
 

 

 /   438ـرار رقم /  ق
 إّن عميد المعهد العالي إلدارة األعمال 

 المتضّمن إحداث المعهد العالي إلدارة األعمال وتعديالته, 32/6/3442/ تاريخ 04رقم / القانونبناًء على أحكام 
  وتعديالته, 3440/ لعام 04وعلى أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

 ,24/24/3422/م.و تاريخ 66الخاّصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة الّصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء برقم وعلى التعليمات 
 .0/2/3422تاريخ  530/422445/0وعلى موافقة السيد وزير التعليم العالي رقم ص/

 .30/9/3422( تاريخ 2255/24وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم )
 / من206المادة / للعمل وفق أحكام الثالثةالفئة  لتعيين عدد من المواطنين من اختبار المتضّمن إعالن المعهد عن إجراء 24/9/3422/ تاريخ 600لى القرار رقم /وع

 .3440( لعام 04القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم )
 نة تدقيق وثائق المتقدمين لإلشتراك باالختبار,, المتضمن تشكيل لج29/22/3422/ تاريخ 590وعلى قرار رقم /

 ,24/9/3422تاريخ  /600المعلن عنها بالقرار / باالختبار لالشتراك المتضّمن دراسة طلبات المتقدمين 3/22/3422/ص.د تاريخ 326وعلى المحضر رقم 
 وعلى مقتضيات المصلحة العامة 

         

ر مـا يلي  :ـيـقـرِّ

/ 456علن عنه بموجب القرا   قم /الم   (ذوي الشهداء )منتختبا  االل من السادة التالية أسماؤهم المتقدمين إلى يعتبر ك    -1المادة  

 مقبوالً لالشتراك باالتختبا  وهم : 9/8102/ 3تا يخ  

 

 الوظيفة المراد شغلها المؤهل المطلوب  االسم الثالثي م

  يةأعمال إدا شهادة التعليم األساسي شعيب نزيه محمد 0

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي جنى  افع صقر 8

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي هبه أديب نجا  3

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي  يم ناجي ديب 6

 

فاي تماا  السااعة وذلا    ,00/2/0222-02-02الموافا  لا    ( الثالثداء -االثندين –)األحدد  أياا  االتختباا ي حدَّد موعد إجراء    -2 المادة  

دن   -مسدانن ردر ة الكائن في: ،في مبنى المعهد العالي إلدا ة األعمال -من كل يو  مذكو  أعاله  العاشرة ّن  –ُمسدَق  ال

 . جانب حين المنارة

تخالل  اض لمعرفة سبب عد  قبولهأن يتقدَّ  بطلب اعتر االتختبا يحّ  لمن لم يكن اسمه موجوداً في هذا القرا  لالشتراك في    -3 المادة  

  ./ يو 05/

 / د جة.25/ د جة من أصل /41على مجموع د جات ال يقّل عن /الحصول  االتختبا ي شتَرط للنجاح في    -8 المادة  

 الغاية من االتختبا ) معرفة مدى مالئمة المتقد  للوظيفة المعلن عنها(.   -5المادة   

 َمن يلز  لتنفيذه.ي بلّغ هذا القرا     -6 لمادة ا 

 0222  / 20 / 22  دمش  في  

   ئيس دائرة شؤون العاملين              مدير الشؤون اإلدا ية    

            

                                                                         

 عميد المعهد العالي إلدارة األعمال                                                                                   

 

 حيان ديبالدنتور                                                                                 
 

 

 

 
 نسخة إلى:

 مكتب األمين.مكتب العميد ، 

 الديوان.)األصل(، د.شؤون العاملينمدير الشؤون اإلدا ية، 

 الموقع االلكتروني للمعهد( عالن في المعهدلوحات اإل(. 



 

 

 

 / 433قـرار رقم / 
 إّن عميد المعهد العالي إلدارة األعمال 

 المتضّمن إحداث المعهد العالي إلدارة األعمال وتعديالته, 32/6/3442/ تاريخ 04رقم / القانونبناًء على أحكام 
  وتعديالته, 3440/ لعام 04وعلى أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

 ,24/24/3422/م.و تاريخ 66وعلى التعليمات الخاّصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة الّصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 
 .0/2/3422تاريخ  530/422445/0وعلى موافقة السيد وزير التعليم العالي رقم ص/

 .30/9/3422( تاريخ 2255/24المالية رقم )وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة 
/ من 206المتضّمن إعالن المعهد عن إجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنين من الفئة الثالثة للعمل وفق أحكام المادة / 24/9/3422/ تاريخ 600وعلى القرار رقم /

 .3440( لعام 04القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم )
 , المتضمن تشكيل لجنة تدقيق وثائق المتقدمين لإلشتراك باالختبار,29/22/3422/ تاريخ 590/ وعلى قرار رقم

 ,24/9/3422تاريخ  /600المتضّمن دراسة طلبات المتقدمين لالشتراك باالختبار المعلن عنها بالقرار / 3/22/3422/ص.د تاريخ 326وعلى المحضر رقم 
 وعلى مقتضيات المصلحة العامة 

         

ر مـا يلي  :ـيـقـرِّ

علن عنه بموجب القرا   قم الم   (ذوي الشهداءغير  )منتختبا  االيعتبر كل من السادة التالية أسماؤهم المتقدمين إلى     -1المادة  

 مقبوالً لالشتراك باالتختبا  وهم : 9/8102/ 3/ تا يخ  456/

           

 الوظيفة المراد شغلها المؤهل المطلوب  الثالثياالسم  م

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي أحمد محمود الحمصي 0

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي يسرى سلمان ديب 8

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي محمد محمد اديب ويس 3

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي سهى منير البيطا  6

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي الجباعيسوزان صابر  5

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي عال باسم طه 4

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي جاسم حسن االسود 7

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي سماهر عبد الفتاح طلب 2

  يةأعمال إدا شهادة التعليم األساسي مياسي فوزي جابر 9

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي زينب نجيب شدود 01

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي تخلود توفي  حمصي 00

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي دا ين شوكت ناصر 08

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي منى بيطا  شحادة 03

 أعمال إدا ية ساسيشهادة التعليم األ زينب علي غصن 06

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي سحر محمد تخرما 05

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي كاترين احمد ديوب 04

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي سماح زهير النايف 07

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي لبنى جودت حسن 02

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي النا انس كل علي 09

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي انجيال منير تخرفان 81

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي بتول طالل ونوس 80

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي محمد محمود ديب 88



 

 

 ا يةأعمال إد شهادة التعليم األساسي هازا  محمد سعيد ظاظا 83

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي هبه طالب علي 86

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي سوزان جميل الحسن 85

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي آيه ناصر دحان 84

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي فاطمة ممدوح الشويكي 87

 أعمال إدا ية األساسيشهادة التعليم  سمر حسن سلو  82

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي سا  اسماعيل احمد 89

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي  نا بديع سيد  باح 31

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي  زان محمد فريز زينه 30

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي  نا فائز سالمي 38

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي ايز سالمي شا ف 33

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي اسال  حسين الجاسم 36

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي  ها  احسان شعبان 35

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي منال ابراهيم عبدهللا 34

 أعمال إدا ية سيشهادة التعليم األسا سها  نزا  علوش 37

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي صفاء حسين غريب 32

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي لين حسان ديوب 39

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي منا  نو س وطفه 61

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي  با عبد اللطيف العثمان 60

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي يآالء كمال ناج 68

 أعمال إدا ية شهادة التعليم األساسي زينب يحيى تخضير 63

 

وذلا  فاي تماا  السااعة   ,00/2/0222-02-02( الموافا  لا    الثالثداء -االثندين –)األحدد ي حدَّد موعد إجراء االتختباا  أياا     -2 المادة  

دن   -مسدانن ردر ة نى المعهد العالي إلدا ة األعمال،الكائن في: في مب -من كل يو  مذكو  أعاله  العاشرة ّن  –ُمسدَق  ال

 . جانب حين المنارة

يحّ  لمن لم يكن اسمه موجوداً في هذا القرا  لالشتراك في االتختبا  أن يتقدَّ  بطلب اعتراض لمعرفة سبب عد  قبوله تخالل    -3 المادة  

  / يو .05/

 / د جة.25/ د جة من أصل /41ح في االتختبا  الحصول على مجموع د جات ال يقّل عن /ي شتَرط للنجا   -8 المادة  

 الغاية من االتختبا ) معرفة مدى مالئمة المتقد  للوظيفة المعلن عنها(.   -5المادة   

 ي بلّغ هذا القرا  َمن يلز  لتنفيذه.   -6 لمادة ا 

 0222/   20/  22دمش  في   

  املين              مدير الشؤون اإلدا ية ئيس دائرة شؤون الع    

 عميد المعهد العالي إلدارة األعمال                                                                                

 

 حيان ديبالدنتور                                                                                 
 ة إلى:نسخ

 .مكتب العميد، مكتب األمين 

 الديوان.)األصل(مدير الشؤون اإلدا ية، د.شؤون العاملين، 

 الموقع االلكتروني للمعهد( لوحات اإلعالن في المعهد(. 


