
                                                                                                       
                                            

 /55قـرار رقم /
 إّن عميد المعهد العالي إلدارة األعمال 

 المتضّمن إحداث المعهد العالً إلدارة األعمال وتعدٌالته, 34/7/3442/ تارٌخ 54رقم / القانونبناًء على أحكام 

  وتعدٌالته, 4552/ لعام 05وعلى أحكام القانون األساسً للعاملٌن فً الدولة رقم /
 ,24/24/3424/م.و تارٌخ 77لخاّصة بإجراءات وأصول التعٌٌن فً الجهات العامة الّصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء برقم وعلى التعلٌمات ا

 .5/4/3429تارٌخ  836/422448/6وعلى موافقة السٌد وزٌر التعلٌم العالً رقم ص/
 .36/7/3429( تارٌخ 23:9/24وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالٌة رقم )

المتضّمن إعالن المعهد عن إجراء مسابقة لتعٌيٌن عيدد مين الميوا نٌن مين اللئية الّ انٌية للعميل عليى وةيائ  لياكرة فيً الميال  وفي  أحكيام  8/7/4508/ تارٌخ 222ى القرار رقم /وعل
 .4552( لعام 05القانون األساسً للعاملٌن فً الدولة رقم )

 ن أسماء الناجحٌن فً اللحص التحرٌري,,المتضم42/05/4508/ تارٌخ 708وعلى القرار رقم /
 , المتضمن أسماء الناجحٌن فً المقابلة الللهٌة,08/00/4508/ تارٌخ 794وعلى القرار رقم /

 ,المتضمن تحدٌد تارٌخ تسجٌل الناجحٌن فً مكاتب التلغٌل.47/00/4508تارٌخ  4/03325وعلى كتاب وزارة اللؤون االجتماعٌة والعمل رقم  .ع /
 .8/7/4508/ تارٌخ 222,المتضمن أسماء الناجحٌن فً المسابقة المعلن عنها موضوع االعالن رقم /42/04/4508/ تارٌخ 895رار رقم /قوعلى ال

 .0/4/4509تارٌخ  080/05وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالٌة رقم 
 وعلى مقتضٌات المصلحة العامة.

ر مـا يلـي:  يـقـرِّ

فررر   مرررل انحرررب ذال)مرررل  ارررل شهد ان ررر  ا    /الوتوسننن خ  خ الوعبهنننذئنننفهننني  /مرررل انةررربال انتبناررر    ررر ب     يُعتبرررل  رررم     -1الماااادة 

 هفق اآلت  ; ف  انفئ  انثبنا  هقجوالً للتعٍٍيان عهل عح ب ف  ان ع   انعبن  إلاارل األع بل ن ةببق  ا

               111هي الوحصلخ الٌهبئٍخ 

 ٍح()ثعذ التقرٌت إلى أقرة رقن صح

 

 هعبهل التثقٍل

 15هي 

 الوقبثلخ الشفهٍخ

 15هي 

 االهتحبى التحرٌري

 01هي 

 م الثالثًاالسن 

 0 إيبا مذ     بل  لاال 07 00 05 78

 4 رشب صبنخ إبلا ا  09 04 5 70

 
ن ةررببق  افرر   مررل انحررب ذال)مررل  اررل شهد ان رر  ا    / خ الثبًوٌننخ العبهننخئننفهنني  / يُعتبررل  ررم  مررل انةرربال انتبنارر    رر ب      -2المااادة 

 هفق اآلت  ; ف  انفئ  انثبنا  هقجوالً للتعٍٍيان عهل عح ب ف  ان ع   انعبن  إلاارل األع بل 

 111هي الوحصلخ الٌهبئٍخ 
 )ثعذ التقرٌت إلى أقرة رقن صحٍح(

 

 هعبهل التثقٍل

 15هي 

 الوقبثلخ الشفهٍخ

 15هي 

 االهتحبى التحرٌري

 01هي 

  م الثالثًاالسن 

 0 اي ه  د   راتب انصغال 66 04 5 78

 4  مبن  عابا انةواح 62 04 5 76

 3 ناحب مذ   مطاع قطلنج  05 04 7 69

 2 ماةب  صبنخ عابش  06 9 3 68

 
,خالل ستكمال الو ائ  الم لوب للتعٌٌن( من هذا القرار ا4-0أسماؤهم فً المادة ) ٌتوجب على السادة المذكورة -3المادة 

 .فً الوةٌلة المعلن عنها بالتعٌٌنهذا القرار وذل  تحت  ائلة سقو  الح   صدور وز اللهر من تارٌخمدة ال تتجا
 

 .ٌُبلّغ هذا القرار َمن ٌلزم لتنلٌذه   -4المادة 
   11/2/2115دهشق فً: 

 

 عوٍذ الوعهذ العبلً إلدارح األعوبل                                                                                                     

 

                                                                                                      

 
 

 
   ًسخخ إلى:

 ام ق ) ر ب  انح ل ف  نود  االعالنبت .; مذبفظ  خبرج الوعهذ 

 :ان يوان )نهح ل ف  نود  اإلعالنبت , ان وقع االنكتلهن  نه ع  )نهح ل  مكتب انع ا , مكتب األمال, م يلي  ان ؤهن اإلااري , داخل الوعهذ. 

 


