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  / 6006 /و 2تاريخ 6002/ 2 / 62

يقرر مايلي
مادة  – 1تعلن جامعة محاة استناداً للقرار رقم /66/م .و تاريخ  6002/00/00عن اجراء اختبار الستخدام عدد من العاملني الدائمني  ،وخيصص
 % 20من األعداد ادلذكورة لذوي الشهداء وفق أحكام القانون رقم  26تاريخ  ،6002/06/20وذلك وفق مايلي :
الفئة

األجر ادلتعاقد عليه

العدد الوظيفة

الشهادة ادلطلوبة

جهة التعيني

سائق

اخلامسة

احلد األدىن ألجر الفئة اخلامسة

شهادة التعليم األساسي +شهادة سوق

جامعة محاة

2

اخلامسة

احلد األدىن ألجر الفئة اخلامسة

شهادة الدراسة اإلعدادية أو شهادة التعليم األساسي

جامعة محاة

02

حارس

احلد األدىن ألجر الفئة اخلامسة

شهادة الدراسة اإلعدادية أو شهادة التعليم األساسي

جامعة محاة

02

آذن

اخلامسة

شهادة الدراسة اإلعدادية أو شهادة التعليم األساسي+خربة

جامعة محاة

6

عامل مهين ( جنار)

الرابعة

احلد األدىن ألجر الفئة الرابعة

شهادة الدراسة اإلعدادية أو شهادة التعليم األساسي+خربة

جامعة محاة

6

عامل مهين ( صحية)

الرابعة

احلد األدىن ألجر الفئة الرابعة

مادة  – 2يشمل االختبار على اختبار عملي ومعامل تثقيل لقدم التسجيل يف مكتب التشغيل وفق التايل :
اختبار عملي

82

معامل تثقيل لقدم التسجيل يف مكتب التشغيل

02

مادة  – 3تشمل عالمة االختبار العملي  :العمر – قدم الشهادة – اخلربة السابقة – اللياقة البدنية – القدرات الذهنية .
مادة  – 4يعترب ناجحاً من حيصل على زلصالت هنائية ال تقل عن /60 /درجة من اجملموع الكلي للدرجات والبالغ  /000/درجة وتقرب النتيجة
ألقرب رقم صحيح .
الوثائق المطلوبة لالشتراك في االختبار :
 -0طلب خطي مع استمارة تعهد ملصق عليها الطوابع القانونية مع صورة شخصية تؤخذ من مديرية شؤون العاملني .
 -6صورة مصدقة عن ادلؤهل العلمي .
 -2صورة عن البطاقة الشخصية .

 -2صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس ادلؤهل العلمي أو ادلهين ادلطلوب للوظيفة ادلعلن عنها أو فئة التسجيل األعلى منها شريطة
حصوله على ادلؤهل العلمي ادلطلوب .
 -2بيان وضع حديث من شعبة التجنيد التابع ذلا الراغب بالوظيفة .
مادة  – 5تستكمل الوثائق ادلطلوبة وفق ادلادة  /2/من القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم  /20/لعام  6002خالل شهر من تاريخ نشر أمساء
ادلقبولني من الناجحني حتت طائلة سقوط حقهم يف التعيني .
مادة  – 6ديكن للجامعة وخالل مدة عام من نشر أمساء الناجحني يف االختبار تعييني الناجحني من الفائضني حسب تسلسل درجات جناحهم
وفق اإلختصاصات ادلطلوبة وذلك يف حال توفر اإلعتماد واحلاجة الفعلية للجامعة.
تقدم الطلبات إلى مديرية شؤون العاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ  2117/ 7 / 2ولغاية

حماة في

/

2117 /

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

-

. 2117/ 7 / 17

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 االشرتاكي يرجى النشر يف لوحة االعالنات
مكتب التشغيل والعمل حبماة
الديوان للنشر يف لوحة اعالنات اجلامعة – نظم ادلعلومات للنشر يف موقع اجلامعة االلكرتوين

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 / 6002 /و 2تاريخ

يقرر مايلي
مادة  – 1تعلن جامعة محاة استناداً للقرار رقم /66/م .و تاريخ  6002/00/00عن اجراء اختبار الستخدام عدد من العاملني الدائمني  ،وخيصص
 % 20من األعداد ادلذكورة لذوي الشهداء وفق أحكام القانون رقم  26تاريخ  ، 6002/06/20وذلك وفق مايلي :
الفئة

األجر ادلتعاقد عليه

العدد الوظيفة

الشهادة ادلطلوبة

جهة التعيني

سائق

الرابعة

احلد األدىن ألجر الفئة الرابعة

شهادة التعليم األساسي أو مايعادذلا  +شهادة سوق

معهد احلاسوب حبماة

0

اخلامسة

احلد األدىن ألجر الفئة اخلامسة

شهادة التعليم األساسي أو مايعادذلا

معهد احلاسوب حبماة

6

مستخدم

احلد األدىن ألجر الفئة اخلامسة

شهادة التعليم اإليتدائي

ادلعهد التقاين لطب األسنان حبماة

0

مراسل

اخلامسة

إجازة سوق عامة +شهادة التعليم األساسي

ادلعهد التقاين لطب األسنان حبماة

0

سائق

الرابعة

احلد األدىن ألجر الفئة الرابعة

شهادة التعليم األساسي

ادلعهد ادلتوسط للطب البيطري حبماة

0

مأمور هاتف

الرابعة

احلد األدىن ألجر الفئة الرابعة

مادة  – 2يشمل االختبار على اختبار عملي ومعامل تثقيل لقدم التسجيل يف مكتب التشغيل وفق التايل :
اختبار عملي

82

معامل تثقيل لقدم التسجيل يف مكتب التشغيل

02

مادة  – 3تشمل عالمة االختبار العملي  :العمر – قدم الشهادة – اخلربة السابقة – اللياقة البدنية – القدرات الذهنية .
مادة  – 4يعترب ناجحاً من حيصل على زلصالت هنائية ال تقل عن /60 /درجة من اجملموع الكلي للدرجات والبالغ  /000/درجة وتقرب النتيجة
ألقرب رقم صحيح .
الوثائق المطلوبة لالشتراك في االختبار :
 -0طلب خطي مع استمارة تعهد ملصق عليها الطوابع القانونية مع صورة شخصية تؤخذ من مديرية شؤون العاملني .
 -6صورة مصدقة عن ادلؤهل العلمي .
 -2صورة عن البطاقة الشخصية .

 -2صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس ادلؤهل العلمي أو ادلهين ادلطلوب للوظيفة ادلعلن عنها أو فئة التسجيل األعلى منها
شريطة
حصوله على ادلؤهل العلمي ادلطلوب .
 -2بيان وضع حديث من شعبة التجنيد التابع ذلا الراغب بالوظيفة .
مادة  – 5تستكمل الوثائق ادلطلوبة وفق ادلادة  /2/من القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم  /20/لعام  6002خالل شهر من تاريخ نشر أمساء
ادلقبولني من الناجحني حتت طائلة سقوط حقهم يف التعيني .
مادة  – 6ديكن للجامعة وخالل مدة عام من نشر أمساء الناجحني يف االختبار تعيني الناجحني من الفائضني حسب تسلسل درجات جناحهم
وفق اإلختصاصات ادلطلوبة وذلك يف حال توفر اإلعتماد واحلاجة الفعلية للجامعة.
تقدم الطلبات إلى مديرية شؤون العاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ  2117/ 7 / 2ولغاية

حماة في

/

2117 /

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

-

. 2117/ 7 / 17

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 االشرتاكي يرجى النشر يف لوحة االعالنات
مكتب التشغيل والعمل حبماة
الديوان للنشر يف لوحة اعالنات اجلامعة – نظم ادلعلومات للنشر يف موقع اجلامعة االلكرتوين

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  / 6002 /و 2تاريخ 6002/ 2 / 62

يقرر مايلي
مادة  – 1تعلن جامعة محاة استناداً للقرار رقم /66/م .و تاريخ  6002/00/00عن اجراء اختبار الستخدام عدد من العاملني الدائمني  ،وخيصص
 % 20من األعداد ادلذكورة لذوي الشهداء وفق أحكام القانون رقم  26تاريخ  ، 6002/06/20وذلك وفق مايلي :
الشهادة ادلطلوبة

جهة التعيني

شهادة الدراسة اإلعدادية أو شهادة التعليم
األساسي +شهادة سوق عمومية

الكلية التطبيقية جبامعة محاة

2

شهادة الدراسة اإلعدادية أو شهادة التعليم األساسي

الكلية التطبيقية جبامعة محاة

8

الفئة

األجر ادلتعاقد عليه

العدد الوظيفة
سائق

الرابعة

احلد األدىن ألجر الفئة الرابعة

مستخدم

اخلامسة

احلد األدىن ألجر الفئة اخلامسة

مادة  – 2يشمل االختبار على اختبار عملي ومعامل تثقيل لقدم التسجيل يف مكتب التشغيل وفق التايل :
اختبار عملي

82

معامل تثقيل لقدم التسجيل يف مكتب التشغيل

02

مادة  – 3تشمل عالمة االختبار العملي  :العمر – قدم الشهادة – اخلربة السابقة – اللياقة البدنية – القدرات الذهنية .
مادة  – 4يعترب ناجحاً من حيصل على زلصالت هنائية ال تقل عن /60 /درجة من اجملموع الكلي للدرجات والبالغ  /000/درجة وتقرب النتيجة
ألقرب رقم صحيح .

الوثائق المطلوبة لالشتراك في االختبار :
 -0طلب خطي مع استمارة تعهد ملصق عليها الطوابع القانونية مع صورة شخصية تؤخذ من مديرية شؤون العاملني .
 -6صورة مصدقة عن ادلؤهل العلمي .
 -2صورة عن البطاقة الشخصية .

 -2صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس ادلؤهل العلمي أو ادلهين ادلطلوب للوظيفة ادلعلن عنها أو فئة التسجيل األعلى منها
شريطة
حصوله على ادلؤهل العلمي ادلطلوب .
 -2بيان وضع حديث من شعبة التجنيد التابع ذلا الراغب بالوظيفة .
مادة  – 5تستكمل الوثائق ادلطلوبة وفق ادلادة  /2/من القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم  /20/لعام  6002خالل شهر من تاريخ نشر أمساء
ادلقبولني من الناجحني حتت طائلة سقوط حقهم يف التعيني .
مادة  – 6ديكن للجامعة وخالل مدة عام من نشر أمساء الناجحني يف االختبار تعيني الناجحني من الفائضني حسب تسلسل درجات جناحهم
وفق اإلختصاصات ادلطلوبة وذلك يف حال توفر اإلعتماد واحلاجة الفعلية للجامعة.
تقدم الطلبات إلى مديرية شؤون العاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ

حماة في

/

2117 /

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

-

 2117/ 17 / 2ولغاية

. 2117/ 7 / 17

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 االشرتاكي يرجى النشر يف لوحة االعالنات
مكتب التشغيل والعمل حبماة
الديوان للنشر يف لوحة اعالنات اجلامعة – نظم ادلعلومات للنشر يف موقع اجلامعة االلكرتوين

أمين جامعة حماة
م.عامر كف الغزال

