
 

 

 القرار  بموجب إلى مسابقة التعيين في الفئة الثانية المعلن عنهيُعتبر كلٌّ من السادة التالية أسماؤهم المتقدمين 

 :قبوالً لالشتراك بالمسابقة وهم م (من غير ذوي الشهداء) 8/7/8108تاريخ / 444/رقم            

 

 االسم والنسبة م

 مياسي جابر 0

 علي برازي 8

 نغم ديوب 3

 حنان صبح 4

 سالي فرح 5

 ابراهيم زير 6

 دانا توتونجي 7

 مياس الطير 8

 رؤى حمود 9

 هزار علوش 01

 ريا الجوهريما 00

 لينا سعد الدين 08

 رغد البراقي 03

 نوران الجاموس 04

 لميس األحمد 05

 غدير تاجا 06

 نور الهدى المصري 07

 راما ونوس 08

 مروة الزهراوي 09

 غيثاء سليمان 81

 سهير محمد 80

 ساره الكنج 88



 

 

 رنا خيمي 83

 أحمد الحمصي 84

 ساوغل غايرلي 85

 مرام علي 86

 أسماء محمد 87

 سونيا الشيخ 88

 ديمة الصغير 89

 اياد جرادة 31

 رؤى طه 30

 هند بالل 38

 آالء ضبيان 33

 الحمدعبير  34

 والء المحاسنة 35

 رهف قسوات 36

 جيهان فروخ 37

 رهف الفاكهاني 38

 رزان زينة 39

 رهام شعبان 41

 نانسي الفشتكي 40

 ريم الحاجي 48

 وفاء الخطيب 43

 حنان الضاهر 44

 سها محمد 45

 غيداء علي 46

 منال عمار 47

 مهند داغر 48

 ربا العثمان 49

 هبه علي 51

 ميساء عياشي 50

 لينا قطرنجي  58

 رشا صبح 53

 روال زعرور 54

 بيان فتال يبرودي 55

 هيفاء الحشاش 56

 خزامة البلعوس 57

 



 

 

     الفئة الثانية المعلن عنه بموجب في سماؤهم المتقدمين إلى مسابقة التعيين يعتبر كل من السادة التالية أ  -

 :مقبوالً لالشتراك بالمسابقة وهم ( من ذوي الشهداء) 8/7/8108تاريخ / 444/القرار رقم                    
 

 االسم والنسبة م

 ثراء بزماوي 1

 وعد قريش 2

 مها شعبان 3

 االربعراءيدوم  مدن صدباح  العاشرر السداعة  االمتحدان التحريدري للفئدة الثيانيدة فدي تمدامعدد إجدراء يُحدَّد مو   

: الكدانن فدي (قاعدة المدمتمرات )  في مبندى المعهدد العدالي ردارة األعمدال ,22/11/2112الموافق لـِ 

. جانب حّي المنار  –ُمسبَق الّصنع  -مساكن برز  

سمه موجوداً في هداا القدرار لالشدتراك فدي المسدابقة أن يتقددَّم بطلدب اعتدرا  لمعرفدة يحقي لمن لم يكن ا   

.سبب عدم قبوله

 :المجاالت التاليةيشتمل االمتحان التحريري على أسئلة ممتمتة ضمن    

  مل على برامج عاستخدام الحاسوب والMicrosoft office. 

   8114لعام / 51/رقم القانون األساسي للعاملين في الدولة. 

   ن إحداث المعهد العالي ردارة األعمال 8110لعام / 41/القانون رقم  .المتضمي

   وتعديالتها 00/7/8115و تاريخ /878الالنحة الداخليية للمعهد الصادرة بالقرار رقم . 

  الليغة العربيية. 

  ة  .الثيقافة العامي

درجدة مدن أصدل / 51/على مجموع درجات ال يقدلي عدن الحصول ري يُشتَرط للنجاح في االمتحان التحري   

 .درجة/ 71/

 .يُبليغ هاا القرار َمن يلزم لتنفياه   

 2112/  9  /   22  دمشق في  

 

  رنيس دانرة شمون العاملين              مدير الشمون اردارية    

 

 عميد المعهد العالي إلدار  األعمال                                                                             

 

 حيان ديبالدكتور                                                                             
 

 

 

 


