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 الجمهورية العربية السورية       
 وزارة الصحة             

 الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل األسد 
 ألمراض وجراحة القلب بدمشق    

 194قرار رقم  
 المدير العام

 منه. /8والسيما المادة / /2004للعام / /50بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم/

 المتضمن إحداث الهيئة العامة لمركز الباسل ألمراض وجراحة القلب بدمشق. /1998لعام / /12المرسوم التشريعي رقم / وعلى

 المتضمن نظام الهيئات العامة الصحية التابعة لوزارة الصحة . /2008لعام / /17وعلى أحكام القانون رقم /

 حة القلب بدمشق.ئة عامة صحية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل األسد ألمراض جراالمتضمن تسمية هي /2014لعام / /359وعلى المرسوم رقم /

 المتضمن المالك العددي للهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل األسد ألمراض جراحة القلب بدمشق. 15/11/2015تاريخ  283وعلى المرسوم 

 من القانون األساسي للعاملين في الدولة./8-7م الذي تم بموجبه تعديل المادة /18/9/2011تاريخ /116وعلى المرسوم التشريعي رقم/

 وي الشهداء. بذم الخاص 31/12/2014تاريخ /36وعلى أحكام القانون رقم/

 .28/5/2017تاريخ  22وعلى المرسوم رقم 

 17/7/2017م.و تاريخ /1543وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 م الناظم إلجراءات المسابقات لدى الجهات العامة .10/10/2013م.و تاريخ /66ر رئاسة مجلس الوزراء رقموعلى قرا

 م.29/3/2015م.و تاريخ /10وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم

 المتضمن تسمية المدير العام. 12/8/2012تاريخ /11259وعلى القرار رقم/

 .10/7/2018تاريخ  274/5/1ابقة بالكتاب رقم وعلى موافقة وزارة الصحة على إجراء المس

 .19/9/2018تاريخ  1898/8وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 

 دمشق.بالمتضمن اإلعالن عن مسابقة لدى الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل األسد ألمراض و جراحة القلب  27/9/2018تاريخ /784وعلى القرار رقم/

 .18/11/2018د تاريخ م.و./3101والمسجل بالديوان تحت رقم  17/10/2018م.ص.د تاريخ  /464لجنة استالم الطلبات المشكلة باألمر اإلداري رقم /اجتماع وعلى محضر 

 

 يقرر مايلي :   

لتعيين عدد من  27/9/2018تاريخ  /784لالشتراك بالمسابقة موضوع القرار رقم / ذوي الشهداءتعلن اسماء المتقدمين المقبولين من  –( 1مادة )

 خريجي كلية التمريض ومدارس التمريض والمعاهد التقانية وحملة الشهادة الثانوية العامة وفق مايلي:

 : (شهادة جامعية في التمريضبولين بصفة ممرض من الفئة األولى )المقأسماء المتقدمين   - 1  

 االسم الثالثي التسلسل

 همحسن رمضان ورد 1

 مير ديوبوعد ا 2

 حمدعال عزت ا 3

 غيداء سليمان عباس 4

 غدير منجد االبراهيم 5
 

 :(لثانويةالمعهد التقاني الطبي / مدرسة تمريض بعد االفئة الثانية )لمقبولين بصفة ممرض من أسماء المتقدمين ا - 2

 االسم الثالثي التسلسل

 ميساء ماجد حسن 1
 

 :( الطبي ( –المعهد التقاني )الصحي ) المقبولين بصفة مساعد فني مخبرأسماء المتقدمين  - 3

 االسم والشهرة التسلسل

 المار حسان غانم 1

 هال شعبان العبود 2
 

 :(الطبي ( –المعهد التقاني )الصحي ) المقبولين بصفة مساعد فني تخديرأسماء المتقدمين  - 4

 االسم والشهرة التسلسل

 مادلين وجيه حسن 1

 مؤمنات محمد صفايا 2
 :(الطبي ( –المعهد التقاني )الصحي ) المقبولين بصفة مساعد فني صيدلةأسماء المتقدمين أسماء المتقدمين  -5

 االسم والشهرة التسلسل
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 حمد حسينا هشادي 1
 

 :(المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية المقبولين بصفة كاتب )أسماء المتقدمين   - 6

 االسم والشهرة التسلسل

 هيام عز الدين حمدان 1

 شهناز مصطفى  حاجوج 2

 هديل علي حربا 3
 

 :(المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق المقبولين بصفة كاتب )أسماء المتقدمين   - 7

 االسم والشهرة التسلسل

 حمد ملحمأريج ا 1
 

 :(الشهادة الثانوية العامة المقبولين بصفة كاتب ) أسماء المتقدمين - 8

 االسم والشهرة التسلسل

 رنيم رياض اسبر 1

 بو حسينخليل األ سنا 2

 براهيماهناء شفيق  3

 معالي عزيز ونوس 4

 فردوس نبيل ميا 5

 شيرين علي عباس 6

 الفت وهب استنبولي 7

 عبير ابراهيم سقر 8

 فرحان المتني مياده 9

 ليندا أحمد محمد 10

 حسن العلي هزين 11

 روان اديب خضور 12

 حمد ونوسهامريم  13

 حمد حسين فاطمه 14

 لينا حبيب ديوب 15

 رنا صالح حسين 16

 ههناء وهب سالم 17

 خولة عبدهللا عدنان 18

 رؤى سمير قاسم 19

 رؤى عقل سليمان 20

 صباح فرحان العويد 21

 حمد حسنارنا  22

 حمدافرح آصف  23

 براهيم مسلمانياهبه  24

 فداء ياسين باال 25

 جابر طويله مشير 26

 نصر شدود هأنيس 27

 لونيت ناصر ناصر 28

 نزيه الراعي هفاتن 29
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 راما علي خريمه 30

 عيسى سلمان سليمان 31

 ومثسها هاشم كل 32

 نيرمين صالح الدين ناصر 33

 قمريحنان علي   34

 سوار طالب ديوب 35

 براهيم العيسىاميمه ا 36

 حمدهالل ا لما 37

 لينا يوسف قردحي 38

ة   عتراض لمعرفايحق لمن تقدم لالشتراك في المسابقة ولم يكن اسمه موجودا في هذا القرار أن يتقدم بطلب  –( 2مادة )

 سبب عدم قبوله.

يحدد تاريخ موعد ومكان وتوقيت االمتحان التحريري للمتقدمين المقبولين الواردة اسماؤهم في هذا القرار وفق   –( 3مادة )

 مايلي:

 الساعة التاريخ المكان االختصاص المطلوب

كلية الحقوق   - جامعة دمشق الثانوية العامة
 الجديدة 

حتى  ظهرا   2من الساعة    2019 /4/  13السبت 

 ظهرا   3الساعة  

  التمريض فئة أولى
العامة  المدرج الرئيسي في الهيئة

 لمستشفى الشهيد باسل األسد 
 ألمراض وجراحة القلب بدمشق

 
 

  16/4/2019الثالثاء  
  

  
 

ظهرا حتى  12من الساعة 

 ظهرا  1الساعة 
  

 التمريض فئة ثانية

المعهد التقاني / المعالجة 
 الفيزيائية /

 / مخبر / المعهد التقاني

العامة  المدرج الرئيسي في الهيئة المعهد التقاني / أشعة /
 لمستشفى الشهيد باسل األسد 
 ألمراض وجراحة القلب بدمشق

 

  

  16/4/2019الثالثاء 
   

 

حتى  ظهرا   2من الساعة 

 المعهد التقاني / تخدير / ظهرا   3الساعة  

  المعهد التقاني / صيدلة /
 
 

العامة  الرئيسي في الهيئةالمدرج 
 لمستشفى الشهيد باسل األسد 
 ألمراض وجراحة القلب بدمشق

  
  
 
 

  16/4/2019الثالثاء 

 
 
 
 

حتى صباحا  10من الساعة 

 صباحا  11الساعة  

 المعهد التقاني / صيانة أجهزة طبية /

 المعهد التقاني اإلحصائي

 /المعهد التقاني /علوم مالية و مصرفية

 المعهد التقاني / حاسوب /

 يقالمعهد التقاني إلدارة األعمال و التسو
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