الجمهورية ةةة الة الة ةةة ال ة ةةورية

Syrian Arab Republic

جامةة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ين

Tishreen University

ق ار رقم /
رئلس جامةة

/

ين

بناءً على أحلام قانون العاملني األساسي يف الدولة رقم  /05/لعام 4552م.
وعلى قانون تنظيم اجلامعات رقم  /6/لعام 4556م والئحته التنفيذية.
وعلى أحلام املرسوم رقم  /5730/تاريخ  5735/6/55وتعديالته املتضمنة املالك العددي جلامعة تشرين.
وعلى أحلام النظام الداخلي جلامعات اجلمهورية العربية السورية.
وعلى قرار رئاسة جملس الوزراء رقم /66م.و تاريخ  4557/55/55املتضمن األحلام املتعلقة بإجراءات وأصول التعيني والتعاقد.
وعلى القانون رقم  /76/تاريخ 4552/54/75م.
وعلى قرار رئاسة جملس الوزراء رقم /55/م.و تاريخ .4550/7/47
وعلى كتاب اجلهاز املركزي للرقابة املالية -فرع الالذقية رقم /6196ت 6/431/تاريخ 6117/4/63م املتضمن
اعتماد مشروع إعالن املسابقة.

يقة ر ما يلي:
مادة  :)1تعلن جامعة تشرين عن إجراء مسابقة لتعيني عدد من العاملني من الفئة الثانية وفق األعداد اآلتية:
الوظلفة
مساعد خمربي
مساعد خمربي
معلم حرفة
مراقب فين
منشئ
منشئ
أمني مستودع
مشرف سلن طالب
مراقب
كاتب
أمني صندوق

ال هادة الةلملة المطلواة
املعهد التقاين للحاسوب
املعهد التقاين اهلندسي
املعهد التقاين الصناعي
املعهد التقاين للمراقبني الفنيني
املعهد التقاين إلدارة األعمال والتسويق
املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية
املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية
ثانوية عامة
ثانوية عامة
ثانوية عامة
ثانوية جتارية
المجموع
(صفحة  1من )4

الةدد المطلوب
75
55
4
4
6
2
6
2
2
72
4
114

مادة  :)6حتجز لذوي الشهداء (أب ,أم ,زوجة ,أوالد) ومن يف حلمهم على النحو الوارد يف املاادة  /5/مان القاانون

رقم  /76/تاريخ  4552/54/75نسبة ( )%05من الشاوارر املاراد ملا اا بوجاب املساابقة يف اجلامعاة ويف
حال عدم توفر نسبة ( )%05مان ذوي الشاهداء أو ذوي املصاابني االاة العجاز التاام قان تقادموا للمساابقة
يصار إىل ملء الشوارر الفائضة من رري ذوي الشهداء.

مادة  :)3تتألف املسابقة من امتحان حتريري ومقابلاة فافهية ومعاامالت تثقيال ايان يلاون جمماوع درجاايم اإل الياة
 /555/درجة تتوزع على النحو اآليت:

أ -امتح ااان حتري ااري  /35/درج ااة :يت ااألف م اان أس اائلة مادتت ااة ي ااتم انتقاؤ ااا م اان مض اامون الق ااانون األساس ااي

للع اااملني بالدول ااة رق اام  /05/لع ااام  ,4552ق ااانون تنظ اايم اجلامع ااات رق اام  /6/لع ااام 4556م والئحت ااه
التنفيذية ,باإلضافة إىل اللغاة العربياة والثقافاة العاماة ,علاى أن تصاح األوراق باساتادام اساساب اآل ,
ويشرتط للنجاح حصول املتسابق على جمموع درجات ال يقل عن  /05/درجة منها.

ب -مقابلااة فاافهية  /50/درجااة :يااتم الرتكيااز فيهااا علااى الساامات الشاصااية للمتسااابق ومااد مالئمتااه لشااروط
فغل الوظيفة املعلن عنها ,ويشرتط للنجاح حصول املتسابق على درجات ال تقل عن  /0/درجات منها.
ج -معامل التثقيل لقدم التسجيل يف ملتاب التشاغيل  /50/درجاة :تتساب معامال التثقيال للمتقادمني النااجحني
يف االمتح ااان التحري ااري واملقابل ااة الش اافهية اعتم اااداً عل ااى ص ااورة ف ااهادة قي ااد العم اال املقدم ااة من ااه :ا ص االة
النهائية= درجة االمتحان التحريري +درجة املقابلة الشفهية +معامل التثقيل (على أساس  50درجة).
ويش اارتط لنج اااح املتس ااابق أال تق اال يص االته النهائي ااة ع اان  /65/درج ااة م اان الم ااوع اللل ااي لل اادرجات والب ااال
 /555/درجة وتقرب النتيجة إىل أقرب رقم صحي .

مادة  :)4تصدر جامعة تشرين قرارين يتضمنان أمساء املقبولني لالفرتاك يف املسابقة:
األول :يتضمن أمساء املقبولني لالفرتاك يف املسابقة من ذوي (الشهداء واملصابني االة العجز التام).
الثاني :يتضمن أمساء املقبولني لالفرتاك يف املسابقة من باقي املتقدمني.
وتاادد يف كاال ماان ااذين القارارين ملااان وموعااد االمتحااان التحريااري املادتا  ,وذلااق قبال مخسااة عشاار يومااً
علااى األقاال ماان موعااد  ,وتااق ملاان يلاان امسااه موجااوداً يف ق ارار قبااول املتقاادمني لالف ارتاك يف املسااابقة أن
يتقدم بطلب اعرتاض ملعرفة سبب عدم قبوله.
مادة  :)5تصدر جامعة تشرين قرارين يتضمنان أمساء الناجحني يف االمتحان التحريري:
األول :يتضمن أمساء الناجحني يف االمتحان التحريري من ذوي (الشهداء واملصابني االة العجز التام).
الثاني :يتضمن أمساء الناجحني يف االمتحان التحريري من باقي املتقدمني.

على أن يذكر يف كل قرار تسلسل درجات النجااح وتسلسالها للمتقادمني للمساابقة وموعاد املقابلاة الشافهية

وتعلن عن القرارات يف لوحة إعالناات اجلامعاة وعلاى املوقال االللارتوين ولوحاة إعالناات ا افظاة ملادة ال تقال
عن  /50/يوماً.
(صفحة  6من )4

مةةادة  :)6جيااري تعياني املقب اولني ماان الناااجحني وفااق أولويااة تسلساال يصاااليم النهائيااة ويف حااال التساااوي بالاادرجات
يقبل الناج األعلى معدالً أو جمموعاً يف الشهادة ويف حال التساوي يقبل األقدم خترجاً.

مةةادة  :)7تصاادر اجلامعااة ق ارارين يتضاامنان أمساااء املقب اولني للتعيااني ماان الناااجحني حسااب األعااداد املطلوبااة وتسلساال
درجات جناحهم:
األول :يتضمن أمساء املقبولني من الناجحني من ذوي (الشهداء واملصابني االة العجز التام).
الثاني :يتضمن أمساء املقبولني من الناجحني من باقي املتقدمني
وتعلاان اجلامعااة عاان الق ارارين يف لوحااة إعالنايااا وعلااى املوقاال االللاارتوين ولوحااة إعالنااات ا افظااة ال ا ساايتم
التعيني فيها ويسقط حق املقبول للتعيني إذا يستلمل أوراقه خالل فهر من تاريخ صدور القرار.

ش وط عامة:
مةةادة :)9تشاالل جلااان املسااابقة بقارار ماان رئاايس جامعااة تشارين وفقااً ملااا ورد بقارار رئاسااة جملااس الااوزراء رقاام /66/م.و
تاريخ 4557/55/55م.

مادة :)11تستلمل الوثائق املطلوبة للتعيني املنصوص عليها يف املادة  /3/من القانون األساسي للعااملني بالدولاة رقام
 /05/لعام  4552خالل مدة ال تتجاوز الشاهر مان تااريخ نشار أمسااء املقباولني مان النااجحني وذلاق حتا
طائلة سقوط اسق بالتعيني يف الوظيفة املعلن عنها يف اجلدول السابق ذكر .

مةةادة :)11ماال مراعاااة الفقاارة /ب /ماان املااادة  /55/ماان القااانون األساسااي للعاااملني بالدولااة رقاام  /05/لعااام 4552
جيوز للجامعة يف حال حصول فوارر وتوفر االعتماد واساجة الفعلية وخالل مدة عام من تاريخ نشار أمسااء
الناجحني يف املسابقة ملء الشوارر من الناجحني الفائضني حسب تسلسل درجات جنا م.

الوثائق المطلواة للتقدم للم ااقة:

.5

طلب خطي معد هلذ الغاية ملصق عليه صورة فاصية يقدم ويسجل لد ديوان جامعة تشرين.
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صورة عن البطاقة الشاصية أو بيان قيد مدين ميضي على استصدار أكثر من ثالثة أفهر.
صورة مصدقة عن الشهادة أو املا ل العلمي أو املهين املطلوب.
صورة عن فهادة قيد العمال تفياد تساجيله بانفس املا ال العلماي أو املهاين املطلاوب للوظيفاة املعلان عنهاا أو فئاة

.0
.6

التسجيل األعلى منها.
موافقة اجلهة العامة يف حال كان الرارب بالتقدم للمسابقة من العاملني الدائمني أو املاقتني لد ذ اجلهة.
وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن ملتب فاون الشهداء أو أحد فروعه يف ا افظات أو عان اجلهاة
املعنية (ملتب األمن الوطين ,االحتاد العام لنقابات العمال) للمشمولني بأحلام القانون  /76/لعام .4552

مع التنويو اأنو :ال قبل الطلبات ال طلة وطلبات االشت اك في الم ااقة إذا لم قت ن االوثائق المذكورة أعاله.
(صفحة  3من )4

جيااري التقاادم باااألوراق الثبوتيااة للمسااابقة ضاامن مغلااف ياادون عليااه( :االساام والشااهرة ,املا اال العلمااي ,العنااوان
الصا اااب للتبليغا ااات بشا االل مفصا اال ورقا اام اهلا اااتف)؛ إىل دي ا اوان جامعا ااة تش ا ارين اعتبا اااراً ما اان يا ااوم األحا ااد الواقا اال في ا اه

6117/6/18م وحىت هناية الدوام الرمسي من يوم اخلميس الواقل فيه 6117/7/6م.
مادة :)16يبل ذا القرار من يلزم لتنفيذ .
الالذقية يف:
املوافااق لا ا ا اا:

/
/

 5271/ا.
4553/ما.

محاسب اإلدارة

رئ ة ة ة ة ةةلس جامة ة ة ة ة ةةة ة ة ة ة ة ة ين
الدكتور ىاني محمود شةبان
إلى دائ ة الديوان الم كزي؛ بلغ صورة من الق ار إلى:

وزارة التعلاايم العااا  /وزارة الشاااون االجتماعيااة والعماال :يرجااى العماال علااى نشاار ااذا اإلعااالن -يف لوحااة إعالناااتلم

ولوحااات اإلعااالن يف مااديرياتلم يف ا افظااات -وإعالمنااا /يافظاة الالذقيااة :يرجااى النشاار يف لوحااة اإلعالنااات لااديلم
وإعالمنااا /مديريااة فاااون العاااملني والشاااون اإلداريااة (ماال األصاال) /مركااز اساسااب( :يرجااى النشاار علااى موقاال اجلامعااة
اإلللرتوين) /دائرة الديوان املركزي (يرجى العمل على نشر اإلعالن يف :لوحاة اإلعالناات املركزياة ,ويف إحاد الصاحف
الرمسية اليومية ال تصدر يف العاصمة ,ويف جريدة الوحدة بالالذقية).

أم ة ةةلن جامة ة ةةة ة ة ة ين
ص ةةالا ف ةةارن ش ةةةبان

(صفحة  4من )4

