابم  /36عمالً قأحكبم الةبيان  )  /

لمسابقة  كمب يحق لألخاة واألخاات األشةبء للشهداء في حبل عدم وجا  أحاد مان يوي الشاهيد التةادم ل

 .2017لعبم ( 22أو عيد وجا ه  وعدم تةدمه  للمسبقة  عمالً قبلمرسام  )   

سبساي للعابملين فاي ( مان الةابيان األ7يشترن أن تتافر لدى المتةدم للمسبقة  الشرون المحد ة في الماب ة     _3 المادة

 وتعديالته. 2004( لعبم 50الدول   )   

 بقة  تراك في المسن لالش)را  )بال تحد  فيهب أسمبء المتةدمين المةبالي المعهد العبلي إل ا ة األعمبل  يصد  _4 المادة     

 للمتقدمين من ذوي الشهداء وو من في حكمهم. –القرار األول  -

 لبب)ي المتةدمين. –القرار الثاني  -

 يبتاح  إعالويُعلَن عيه في لمكبن وماعد االمتحبن التحريري ويلك )ب  خمس  عشر يامبً ميه  ويحدد فيهما



 

 /.   www.hiba.edu.syالمعهد العبلي إل ا ة األعمبل، وما)عه االلكترويي /   

 طلب أن يتةدم ق يحق لمن ل  يكن اسمه ماجا اً في أحد )را ي )بال المتةدمين لالشتراك في المسبقة   _5 المادة

 اعتراض لمعرف  سبب عدم )باله.                                   

ع   جبتهاب قحيا  يكاان مجماالى امتحابن تحرياري ومةبقلا  شافاي  ومعابمالت التاةيا  تشتم  المسبقة  ع    _6 المادة

 (   ج  تُاّ ع على اليحا التبلي:100اإلجمبلي   

  للمتةدمين لالشتراك في المسبقة  :   ج  (70  مؤتمت امتحبن تحريري  _أ               

لعابملين ماضااعبت تتعلاق قبلةابيان األسبساي لو،سبققللمتالعلمي  واالختصبص المؤّه ضمن يتألف من أسئل  مؤتمت  

لي إل ا ة العابالمعهاد  إحادا )ابيان   قةاااييين وأيمما  المعهاد تتعلاقماضاعبت و، 2004( للعبم 50ي الدول   )   ف

 /278)اا  /قةاارا  و ياار التعلااي  العاابلي  ة الصاب   للمعهااد الالئحاا  الداخلياا  ،23/6/2001تااب ي   /40 )اا  / األعمابل

والعما  علاى  ،واللّغا  العرقيّا  فيهاب التعياين سايت بلاظيف  التي ماضاعبت تتعلق قو، (وتعديالته 11/7/2005  تب يو

 يهب.(   ج  م50الاّةبف  العبّم  ، ويشترن لليجبح حصال المتسبقق على مجماع   جبت الية  عن  و ،الحبساب

  سلساا  بجحين قبالمتحاابن التحريااري، وتياايصااد  المعهااد العاابلي إل ا ة األعماابل )اارا ين يتءااميبن أساامبء ال

   جبت يجبحه ، وماعد المةبقل  الشفهي  :

 لليبجحين من المتةدمين من يوي الشهداء والمصبقين ومن في حكمه . –الةرا  األول  -

 لبب)ي اليبجحين. –الةرا  الابيي  -

 /. www.hiba.edu.syلاح  إعاليبت المعهد العبلي إل ا ة األعمبل، وما)عه االلكترويي /ويعليهمب في 

يهب التعرف على مللمتسبقةين اليبجحين في االمتحبن التحريري، الغبي   تجري :   ج  (15 مةبقل  شفايّ  _  ب         

قق علاى تسبالسمبت الشخصي  للمتسبقق ومدى مالئمته لشرون شغ  الاظيف  المعلن عيهب، ويشترن لليجبح حصال الم

 (   جبت ميهب.5مجماع   جبت ال ية  عن  

فااي  ةين الياابجحينيةااام المعهااد العاابلي إل ا ة األعماابل قبحتساابب معبماا  التاةياا  للمتساابق معبماا  التاةياا  : ج_           

ةيا  لتاعبما  اعلاى واا ة شاهب ة )ياد العما  المةدما  مايه  ، ويحساب م اً االمتحبن التحريري والمةبقل  الشفاي ، اعتماب 

 على اليحا اآلتي :

 لذوي الشهداء :   -1   

 x 5 ن المسبقة ( عد  أشهر التسجي  للمتةدم  في مكتب التشغي   من تب ي  التسجي  وحتى اإلعالن ع معبم  التاةي  =            

 قة (إلعالن عن المسبوحتى تب ي  ا 1/3/2001عد  أشهر عم  مكبتب التشغي   اقتداًء من                              

 لبب)ي اليبجحين : - 2     

 x 15 قة ( مكتب التشغي   من تب ي  التسجي  وحتى اإلعالن عن المسبفي  للمتةدم عد  أشهر التسجي    ُمعبم  التاةي  =   

 مسبقة (عالن عن الوحتى تب ي  اإل 1/3/2001عد  أشهر عم  مكبتب التشغي   اقتداًء من                                    

 ب أجزاء الشهر  التي تسبوي أو تزيد عن خمس  عشر يامبً( شهراً كبمالً.تُحتسَ  -
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 .وتعديله 2014( لعبم 36(   جبت للمشمالين قأحكبم الةبيان  )   10تءبف للمحصالت اليهبئي    -

                يجااابح،قبقلااا  الشااافهي  يااات  احتسااابب المحصاااالت اليهبئيااا  لمااان اجتاااب وا االمتحااابن التحرياااري والمة -أ  _7 الموووادة

 قعد احتسبب معبم  التاةي  له ،على اليحا اآلتي :و

شافاي  + ُمعبما    ج  المةبقلا  ال=   ج  االمتحبن التحريري +  لليبجحين من يوي الشهداء المحّصلة النهائية -      

 (   ج .100  جبت وقحد أ)صى   10+  التاةي 

  .جحين =   ج  االمتحبن التحريري +   ج  المةبقل  الشفاي  + ُمعبم  التاةيلليب المحّصلة النهائية -

لباابل  (   جاا  ماان المجماااع الكلااي للااد جبت وا60يشااترن ليجاابح المتساابقق أال تةاا  محصاالته اليهبئياا  عاان   -ب     

 (   ج  وتةرب اليتيج  إلى أ)رب  )  وحيح.100 

يه  حين المرا  تعييامبل إلى و ا ة الشؤون االجتمبعي  والعم  أسمبء اليبجيرس  المعهد العبلي إل ا ة األع  _8 المادة

الحتياابج % ( ماان ا 50لايه  أساامبء  إوفةابً للعااد  المطلاااب وترتيااب المحصاالت اليهبئياا  للياابجحين مءاابفبً 

يااه فمان اليابجحين فاي المساابقة  الاذين يلاايه  فاي ترتياب اليجاابح  أ)ارب  )ا  واحيح (،ماضاحبً  المطلااب

 ويلااك علااى يسااختين أحاادهمب و )ياا  واألخاارى مفصاا  الهاياا  الشخصااي  و )اا  وتااب ي  شااهب ة )يااد العماا ،

 الكترويي  للتد)يق من )بلهب.

ى و ا ة فااي حاابل تطاابقق معاابمالت التاةياا  المحتسااب  ماان )باا  المؤسساا  مااح )يااا  وقيبياابت الياابجحين لااد  _9 المووادة

 لتين.كلتب الحب حبل عدم التطبقق يت  تعديلهب، وتعل  المؤسس  قذلك فيالشؤون االجتمبعي  والعم  يت  اعتمب هب، وفي 

ي ي الشاهب ة وفافافي حبل التسبوي قبلد جبت في المحصل  اليهبي  يةب  اليبجح األعلى معدالً أو مجماعابً   _10 المادة

 حبل التسبوي يةب  األ)دم تخرجبً.

  اةيا  وفاق تسلساا ين قأسامبء اليابجحين فاي المسابقة  قعاد التيصد  المعهد العبلي إل ا ة األعمابل )ار   _ 11  المادة

 محصالته  اليهبئي  :

 القرار األول : يتضمن أسماء الناجحين من ذوي الشهداء ومن في حكمهم. -

 الةرا  الابيي : لبب)ي اليبجحين. -

 ويعليهمب في لاح  اإلعاليبت في المعهد العبلي إل ا ة األعمبل وعلى الما)ح اإللكترويي :

/www.hiba.edu.sy ./  ولاح  اإلعاليبت العبم  للمحبفم ، ويسةط حق المةبالين في التعيين إيا لا  يساتكملاا

 أو ا)ه  خالل شهر من تب ي  ودو  الةرا .

و ماان فااي أالعجااز التاابم % ( ماان يوي الشااهداء أو المصاابقين قحبلاا   50فااي حاابل عاادم تاااافر يسااب       _ 12  المووادة

 .حكمه  ممن تةدماا إلى المسبقة  يصب  إلى م ء الشااغر الفبئء  من غير يوي الشهداء

 الوثائق المطلوبة لالشتراك بالمسابقة:   _13 المادة

    يُساجل  لادى  يااان المعهاد  _وفاق اليّماايج الُمعَادّ لهاذغ الغبيا _نلب خّطي قبالشتراك في المسابقة

 األعمبل. العبلي إل ا ة
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  أومبيعب لهب. وا ة مصدل)  عن الشهب ة أو المؤّهِّ  العلمي المطلاب 

  .وا ة عن البطب)  الشخصي  أو قيبن )يد مديي 

  ي وااا ة عاان شااهب ة )يااد العماا  تفيااد قتسااجي  المتةاادم للمساابقة  قاايفل المؤهاا  العلمااي أو المهياا

حصاااله علااى المؤهاا  العلمااي  المطلاااب للاظيفاا  المعلاان عيهااب أو فئاا  التسااجي  األعلااى شااريط 

 .المطلاب

 ؤ)تين لادىين أو الماةادم للمسابقة  مان العابملين الادائمماافة  الجه  العبم  في حبل كابن الراغاب قبلت 

 .هذغ الجه 

   بت عن مكتب شؤون الشهداء أو أحاد فروعاه فاي المحبفما ةوثية  استشهب  أو وثية  عجز تبم وب

 االتحب  العبم ليةبقبت العمبل (. –نيي أو عن الجه  المعيي   مكتب األمن الا

 لعبم  /50   )  /من الةبيان األسبسي للعبملين في الدول /11مح مراعبة أحكبم الفةرة /ب/ من المب ة /   _14 المادة

اي ، أو تااافر االعتمااب ات والحبجاا  الفعلياا  للتعب)ااد السااييجااا  للمعهااد فااي حاابل حصااال شااااغر 2004  

ي     وخالل ماادة عاابم ماان تااب ي  يشاار أساامبء الياابجحين فااماان الةاابيان المااذكا ، /146حسااب أحكاابم المااب ة /

بت حسااب تسلساا    جاا -  أو التعب)ااد معهااماا ء الشااااغر ماان الياابجحين الفبئءااين  أو االختبااب  المساابقة 

 يجبحه  ،شريط  إيءبح يلك في اإلعالن عن المسبقة  أو االختبب .

م للمسابقة     _15 المادة   عان خمال ساياات  ونلمادّة ال تةا ّ قبلعما  لادى المعهاد العابلي إل ا ة األعمابل يتعّهد المتةادِّّ

 )على أن تدخل مّدة خدمة العَلَم ضمناً(. التةدُّم قطلب يةله إلى أيّ  جه  

ا  مجلال شاب  إليهاب قةارتُشكل  اللّجبن قةرا  من عمياد المعهاد العابلي إل ا ة األعمابل وفةابً للتعليمابت الم   _16 المادة

 .10/10/2013م.و تب ي  /66لا  اء  )  ا

بئن  ا ة األعمابل الكاالراغبين قبالشتراك في هذغ المسبقة  تةدي  نلببته  إلى  ياان المعهد العبلي إلعلى    _17 المادة

 /  ألحددا    /ب اً مان ياام اعتبا ويلاك، جانب حّي المنارة –ُمسبَق الّصنع  –مساكن برزه  –دمشق  :في

    ـِّ ل                   الماافق /الخميس  /وحتى يهبي  الدوام الرسمي من يام  2018/  8 / 5   لماافق لـ ِّا

23/   8 /2018. 

 .يبل  هذا الةرا  من يلزم لتيفيذغ.   _18 المادة

 2018/   7/    8دمشق في :      

 

 

 يد المعهد العالي إلدارة األعمالعم                                                                                        

                                                                                 

 حيان ديبلدكتور ا                                                                                         

 
 



 

 ــــــــــــــــــالنإعـــــــــــــــ

 
 العبلي إل ا ة األعمبل عن حبجته إلى:ن المعهد علِّ يُ 

 

 إجراء مسبقة  لتعيين عد  من العبملين وفق مـبيلي:
 

 العدد المؤّه الت المطلوبة الوظيفة الفئة

 ميشئ( - كبتب الابيي 

 : المعهد المتوسط شهادة 

 رة وعموالوو إدا نيكيوة وكهربائيوةتقواني هندسوة ميكا -)تقنيات حاسوب وو تقاني حاسووب 

 (وتسويق

4 

 

 

 أو التجب ي شهب ة الاّبيايّ  العبّم  
4 

  

 فعلى الّراغبين قبالشتراك في المسبقة  التةدّم قطلببته  إلى  ياان المعهد الكبئن في:  

    لماافاااق لاااـِّ ا/األحدددد   /, ويلاااك اعتباااب اً مااان ياااام جاندددب حدددّي المندددارة –ُمسدددبق الّصدددنع  –مسددداكن بدددرزة  –دمشدددق 

حبين مصااااط 2018/ 8/ 23 الماافااااق لااااـِّ  /الخمدددديس   /وحتااااى يهبياااا  الاااادّوام الّرساااامي ماااان يااااام  2018/ 8 /5

 معه  الاثبئق التبلي :

 الوثائق المطلوبة لالشتراك باالختبار:  

  ة األعمبل.لعبلي إل اامعهد _وفق اليّمايج الُمعَدّ لهذغ الغبي _ يُسجل  لدى  ياان ال المسبقة نلب خّطي قبالشتراك في  -

 وا ة مصدل)  عن الشهب ة أو المؤّهِّ  العلمي المطلاب أومبيعب لهب.. -

 وا ة عن البطب)  الشخصي  أو قيبن )يد مديي. -

علن اظيف  الماب للوا ة عن شهب ة )يد العم  تفيد قتسجي  المتةدم للمسبقة  قيفل المؤه  العلمي أو المهيي المطل -

   التسجي  األعلى شريط  حصاله على المؤه  العلمي المطلاب.عيهب أو فئ

 .هذغ الجه  ن أو المؤ)تين لدىدم لالختبب  من العبملين الدائميماافة  الجه  العبم  في حبل كبن الراغب قبلتة -

    المعييجهوثية  استشهب  أو وثية  عجز تبم وب   عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه في المحبفمبت أو عن ال -

 االتحب  العبم ليةبقبت العمبل (. – مكتب األمن الانيي 

 : لتالياوللمزيد من المعلومات مراجعة لوحة اعالنات المعهد, أو زيارة موقعنا االلكتروني على العنوان 

www.hiba.edu.sy 

 

                                                                                       

  ميد المعهد العالي إلدارة األعمالع                                                                                          

 ان ديبحير والدكت                                                                              

http://www.hiba.edu.sy/

