رئيس جامعة حماة

بناء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم  6لعام 6006
وعلى أحكام قانون العاملني األساسي لعام 6002
وعلى ادلرسوم التشريعي رقم  /66/لعام 6002
وعلى قرار السيد رئيس رللس الوزراء رقم  /66/تاريخ  6002/00/00ادلتضمن إجراءات وأصول التعيني يف اجلهات العامة
وعلى قرار السيد رئيس رللس الوزراء رقم /00م.و تاريخ  6002/2/62ادلتضمن ختصيص نسبة  %20لذوي الشهداء
وعلى قرار السيد رئيس رللس الوزراء رقم  0/602/تاريخ  6002/0/8ادلتضمن الغاء شرط تأدية اخلدمة اإللزامية للمتقدمني الذكور
وعلى موافقة رئيس جامعة محاة رقم / 6002 /و 2تاريخ 6002/ 2 /62

يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ما يل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مادة  – 1تعلن جامعة محاة عن إجراء مسابقة لتعيني عدد من محلة الشهادات وفق األعداد ادلذكورة يف اجلدول
التايل وذلك حسب االعتمادات ادلالية ادلتوفرة لديها :
الجهة المراد التعيين فيها

جـ ـ ـ ـ ـ ـامعة ح ـ ـ ـ ـ ـماة

الفئة
0
0

الوظيفة المطلوبة
معاون رئيس شعبة
معاون رئيس شعبة

المؤهل العلمي المطلوب
إجازة يف الًتبية /طرائق تدريس
إجازة يف اآلداب ( أدب فارسي )

العدد
0
0

إجازة يف اآلداب ( أدب انكليزي ) 2

0

معاون رئيس شعبة

إجازة يف اآلداب ( أدب فرنسي )

2

0

معاون رئيس شعبة

معهد تقاين ىندسي
معهد تقاين طب أسنان
معهد تقاين بيطري
معهد تقاين طيب
معهد تقاين حاسوب
معهد تقاين مراقبني فنيني
معهد تقاين زلاسبة ودتويل
معهد تقاين مصريف
معهد تقاين كهرباء
معهد تقاين ميكانيك

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

سلربي
سلربي
سلربي
سلربي
سلربي
سلربي
معتمد رواتب
أمني صندوق
مراقب
مراقب

مادة  – 2يشًتط يف ادلتقدم للمسابقة توفر الشروط احملددة يف ادلادة  /2/من قانون العاملني األساسي يف الدولة
( حيمل اجلنسية العربية السورية – العرب الفلسطينيون ادلقيمون – أمت الثامنة عشر من عمره – غري زلكوم
جبناية – حائز على الشهادات وادلؤىالت ادلطلوبة للتعيني – سالمة من األمراض ادلعدية والسارية – غري
مرتبط بوظيفة أخرى يف جهة عامة أو موافقة اجلهة ادلرتبط هبا ) .
مادة  – 3تصدر اجلامعة قرارين حتدد فيهما أمساء ادلتقدمني ادلقبولني لإلشًتاك يف ادلسابقة ( القرار األول ألبناء وذوي الشهداء
والقرار الثاين لبقية ادلتقدمني ) وحيدد فيهما مكان وموعد اإلمتحان التحريري وذلك قبل مخسة عشر يوماً على األقل
من موعده .

مادة – 4

تشمل ادلسابقة على امتحان حتريري ومقابلة شفهية ومعامل تثقيل حبيث يكون اجملموع الكلي للدرجات  /000/درجة توزع النحو التايل :

أ -امتحان حتريري من  /20/درجة للمتقدمني ادلقبولني لالشًتاك يف ادلسابقة ويشًتط للنجاح احلصول على رلموع درجات اليقل عن  /20/درجة منها ويشمل
اإلمتحان التحريري ادلوضوعات التالية :
 -0ادلؤىل العلمي واالختصاص ادلطلوب .
 -6موضوعات يتم انتقاؤىا من القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم  /20/لعام  6002وتعديالتو.
 -2مواضيع تتعلق بقانون تنظيم اجلامعات .
 -2اللغة العربية .
 -2الثقافة العامة .
 -6أسئلة يف احلاسوب .
ب -مقابلة شفهية للمتسابقني الناجحني يف اإلمتحان التحريري  /رلموع درجاهتا  /02/درجة ويشًتط للنجاح حصول ادلتسابق على رلموع درجات ال يقل عن /2/

درجات الغاية منها التعرف على السمات الشخصية للمتسابق ومدى مالئمتو لشروط شغل الوظيفة ادلعلن عنها
ت -معامل التثقيل لقدم التسجيل يف مكتب التشغيل وتكون درجة التثقيل من  /02/درجة حتسب وفقاً دلا يلي :
 عدد أشهر التسجيل للمتقدم يف مكتب التشغيل ( بدءاً من تاريخ التسجيل وحىت تاريخ االعالن عن ادلسابقة)× 02مقسوم على عدد أشهر عمل مكاتب
التشغيل من  6000/2/0وحىت تاريخ اإلعالن عن ادلسابقة  ،وحتسب أجزاء الشهر اليت تساوي أو تزيد عن مخسة عشر يوماً شهراًكامالً .
مادة  – 5تصدر اجلامعة قرارين يتضمنان أمساء الناجحني باإلمتحان التحريري وتسلسل درجات جناحهم وموعد ادلقابلة الشفهية
( القرار األول للناجحني من أبناء وذوي الشهداء والقرار الثاين للناجحني من بقية ادلتقدمني ) ويتم اعالهنما يف لوحة
اعالنات اجلامعة وموقعها اإللكًتوين ولوحة اعالنات زلافظة محاة دلدة التقل عن  /02/يوم .
مادة  – 6يتم احتساب احملصالت النهائية دلن اجتازوا اإلمتحان التحريري وادلقابلة الشفهية بنجاح وبعد إضافة معامل التثقيل ذلم
على النحو التايل  ( :احملصلة النهائية = درجة اإلمتحان التحريري  +درجة ادلقابلة الشفهية  +معامل التثقيل ) .
مادة  – 7يشًتط لنجاح ادلتسابق أن ال تقل زلصلتو النهائية عن  /60/درجة من رلموع الدرجات الكلي والبالغ  /000/درجة
وتقرب النتيجة ألقرب رقم صحيح .
مادة  – 8يف حال التساوي بالدرجات يف احملصلة النهائية يقبل الناجح األعلى معدالً أو رلموعاً يف الشهادة ادلطلوبة ويف حال
التساوي يقبل األقدم خترجاً .
مادة  – 9تصدر اجلامعة قرارين يتضمنان أمساء ادلقبولني من الناجحني يف ادلسابقة وفق أولوية تسلسل زلصالهتم النهائية
( القرار األول للناجحني من أبناء وذوي الشهداء والقرار الثاين لبقية ادلقبولني الناجحني) وتعلنهما يف لوحة
اعالنات اجلامعة وموقعها اإللكًتوين ولوحة اعالنات زلافظة محاة .
مادة  – 11يسقط حق الناجح ادلقبول للتعيني إذا مل يستكمل أوراقو الثبوتية خالل شهر من تاريخ نشر القرار ادلتضمن أمساء
الناجحني ادلقبولني بعد اعالن النتيجة .
مادة  – 11ميكن للجامعة وخالل مدة عام من نشر أمساء الناجحني يف ادلسابقة تعيني الناجحني الفائضني حسب تسلسل درجات جناحهم
وفق اإلختصاصات ادلطلوبة وذلك يف حال توفر اإلعتماد واحلاجة الفعلية للجامعة.
مادة  – 12على من يود االشًتاك يف ادلسابقة التقدم باألوراق الثبوتية ادلطلوبة إىل مديرية شؤون العاملني يف جامعة محاة اعتباراً

من تاريخ 2117/ 7 / 2

ولغاية تاريخ . 2117/ 7 / 17

مادة  – 13األوراق الثبوتية ادلطلوبة للتقدم لالشًتاك بادلسابقة :
 -0طلب خطي وفق النموذج ادلعد ذلذه الغاية يسجل لدى ديوان اجلامعة يدون فيو ادلتقدم موطنو ادلختار على مسؤوليتو الشخصية ويلصق عليو الطوابع ادلطلوبة .
 -6صورة مصدقة عن الشهادة ادلطلوبة أو ادلؤىل العلمي يبني معدل التخرج .
 -2صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدين حديث .
 -2صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيلو بنفس ادلؤىل العلمي ادلطلوب للوظيفة ادلعلن عنها أو فئة التسجيل األعلى منها شريطة حصولو على ادلؤىل العلمي ادلطلوب
 -2تعبئة ثالث نشرات استعالمات وفق النموذج ادلعتمد يلصق عليها الصور الشخصية .
 -6موافقة اجلهة العامة يف حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة من العاملني الدائمني أو ادلؤقتني لدى اجلهة العامة .

 -2بيان وضع جتنيدي حديث بالنسبة للذكور 0
 -8وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعو يف احملافظات أو عن اجلهة ادلعنية
( مكتب األمن الوطين ) .
 -2ال تقبل الطلبات الشرطية .
 -00تقدم الطلبات مرفقة بالثبوتيات ادلطلوبة ضمن مغلف ورقي مدون عليو :
 االسم الثالثي. نوع الشهادة واإلختصاص – الوظيفة ادلتقدم ذلا . عنوان اإلقامة ادلختار بالتفصيل .مادة  – 13يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه .
حماة في

/

مدير شؤون العاملين والشؤون االدارية
أ.عبد الرحمن الحلبي

صورة إلى :
-

-

2117 /
محاسب اإلدارة
أ.رياض دعبول

رئيس جامعة حماة
الدكتور محمد زياد سلطان

اجلهاز ادلركزي للرقابة ادلالية يرجى ادلوافقة على االعالن عن ادلسابقة
ادلكتب الصحفي لإلعالن يف التلفزيون ويف صحيفة رمسية ويف صحيفة الفداء
زلافظة محاة يرجى النشر يف لوحة االعالنات
فرع محاة حلزب البعث العريب االشًتاكي يرجى النشر يف لوحة االعالنات
مكتب التشغيل والعمل حبماة
الديوان للنشر يف لوحة اعالنات اجلامعة – نظم ادلعلومات للنشر يف موقع اجلامعة االلكًتوين

أمين جامعة حماة
م.عامر كف الغزال

رئيس جامعة حماة

بناء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم  6لعام 6006
وعلى أحكام قانون العاملني األساسي لعام 6002
وعلى ادلرسوم التشريعي رقم  /66/لعام 6002
وعلى قرار السيد رئيس رللس الوزراء رقم  /66/تاريخ  6002/00/00ادلتضمن إجراءات وأصول التعيني يف اجلهات العامة
وعلى قرار السيد رئيس رللس الوزراء رقم /00م.و تاريخ  6002/2/62ادلتضمن ختصيص نسبة  %20لذوي الشهداء
وعلى قرار السيد رئيس رللس الوزراء رقم  0/602/تاريخ  6002/0/8ادلتضمن الغاء شرط تأدية اخلدمة اإللزامية للمتقدمني الذكور
وعلى موافقة رئيس جامعة محاة رقم / 6000 /و 2تاريخ 6002/ 2 / 62

يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ما يل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مادة  – 1تعلن جامعة محاة عن إجراء مسابقة لتعيني عدد من محلة الشهادات وفق األعداد ادلذكورة يف اجلدول
التايل وذلك حسب االعتمادات ادلالية ادلتوفرة لديها :
الفئة
0

الوظيفة المطلوبة
مدرس معاون

الجهة المراد التعيين فيها
ادلعهد التقاين لطب األسنان حبماة

إجازة يف طب األسنان

2

0

مدرس معاون

ادلعهد ادلتوسط للطب البيطري حبماة

إجازة يف الطب البيطري

8

0

مدرس معاون

معهد احلاسوب حبماة

العدد
المؤهل العلمي المطلوب
شهادة جامعية يف ىندسة ادلعلوماتية 6

مادة  – 2يشًتط يف ادلتقدم للمسابقة توفر الشروط احملددة يف ادلادة  /2/من قانون العاملني األساسي يف الدولة
( حيمل اجلنسية العربية السورية – العرب الفلسطينيون ادلقيمون – أمت الثامنة عشر من عمره – غري زلكوم
جبناية – حائز على الشهادات وادلؤىالت ادلطلوبة للتعيني – سالمة من األمراض ادلعدية والسارية – غري
مرتبط بوظيفة أخرى يف جهة عامة أو موافقة اجلهة ادلرتبط هبا ) .
مادة  – 3تصدر اجلامعة قرارين حتدد فيهما أمساء ادلتقدمني ادلقبولني لإلشًتاك يف ادلسابقة ( القرار األول ألبناء وذوي الشهداء
والقرار الثاين لبقية ادلتقدمني ) وحيدد فيهما مكان وموعد اإلمتحان التحريري وذلك قبل مخسة عشر يوماً على األقل
من موعده .
مادة  – 4تشمل ادلسابقة على امتحان حتريري ومقابلة شفهية ومعامل تثقيل حبيث يكون اجملموع الكلي للدرجات  /000/درجة
توزع النحو التايل :
ث -امتحان حتريري من  /20/درجة للمتقدمني ادلقبولني لالشًتاك يف ادلسابقة ويشًتط للنجاح احلصول على رلموع
درجات اليقل عن  /20/درجة منها ويشمل اإلمتحان التحريري ادلوضوعات التالية :
 ادلؤىل العلمي واالختصاص ادلطلوب . موضوعات يتم انتقاؤىا من القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم  /20/لعام  6002وتعديالتو. مواضيع تتعلق بقانون تنظيم اجلامعات . اللغة العربية. الثقافة العامة. -أسئلة يف احلاسوب.

ج -مقابلة شفهية للمتسابقني الناجحني يف اإلمتحان التحريري  /رلموع درجاهتا  /02/درجة ويشًتط للنجاح حصول
ادلتسابق على رلموع درجات ال يقل عن  /2/درجات الغاية منها التعرف على السمات الشخصية للمتسابق ومدى
مالئمتو لشروط شغل الوظيفة ادلعلن عنها .
ح -معامل التثقيل لقدم التسجيل يف مكتب التشغيل وتكون درجة التثقيل من  /02/درجة حتسب وفقاً دلا يلي :
 عدد أشهر التسجيل للمتقدم يف مكتب التشغيل ( بدءاً من تاريخ التسجيل وحىت تاريخ االعالن عن ادلسابقة)×02
مقسوم على عدد أشهر عمل مكاتب التشغيل من  6000/2/0وحىت تاريخ اإلعالن عن ادلسابقة  ،وحتسب أجزاء
الشهر اليت تساوي أو تزيد عن مخسة عشر يوماً شهراً كامالً .
مادة  – 5تصدر اجلامعة قرارين يتضمنان أمساء الناجحني باإلمتحان التحريري وتسلسل درجات جناحهم وموعد ادلقابلة الشفهية
( القرار األول للناجحني من أبناء وذوي الشهداء والقرار الثاين للناجحني من بقية ادلتقدمني ) ويتم اعالهنما يف لوحة
اعالنات اجلامعة وموقعها اإللكًتوين ولوحة اعالنات زلافظة محاة دلدة التقل عن  /02/يوم .
مادة  – 6يتم احتساب احملصالت النهائية دلن اجتازوا اإلمتحان التحريري وادلقابلة الشفهية بنجاح وبعد إضافة معامل التثقيل ذلم
على النحو التايل  ( :احملصلة النهائية = درجة اإلمتحان التحريري  +درجة ادلقابلة الشفهية  +معامل التثقيل ) .
مادة  – 7يشًتط لنجاح ادلتسابق أن ال تقل زلصلتو النهائية عن  /60/درجة من رلموع الدرجات الكلي والبالغ  /000/درجة
وتقرب النتيجة ألقرب رقم صحيح .
مادة  – 8يف حال التساوي بالدرجات يف احملصلة النهائية يقبل الناجح األعلى معدالً أو رلموعاً يف الشهادة ادلطلوبة ويف حال
التساوي يقبل األقدم خترجاً .
مادة  – 9تصدر اجلامعة قرارين يتضمنان أمساء ادلقبولني من الناجحني يف ادلسابقة وفق أولوية تسلسل زلصالهتم النهائية
( القرار األول للناجحني من أبناء وذوي الشهداء والقرار الثاين لبقية ادلقبولني الناجحني) وتعلنهما يف لوحة
اعالنات اجلامعة وموقعها اإللكًتوين ولوحة اعالنات زلافظة محاة .
مادة  – 11يسقط حق الناجح ادلقبول للتعيني إذا مل يستكمل أوراقو الثبوتية خالل شهر من تاريخ نشر القرار ادلتضمن أمساء
الناجحني ادلقبولني بعد اعالن النتيجة .
مادة  – 11ميكن للجامعة وخالل مدة عام من نشر أمساء الناجحني يف ادلسابقة تعيني الناجحني الفائضني حسب تسلسل درجات جناحهم
وفق اإلختصاصات ادلطلوبة وذلك يف حال توفر اإلعتماد واحلاجة الفعلية للجامعة.
مادة  – 12على من يود االشًتاك يف ادلسابقة التقدم باألوراق الثبوتية ادلطلوبة إىل مديرية شؤون العاملني يف جامعة محاة اعتباراً

من تاريخ 2117/ 7 / 2

ولغاية تاريخ . 2117/ 7 / 17

مادة  – 12األوراق الثبوتية ادلطلوبة للتقدم لالشًتاك بادلسابقة :
 -0طلب خطي وفق النموذج ادلعد ذلذه الغاية يسجل لدى ديوان اجلامعة يدون فيو ادلتقدم موطنو ادلختار على
مسؤوليتو الشخصية ويلصق عليو الطوابع ادلطلوبة .
 -6صورة مصدقة عن الشهادة ادلطلوبة أو ادلؤىل العلمي يبني معدل التخرج .
 -2صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدين حديث .
 -2صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيلو بنفس ادلؤىل العلمي ادلطلوب للوظيفة ادلعلن عنها أو فئة التسجيل
األعلى منها شريطة حصولو على ادلؤىل العلمي ادلطلوب
 -2تعبئة ثالث نشرات استعالمات وفق النموذج ادلعتمد يلصق عليها الصور الشخصية .
 -6موافقة اجلهة العامة يف حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة من العاملني الدائمني أو ادلؤقتني لدى اجلهة العامة .
 -2بيان وضع جتنيدي حديث بالنسبة للذكور 0
 -8وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعو يف احملافظات أو عن اجلهة
ادلعنية ( مكتب األمن الوطين ) .
 -2ال تقبل الطلبات الشرطية .

 -00تقدم الطلبات مرفقة بالثبوتيات ادلطلوبة ضمن مغلف ورقي مدون عليو :
 االسم الثالثي. نوع الشهادة واإلختصاص – الوظيفة ادلتقدم ذلا . عنوان اإلقامة ادلختار بالتفصيل .مادة  – 13يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه .
حماة في

/

مدير شؤون العاملين والشؤون االدارية
أ.عبد الرحمن الحلبي

صورة إلى :
-

-

2117 /
محاسب اإلدارة
أ.رياض دعبول

رئيس جامعة حماة
الدكتور محمد زياد سلطان

اجلهاز ادلركزي للرقابة ادلالية يرجى ادلوافقة على االعالن عن ادلسابقة
ادلكتب الصحفي لإلعالن يف التلفزيون ويف صحيفة رمسية ويف صحيفة الفداء
زلافظة محاة يرجى النشر يف لوحة االعالنات
فرع محاة حلزب البعث العريب االشًتاكي يرجى النشر يف لوحة االعالنات
مكتب التشغيل والعمل حبماة
الديوان للنشر يف لوحة اعالنات اجلامعة – نظم ادلعلومات للنشر يف موقع اجلامعة االلكًتوين

أمين جامعة حماة
م.عامر كف الغزال

رئيس جامعة حماة
بناء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم  6لعام 6006
وعلى أحكام قانون العاملني األساسي لعام 6002
وعلى ادلرسوم التشريعي رقم  /66/لعام 6002
وعلى قرار السيد رئيس رللس الوزراء رقم  /66/تاريخ  6002/00/00ادلتضمن إجراءات وأصول التعيني يف اجلهات العامة
وعلى قرار السيد رئيس رللس الوزراء رقم /00م.و تاريخ  6002/2/62ادلتضمن ختصيص نسبة  %20لذوي الشهداء
وعلى قرار السيد رئيس رللس الوزراء رقم  0/602/تاريخ  6002/0/8ادلتضمن الغاء شرط تأدية اخلدمة اإللزامية للمتقدمني الذكور
6002/ 2 / 62
وعلى موافقة رئيس جامعة محاة رقم  / 6000 /تاريخ

يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ما يل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مادة  – 1تعلن جامعة محاة عن إجراء مسابقة لتعيني عدد من محلة الشهادات وفق األعداد ادلذكورة يف اجلدول
التايل وذلك حسب االعتمادات ادلالية ادلتوفرة لديها :
الجهة المراد التعيين فيها

الكلية التطبيقية جبامعة محاة

المؤهل العلمي المطلوب
إجازة يف احلقوق
إجازة باإلقتصاد

العدد
02
02

الفئة
0
0

الوظيفة المطلوبة
معاون رئيس شعبة
معاون رئيس شعبة

إجازة بالرياضيات

6

0

معاون رئيس شعبة

ادلعهد التقاين إلدارة األعمال والتسويق

2

6

كاتب

ادلعهد التقاين للعلوم ادلالية وادلصرفية 2

6

منشىء

مادة  – 2يشًتط يف ادلتقدم للمسابقة توفر الشروط احملددة يف ادلادة  /2/من قانون العاملني األساسي يف الدولة
( حيمل اجلنسية العربية السورية – العرب الفلسطينيون ادلقيمون – أمت الثامنة عشر من عمره – غري زلكوم
جبناية – حائز على الشهادات وادلؤىالت ادلطلوبة للتعيني – سالمة من األمراض ادلعدية والسارية – غري
مرتبط بوظيفة أخرى يف جهة عامة أو موافقة اجلهة ادلرتبط هبا ) .
مادة  – 3تصدر اجلامعة قرارين حتدد فيهما أمساء ادلتقدمني ادلقبولني لإلشًتاك يف ادلسابقة ( القرار األول ألبناء وذوي الشهداء

والقرار الثاين لبقية ادلتقدمني ) وحيدد فيهما مكان وموعد اإلمتحان التحريري وذلك قبل مخسة عشر يوماً على األقل من موعده .

مادة  – 4تشمل ادلسابقة على امتحان حتريري ومقابلة شفهية ومعامل تثقيل حبيث يكون اجملموع الكلي للدرجات  /000/درجة
توزع النحو التايل :
خ -امتحان حتريري من  /20/درجة للمتقدمني ادلقبولني لالشًتاك يف ادلسابقة ويشًتط للنجاح احلصول على رلموع درجات
اليقل عن  /20/درجة منها ويشمل اإلمتحان التحريري ادلوضوعات التالية :
 ادلؤىل العلمي واالختصاص ادلطلوب . موضوعات يتم انتقاؤىا من القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم  /20/لعام  6002وتعديالتو. مواضيع تتعلق بقانون تنظيم اجلامعات . اللغة العربية. الثقافة العامة. -أسئلة يف احلاسوب.

د -مقابلة شفهية للمتسابقني الناجحني يف اإلمتحان التحريري  /رلموع درجاهتا  /02/درجة ويشًتط للنجاح حصول
ادلتسابق على رلموع درجات ال يقل عن  /2/درجات الغاية منها التعرف على السمات الشخصية للمتسابق ومدى
مالئمتو لشروط شغل الوظيفة ادلعلن عنها .
ذ -معامل التثقيل لقدم التسجيل يف مكتب التشغيل وتكون درجة التثقيل من  /02/درجة حتسب وفقاً دلا يلي :
 عدد أشهر التسجيل للمتقدم يف مكتب التشغيل ( بدءاً من تاريخ التسجيل وحىت تاريخ االعالن عن ادلسابقة)×02
مقسوم على عدد أشهر عمل مكاتب التشغيل من  6000/2/0وحىت تاريخ اإلعالن عن ادلسابقة  ،وحتسب أجزاء
الشهر اليت تساوي أو تزيد عن مخسة عشر يوماً شهراً كامالً .
مادة  – 5تصدر اجلامعة قرارين يتضمنان أمساء الناجحني باإلمتحان التحريري وتسلسل درجات جناحهم وموعد ادلقابلة الشفهية
( القرار األول للناجحني من أبناء وذوي الشهداء والقرار الثاين للناجحني من بقية ادلتقدمني ) ويتم اعالهنما يف لوحة
اعالنات اجلامعة وموقعها اإللكًتوين ولوحة اعالنات زلافظة محاة دلدة التقل عن  /02/يوم .
مادة  – 6يتم احتساب احملصالت النهائية دلن اجتازوا اإلمتحان التحريري وادلقابلة الشفهية بنجاح وبعد إضافة معامل التثقيل ذلم
على النحو التايل  ( :احملصلة النهائية = درجة اإلمتحان التحريري  +درجة ادلقابلة الشفهية  +معامل التثقيل ) .
مادة  – 7يشًتط لنجاح ادلتسابق أن ال تقل زلصلتو النهائية عن  /60/درجة من رلموع الدرجات الكلي والبالغ  /000/درجة
وتقرب النتيجة ألقرب رقم صحيح .
مادة  – 8يف حال التساوي بالدرجات يف احملصلة النهائية يقبل الناجح األعلى معدالً أو رلموعاً يف الشهادة ادلطلوبة ويف حال
التساوي يقبل األقدم خترجاً .
مادة  – 9تصدر اجلامعة قرارين يتضمنان أمساء ادلقبولني من الناجحني يف ادلسابقة وفق أولوية تسلسل زلصالهتم النهائية
( القرار األول للناجحني من أبناء وذوي الشهداء والقرار الثاين لبقية ادلقبولني الناجحني) وتعلنهما يف لوحة
اعالنات اجلامعة وموقعها اإللكًتوين ولوحة اعالنات زلافظة محاة .
مادة  – 11يسقط حق الناجح ادلقبول للتعيني إذا مل يستكمل أوراقو الثبوتية خالل شهر من تاريخ نشر القرار ادلتضمن أمساء
الناجحني ادلقبولني بعد اعالن النتيجة .
مادة  – 11ميكن للجامعة وخالل مدة عام من نشر أمساء الناجحني يف ادلسابقة تعيني الناجحني الفائضني حسب تسلسل درجات جناحهم
وفق اإلختصاصات ادلطلوبة وذلك يف حال توفر اإلعتماد واحلاجة الفعلية للجامعة.
مادة  – 12على من يود االشًتاك يف ادلسابقة التقدم باألوراق الثبوتية ادلطلوبة إىل مديرية شؤون العاملني يف جامعة محاة اعتباراً

من تاريخ 2117/ 7 / 2

ولغاية تاريخ . 2117/ 7 / 17

مادة  – 13األوراق الثبوتية ادلطلوبة للتقدم لالشًتاك بادلسابقة :
 -0طلب خطي وفق النموذج ادلعد ذلذه الغاية يسجل لدى ديوان اجلامعة يدون فيو ادلتقدم موطنو ادلختار على
مسؤوليتو الشخصية ويلصق عليو الطوابع ادلطلوبة .
 -6صورة مصدقة عن الشهادة ادلطلوبة أو ادلؤىل العلمي يبني معدل التخرج .
 -2صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدين حديث .
 -2صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيلو بنفس ادلؤىل العلمي ادلطلوب للوظيفة ادلعلن عنها أو فئة التسجيل
األعلى منها شريطة حصولو على ادلؤىل العلمي ادلطلوب
 -2تعبئة ثالث نشرات استعالمات وفق النموذج ادلعتمد يلصق عليها الصور الشخصية .
 -6موافقة اجلهة العامة يف حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة من العاملني الدائمني أو ادلؤقتني لدى اجلهة العامة .
 -2بيان وضع جتنيدي حديث بالنسبة للذكور 0
 -8وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعو يف احملافظات أو عن اجلهة
ادلعنية ( مكتب األمن الوطين ) .
 -2ال تقبل الطلبات الشرطية .

 -00تقدم الطلبات مرفقة بالثبوتيات ادلطلوبة ضمن مغلف ورقي مدون عليو :
 االسم الثالثي. نوع الشهادة واإلختصاص – الوظيفة ادلتقدم ذلا . عنوان اإلقامة ادلختار بالتفصيل . يف حال تكرار اإلختصاص يف ادلسابقة ادلذكورة  ،فإنو الجيوز التقدم إىل أكثر من اختصاص واحد حتت طائلة الغاءطلب التقدم إىل ادلسابقة .
مادة  – 13يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه .
حماة في

/

مدير شؤون العاملين والشؤون االدارية
أ.عبد الرحمن الحلبي
صورة إلى :

2117 /
محاسب اإلدارة
أ.رياض دعبول

رئيس جامعة حماة
الدكتور محمد زياد سلطان

 -00اجلهاز ادلركزي للرقابة ادلالية يرجى ادلوافقة على االعالن عن ادلسابقة
 -12ادلكتب الصحفي لإلعالن يف التلفزيون ويف صحيفة رمسية ويف صحيفة الفداء
 -13زلافظة محاة يرجى النشر يف لوحة االعالنات
 -14فرع محاة حلزب البعث العريب االشًتاكي يرجى النشر يف لوحة االعالنات
 -15مكتب التشغيل والعمل حبماة
 -16الديوان للنشر يف لوحة اعالنات اجلامعة – نظم ادلعلومات للنشر يف موقع اجلامعة االلكًتوين

أمين جامعة حماة
م.عامر كف الغزال

