الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
مستــشفى األسـد الجامعي

القرار رقم /737/م
المدير العام
بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  50لعام  2004وتعديالته والسيما المادة  /8 /منه .
وعلى أحكام القانون  36لعام  2014وتعليماته

وعلى القرار رقم  /10م.و تاريخ 2015/3/29
وعلى القرار رقم  1543تاريخ  2017/7/17المتضمن حساب التثقيل لذوي الشهداء
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  12لعام  1992المتضمن إحـداث مستشفى األســـد الجامعي بدمشق .
وعلى احكام المراسيم (  39لعام 1990و 28تاريخ1999/3/16و 292تاريخ  2003/18و 37تاريخ ) 2007/2/1المتضمنة
المالك العددي لمستشفى االسد الجامعي بدمشق

وعلى القرار رقم  66لعام  2013الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والخاص بتعليمات إجراءات وأصول
التعيين في الجهات العامة .
وعلى موافقة وزارة التعليم العالي رقم  5/011026/3338تاريخ .2017/6/13
وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم  10/1865تاريخ 2017/11/5
يقرر ما يلي
مادة  -1تعلن مستشفى األســـد الجامعي بدمشق عن إجراء اختبار وفقا ً ألحكام المادة /8/الفقرة ب من القانون
األساسي للعاملين رقـم  /50/لعـام  2004لتعيين عـ دد من المواطنين من الفئتين الرابعة والخامسة لدى
مستشفى األسد الجامعي بدمشق وذلك بأجر بدء التعيين وفق الجدول الملحق بالقانون األساسي للعاملين
رقم  /50/لعام  2004وتعديالته وذلك وفق المؤهالت واألعداد التالية للوظائف المحددة فيما يلي :
الوظيفة

الفئة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الخامسة
الخامسة

 -2فني كهرباء -4فني ميكانيك -2فني
الكترون  -1فني صيانة عامة
معلم حداد
معلم دهان
طاهي
سائق
مستخدم
حارس

تعليم أساسي  +شهادة مهنية أو حرفية

العدد
المطلوب
9

المؤهل العلمي

تعليم أساسي  +شهادة مهنية أو حرفية
تعليم أساسي  +شهادة مهنية أو حرفية
تعليم أساسي  +شهادة مهنية أو حرفية
تعليم أساسي  +شهادة سوق عمومي
ابتدائية
تعليم اساسي او مايعادلها

1
1
6
6
16
3

مادة  -2يشترط في المتقدم لالختبار توفر الشروط المحددة في المادة  7/من القانون األساسي للعاملين رقم/ 50/
لعام .2004
مادة  -3يخصص  %50مـن األعداد المطلوبة لذوي الشهداء  ،ولذوي المصابين بحالة العجز التام من وفق ماورد
في القانون  36لعام  2014وتعديالته وتعليماته الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  10لعام 2015
مادة  -4في حال عدم توفر نسبة  %50من ذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام يصار إلــى ملء
الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء .

مادة  -5أ -الوثائق المطلوبة لالشتراك باالختبار :
 -1طلب خطي باالشتراك في االختبار وفق النموذج المعد لهذه الغاية يسجل لدى ديوان المستشفى .
 -2صورة مصدقة عن المؤهل المهني أو العلمي المطلوب .
 -3صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني مدون عليه بشكل صريح لم يطرأ عليه أي تعديل.
 -4صورة عن شهادة قيد العمل للوظيفة المعلن عنها ضمن الفئة و المؤهل العلمي أو المهني المطلوب
للوظيفة المعلن عنها أو فئة التسجيل األعلى شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب .
 -5وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحـد فروعه في المحافظـات
أو عن الجهة المعنية ( مكتب األمن الوطني – االتحاد العام لنقابة العمال ) يحـدد بها درجة القرابة
للمتقدم لالختبار وفق أحكام القانون  /36 /لعام  2014وتعديالته.
 -6موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب للتقدم لالختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لدى هذه الجهة .
مادة  -6تصـدر الهيئة العـامة لمستشفى األسـد الجـامعي بدمشـق قرارين بأسمـاء المقبولين لالشـتراك باالختبـار
( قـرار للمقبولين لـذوي الشـهداء والمصـابين بعجز تـام وقـرار للمقبولين لباقي المتقدمين ) كال على
حـدا ويحـدد فيه مكـان وموعـد االختبـار العملي وذلك قبـل 15يوما ً على األقل من موعده ويحق لمن لم
يكن اسمه موجودا ً أن يتقدم بطلب اعتراض تمديد المدة ويتم البت فيها قبل موعد االختبار العملي .
مادة  -7يتـم تشكيل اللجـان بقـرار مـن الجهة صاحبة الحق في التعيين على أن اليقـل عـدد أعضـاء كل لجنة على
ثالثة وفق القرار /66/لعام . 2013
مادة  -8أ  -يشـمل االختبـار على اختبـار عملي للمتقدمين المقبـوليـن لالشـتراك في االختبــار ويكـون مجمـوع
درجاته  /85 /درجة ويشترط للنجاح حصول المتقدم على مجموع درجات ال يقل عن  60درجة.
بالنسبة للمتقدمين المـراد تعيينهـم في وظائف الفئـة الخامسـة يتـم اختبـار مدى ليـاقة المتقدم البدنية

-

والصحية لممارسة األعمال التي ستوكل إليه في الوظيفة المعلن عنها.
بالنسبة للمتقدمين المراد تعيينهم في الوظائف للفئة الرابعة يتم اختبار مستوى اتقان المتقدم للمهنة التي

-

تتناسب والوظيفة المراد تعيينه على اساسها ومالئمته للوظيفة المعلن عنها .
ب  -معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل للناجحين في االختبار ويحتسب وفقا لالتي :
-

للمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم  36لعام  2014وتعديالته والقرار  1543تاريخ
2017/7/17

عدد أشهر التسجيل في مكتب التشـــغيل ( من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ اإلعالن عن االختبار ) ×5
عدد أشهر عمل مكاتب التشغيل ( من  2001/3/1وحتى تاريخ اإلعالن عن االختبار
( تحسب أجزاء الشهر التي تساوي أو تزيد خمسة عشر يوما شهرا كامال )
 ولباقي المتقدمين تحسب كالتالي :عدد أشهر التسجيل في مكتب التشـــغيل ( من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ اإلعالن عن االختبار ) ×15
عدد أشهر عمل مكاتب التشغيل ( من  2001/3/1وحتى تاريخ اإلعالن عن االختبار
( تحسب أجزاء الشهر التي تساوي أو تزيد خمسة عشر يوما شهرا كامال )
مادة  -9تصدر الهيئة العامة لمستشفى األسد الجامعي بدمشق قرارين( قرار لذوي الشهداء والمصابين بعجز تام

وقرار لباقي المتقدمين ) كل على حدة يتضمنان أسماء الناجحين باالختبار العملي وتسلسل درجات نجاحهم
وتعلنه في لوحة إعالناتها وموقعها االلكتروني ولوحة محافظة دمشق لمدة ال تقل عن  15يوم .
مادة -10تحسب المحصالت النهائية لمـن اجتازوا االختبار العمـلي بنجـاح وبـعد احتساب معامـل التثقيل على
النحو التالي :
 -1للمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم  36لعام  2014وتعديالته والقرار رقم  1543تاريخ
2017/7/17
(المحصلة النهائية = درجة االمتحان العملي  +معامل التثقيل  )10 +وبحد اقصى  100درجة
 -2ولباقي المتقدمين  :تحسب المحصلة النهائية = درجة االمتحان العملي +معامل التثقيل .
مادة -11يعتبر المتقدم لالختبــار ناجحا ً عند حصـوله على محصـلة نهائية ال تقل عـن  60درجة من المجمـوع
الكلي للدرجات والبالغة  /100درجة وتقـرب النتيجة إلى أقرب رقـم صحيح ويجري اختيار المقبولين
من الناجحين وفـق أولوية تسلسل محصالتهم النهائية وفي حـال إلى التساوي بالدرجـات في المحصلة
النهائية للمتقدمين لالختبار يقبل الناجح األكبر سنا ً وفي حـال التسـاوي يقبل من كان تثقيـله أعلى وعند
التساوي يقبل من كــانت أعباؤه العائلية أكثر ( الوضع العائلي  /عدد األوالد ) .
مادة  -12ترسل الهئية العامة لمستشفى األســد الجــامعي بدمشــق قوائم النــاجحين إلى وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل لمطابقة معاملة التثقيل وفق القرار  /66لعام . 2013
مادة  -13تصدر الهيئة العامة لمستشـفى األســد الجامعي بدمشق قرارين بأســماء الناجحين فـي االختبار ( قرار
لذوي الشهداء والمصابين بعجز تام وقرار لباقي المتقدمين)كل علــى حـدا وترسل المستشفى القرارين
وجميع الثبوتيات االخـتبار إلى الجـهاز المركزي للرقـابة المالية خـالل شهر من تاريـخ صــدور
قرار النجاح .
مادة  -14تصدر الهيئة العام لمستشفى األسد الجامعي بدمشق قرارين بأسماء المقبولين للتعيين من الناجحين فـي
االختبار (قرار لذوي الشهداء و قرار لباقي المتقدمين ) كل على حدا وذلك بعد اعتماد الجهاز المركزي
للرقابة المالية لالختبار وتعلنه في لوحة اإلعالنات ولوحة إعالنات محافظة دمشق والموقع اإللكتروني
ويســقط حق المقبول للتعيين إذا لم يستكمل أوراقه خـالل شــهر مــن تاريخ نشر القرارين .
مادة  -15يتعهد المعين في االختبار بالعمل في المستشفى ولمدة ال تقل عن  5سنوات دون التقدم بطلب لنقله إلى
أية محافظة وضمن المحافظة الواحدة قبل انتهاء سنة التمرين .
مادة  -16مع مراعاة أحكام الفقرة  /ب /من المادة /11/من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /50/لعام
 2004يجوز لمستشفى األسد الجامعي بدمشــق وفي حال توفر الشواغر والحاجة الفعلية .
للتعـاقد السنوي حسب المادة  /146/من القانون المذكور وتوفر االعتمادات وخالل مدة عام من تاريخ
نشر أسماء الناجحين في االختبارملء الشواغرمن الناجحين الفائضين أو التعاقد معهم حسب تسلسل
درجات نجاحهم .
مادة  -17علــى الراغبين باالشــتراك في هذا االختبار تقديم طلباتهم إلى ديوان المستشفى دمشق شارع /17نيسان

اعتبارا من تاريخ  2017/12/12ولتاريخ 2018/1/4

مادة  -18يعين الناجحون في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفق االعداد المطلوبة ويسقط حق
غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة من تاريخ نشر أسماء الناجحين .
مادة  -19تعتبر الطلبات المقدمة بموجب االعالن رقم  /632م تاريخ  2017/10/1مقبولة حكما ً
مادة  -20يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه
دمشق في 2017/11/6 :

المدير العام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتور جابر إبراهيم

يبلغ نسخة إلى :
 وزارة التعليم العالي الجهاز المركزي للرقابة المالية – محافظة دمشق يرجى نشر اإلعالن في لوحة إعالناتكم وإبالغنا مايشعر بذلكلوحة اعالنات محافظة دمشق وريفها
 مديرية الشؤون المالية لنشر اإلعالن في إحد ى الصحف الرسمية في العاصمة اليومية لمرة واحدة -وزارة العمل ومديرياتها في المحافظات وبالغنا مايشعر بذلك  --لوحة اإلعالنات -الموقع االلكتروني

