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 إعـــــــــــــــــــــــــــــــــالن

 
 :يُعلِن المعهد العالي إلدارة األعمال عن حاجته إلى

 

 :إجراء اختبار للتّعاقد بموجب عقود سنويّة مع عدد من المواطنين وفق مـايلي

 

 لهاشهادة التعليم األساسي أومايعاد

 

 :فعلى الّراغبين باالشتراك في االختبار التقّدم بطلباتهم إلى ديوان المعهد الكائن في

وحتى نهاية  1122/ 21  / 12 الموافق لـِ  االحدوذلك اعتباراً من يوم , جانب حّي المنارة –ُمسبق الّصنع  –مساكن برزة  –دمشق 

 :مصطحبين معهم الوثائق التالية 1122/ 22 / 21 الموافق لـِ  الخميسالّدوام الّرسمي من يوم 

يدون فيه المتقدم موطنه المختار ورقم هاتفه األرضي والمحمول وعلى مسؤوليته الشخصية طلب خطّي باالشتراك في االختبار   -1

ل لدى ديوان المعهد العالي إلدارة األعمال وفق النّموذج المُ  -ويلصق عليه طابع أعمار و إدارة محلية   .َعّد لهذه الغايةيُسجَّ

 .( شهادة التعليم األساسي أو مايعادلها)صورة مصدَّقة عن شهادة الدراسة   -2

 .صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني  -3

منها  تفيد تسجيله بنفس المؤهل العلمي أو المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها أو فئة التسجيل األعلى صورة عن وثيقة قيد العمل  -4

 .شريطة الحصول على المؤهل العلمي المطلوب

 .موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقدم لالختبار عامالً لدى إحدى الجهات العامة  -5

مكتب األمن )وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه في المحافظات أو عن الجهة المعنية   -6

 (.االتحاد العام لنقابات العمال -الوطني

 .أو معفى منها أصوالً للمتقدمين الذكور أو أنه يؤدي هذه الخدمة( اإللزامية المقررة واالحتياطية)وثيقة تثبت تأدية الخدمة  -7

 :أو زيارة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي, وللمزيد من المعلومات مراجعة لوحة اعالنات المعهد
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 / 416/ قـرار رقم 
 

 إّن عميد المعهد العالي إلدارة األعمال 
 .منه/ 146/ما المادة وال سيّ  2554لعام / 55/بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم     

 .المتضّمن إحداث المعهد العالي إلدارة األعمال 23/6/2551تاريخ / 45/وعلى أحكام القانون رقم    

 .11/9/2511تاريخ / 116/وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم    
 .15/15/2513و تاريخ .م/66مجلس الوزراء برقم وعلى التعليمات الخاّصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة الّصادرة عن رئاسة    

 .4/3/2511تاريخ  725/511557/5/ص: وعلى موافقة السيد وزير التعليم العالي رقم     

بصفة عقود  للتعاقد,المتضمن اعتماد مشروع اإلعالن عن إجراء اختبار 2511/ 9/   25تاريخ (  1177/15 ) وعلى كتاب الجهاز المركزي رقم 

 .من الفئة الثالثة في المعهد العالي إلدارة االعمال المواطنينعدد من  مع سنوية
 

 
      

ر مـا يلـي  :يـقـرِّ

 المواطنينعدد من مع  بموجب عقود سنوية لتعاقدلي إلدارة األعمال عن إجراء اختبار ليُعلن المعهد العا_   2المادة 

 اً وفقاا  2554لعااام / 55/ فااي الدولااة رقاام ماان القااانون األساسااي للعاااملين / 146/ألحكااام المااادة وفقاااً 

للفئة الثالثة والوارد في الجداول الملحق بقاانون  وبأجر بدء التعيين المحددلوظائف والمؤهاّلت العلميّة ل

 :التالية األعدادالعاملين وفق 

 المؤهِّالت المطلوبة الفئة
العدد 

 المطلوب

العدد المطلوب 

لغير ذوي 

 الشهداء

العدد 

المطلوب 

ذوي 

 الشهداء

الوظائف المراد 

 شغلها

 أعمال إدارية 3 3 6 شهادة التعليم األساسي أو مايعادلها الثالثة

 

المعلن عنها لذوي الشهداء ولذوي المصابين بحالة  الوظائفبالمئة من %  55علماً أنه سيتم تخصيص نسبة             

) ه تاوتعديالم 2514 /31/12تاريخ  /36/رقم  لقانونا العجز التام من الفئات المذكورة المشمولين بأحكام

 (األخوة -األوالد -الزوجة -االم –األب 

مان القاانون األساساي للعااملين فاي / 7/تاوفر الشاروط المحاددة فاي الماادة  ختبااريُشترط في الُمتقّدم  لال     _ 1المادة  

 .2554للعام / 55/الدولة رقم 

 .المراد التعيين فيها الوظيفةالذي تتطلّبه  المستوىمن خالل  الثالثةلفئة يتّم اختبار العاملين من ا   _3المادة  

أساماء المتقادمين المقباولين لالشاتراك فاي  ي قباول تحادد فياهيصدر المعهد العاالي إلدارة األعماال  قارار    -6المادة        

 :االختبار 

  

 .لباقي المتقدمين  
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 يعلنهماا فاي لوحاة إعالناتاهيومااً مان موعاده علاى األقال , و/ 15/ومكان وموعد االختبار العملاي وذلاك قبال   

 .ه االلكترونيوموقع

 يحق لمن لم يكن اسمه موجوداً في أحد قراري قبول المتقدمين لالشتراك في االختبار أن يتقدم بطلب  

 .                          تراض لمعرفة سبب عدم قبولهاع         

درجة , ويشترط للنجاح حصول المتقدم / 15/يتكون االختبار من اختبار عملي يكون مجموع درجاته    _4المادة 

 :درجة منها , وتكون الغاية من االختبار /  65/ على مجموع درجات اليقل عن 

 .(علن عنهاللوظيفة الم ة المتقدممدى مالئم)  

 :تصدر نتائج االختبار على مرحلتين  -7لمادة ا

-  

 .لباقي المتقدمين 

لمحافظة مدينة دمشق لمدة ال تقل             العامةاإللكتروني ولوحة االعالنات  المعهد وموقعه علن في لوحة إعالناتيو         

 .يوماً / 15/عن 

 على صورة شهادة معامل التثقيل للناجحين باالختبار اعتماداً  باحتسابيقوم المعهد العالي إلدارة األعمال   _2المادة  

 :المقدمة من قبلهم وفق مايلي  قيد العمل         

 :لذوي الشهداء  -1         

  x 5( بدءاً من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ اإلعالن عن االختبار)عدد أشهر تسجيل المتقّدم في مكتب التشغيل =  معامل التثقيل  -            

 (   وحتى تاريخ اإلعالن عن االختبار 1/3/2551بدءاً من )عدد أشهر عمل مكاتب التشغيل                                           

 :لبقية المتقدمين  -1          

 x  15( من تاريخ التسجيل وحتى اإلعالن عن االختبار)عدد أشهر التسجيل في مكتب التشغيل = معامل التثقيل   -   

 وحتى تاريخ اإلعالن عن االختبار 1/3/2551ابتداًء من )عدد أشهر عمل مكاتب التشغيل                                              

 فااي كااال الحااالتين ,  شااهراً كااامالً ( يوماااً  /15/التااي تساااوي أو تزيااد عاان )أجاازاء الشااهر  تُحتَسااب

لعام ( 36)درجات للمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم / 15/تضاف  للمحصالت النهائية 

 .وتعديالته 2514

  :التثقيل كما يلي  تساب معاملحللناجحين ممن اجتازوا االختبار بنجاح بعد ا تُحتَسب المحّصالت النهائية  _9المادة 

درجات لحد أقصى             15+التثقيل  معامل+ درجة االختبار العملي =  لذوي الشهداء المحّصلة النهائية -

 .درجة/155/

    .التثقيل معامل+درجة االختبار العملي =  لبقية المتقدمين المحّصلة النهائية -     

للادرجات مان المجماوع الكلّاي  (درجاة 65)نهائياة عان ال تاّم اختبااره أال تقاّل محّصالتهيُشترط لنجاح َمن   _21المادة 

ب النتيجة إلى أقرب ,درجة  /155/والبالغ    .رقم صحيح وتُقرَّ

األعلاى مجموعااً  الناجح من كاان في هذه الحالة  رجات في المحصلة لالختبار يقبلفي حال التساوي بالد  _22المادة 

 .حال التساوي يقبل األقدم حصوالً على الشهادة  في الشهادة , وفي
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يعلنااه فااي لوحااة سااماء الناااجحين فااي االختبااار وأيتضاامن قااراراً لمعهااد العااالي إلدارة األعمااال يصاادر ا  _21المااادة 

االلكتروني ويسقط حق المقبولين في التعيين اذا لم يساتكملوا اوراقهام خاالل شاهر مان  إعالناته وموقعه

 .صدور القرارتاريخ 

و تااااريخ .م/66راء رقااام مجلاااس الاااوزالسااايد رئااايس  لغااارض االختباااار وفاااق قااارار لجناااةل يتُشاااكَّ ياااتم   _23الماااادة 

 .أعضاء/ 3/عن  اللجنةأعضاء عدد قل ين ال أبقرار الحق على  15/15/2513

السايد  وفق كتاابين الاذكور,أو معفاى منهاا أصاوالً للمتقادم( اإللزامياة واالحتياطياة)يقاة تأدياة الخدماة ثو  _26المادة 

 .13/1/2511تاريخ  15777/1راء رقم مجلس الوزرئيس 

 لعام / 55/من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم / 11/من المادة / ب/مع مراعاة أحكام الفقرة    -21المادة 

حاجاة الفعلياة للتعاقاد السانوي للمعهاد فاي حاال حصاول شاواغر, أو تاوفر االعتماادات وال يجوز 2554                  

من القانون الماذكور,وخالل مادة عاام مان تااريخ نشار أساماء النااجحين فاي / 146/حسب أحكام المادة 

حساب تسلسال درجاات  -د معهام المسابقة أو االختباار مالء الشاواغر مان النااجحين الفائضاين أو التعاقا

 .ختبارشريطة إيضاح ذلك في اإلعالن عن المسابقة أو اال ,نجاحهم

تقديم طلباتهم إلى ديوان  وممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعاله  االختبارعلى الراغبين باالشتراك في  -24المادة 

 جاناب حاّي المناارة –ُمسابقق الّصانع  –مساكن برزه  –دمشق المعهد العالي إلدارة األعمال الكائن في 

الخماايس  نهايااة الاادوام الرساامي ماان يااوم ولغايااة  1122/ 21 /21الموافااق لااـ ِ  االحااداعتباااراً ماان يااوم 

 .1122/ 22 / 15 في الواقع

 :مصطحبين معهم الوثائق التالية

   يدون فيه المتقدم موطنه المختار ورقم هاتفه األرضي والمحمول وعلى طلب خطّي باالشتراك في االختبار

ل ل -مسؤوليته الشخصية ويلصق عليه طابع أعمار و إدارة محلية   دى ديوان المعهد العالي إلدارة األعماليُسجَّ

 . وفق النّموذج الُمَعّد لهذه الغاية

   ( شهادة التعليم األساسي أو مايعادلها)صورة مصدَّقة عن شهادة الدراسة. 

  صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني. 

  طلوب للوظيفة المعلن عنها أو فئة تفيد تسجيله بنفس المؤهل العلمي أو المهني الم صورة عن وثيقة قيد العمل

 .التسجيل األعلى منها شريطة الحصول على المؤهل العلمي المطلوب

 موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقدم لالختبار عامالً لدى إحدى الجهات العامة. 

   حافظات أو عن الجهة أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه في الموثيقة استشهاد

 (.االتحاد العام لنقابات العمال -مكتب األمن الوطني)المعنية 

  أو أنه يؤدي هذه  للمتقدمين الذكورأو معفى منها أصوالً ( اإللزامية المقررة واالحتياطية)وثيقة تثبت تأدية الخدمة

 .الخدمة

 
 1122/ 9/  31: دمشق في 

 المعهد العالي إلدارة األعمالعميد                                                                                    

 بيحيان دالدكتور                                                                                               
 

 :صورةإلى 
 .إحدى الصحف اليومية الرسمية التي تصدر في العاصمة 
 (.دمشق)فيه  التعاقدإعالنات المحافظة التي سيتم لوحة  
 .لوحة إعالنات وزارة العمل ومدرياتها في المحافظات 
 /. www.hiba.edu.sy/الموقع االلكتروني للمعهد العالي إلدارة األعمال  

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

