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 الجمهورية العربية السورية       
 وزارة الصحة             

 الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل األسد 
 ألمراض وجراحة القلب بدمشق    

 195قرار 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 /

 ة القلب بدمشق.ئة عامة صحية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل األسد ألمراض جراحالمتضمن 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  274/5/1المسابقة بالكتاب رقم وعلى موافقة وزارة الصحة على إجراء 

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

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

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

 

 

 يقرر مايلي :   

لتعيين  27/9/2018ريخ تا /784لالشتراك بالمسابقة موضوع القرار رقم / ذوي الشهداء  غير تعلن اسماء المتقدمين المقبولين من –( 1مادة )

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

 :(شهادة جامعية في التمريض) األولىمن الفئة  المقبولين بصفة ممرضأسماء المتقدمين   - 1 

 االسم الثالثي التسلسل

 براءة  علي أبو علوش 1

 براهيمابراهيم اعمار  2

 لما محمد علي 3

 لجين بدر خضور 4

 رهف عارف محمد 5

 والء ياسين ديب 6

 عفراء زهير سلهب 7

 رزان غسان الهوشي 8

 شريف الجاسم هنهل 9

 بشرى غازي مصطفى 10

 لبنى سمير عمران 11

 السيد العلي جاسم هنعم 12

 ديما علي علي 13

 حال نجم الدين محمد 14

 رباب محمد سليمان 15

 رهام واصل علي 16

 غيث بسمان سويد 17

 براهيماغروب عدنان  18
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 :(طبي / مدرسة تمريض بعد الثانويةالتقاني المعهد ال ممرض من الفئة الثانية)المقبولين بصفة أسماء المتقدمين  - 2

 االسم الثالثي التسلسل

 بنيات فاتن علي 1

 غصاب عيسى المروش 2

 نورا سليمان علي 3
 

 (:(الطبي  –المعهد التقاني )الصحي  معالج فيزيائي)مساعد فني المقبولين بصفة أسماء المتقدمين  - 3

 االسم الثالثي التسلسل

 براهيم قديحاعال  1

 رفاء فضل المرعي 2

 زهير عكور همياد 3

 غياث احمد درزي 4

 هلجين نجيب عدب 5

 تغريد يوسف الترك 6

 حمد عبد الكريم صقرا 7

 بدور مصطفى ديب 8

 عامر محمد الحموي 9

 علي شدود ههب 19

 مريم علي هديوه 20

 سماعيلاحيان حسين  21

 يمان محمد نظاما 22

 فرح علي محمد 23

 حمدارهام توفيق  24

 درويش حمدامحمد  25

 زينب ميهوب  ميهوب 26

 تمام عدنان الخدام 27

 براهيماالبراهيم انور الدين  28

 حمد الحسناثائر  29

 محمود سليمان سلوم 30

 حمد العلوشاعلي  31

 سماعيلاعال سليمان  32

 علي تامر المحمود 33

 سمره سمير حسن 34

 رهف كمال حسن 35

 شذى حسن يوسف 36

 محمودرشا عزيز  37

 رشا قيس محمد 38

 مريم مصطفى زريق 39

 مين اشقودرياسهى  40

 رهام علي حماد 41

 يامن محمود العايدي 42
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 جاد علي زينيه 10

 حمد موسىامل ا 11

 غسان محمد ديركي 12

 شعبان عادل جلول 13

 حيان جهاد علي 14

 حجرة أحمد محمد رمزي 15

 كمال دال هنديم 16

 عامر مصطفى عجاج 17

 محمود عليكو دانية 18
 

 :(الطبي ( –المعهد التقاني )الصحي مخبر)مساعد فني  المقبولين بصفةأسماء المتقدمين  - 4

 االسم الثالثي التسلسل

 سحر رائد عبد الرحمن 1

 هراما رضوان الدر 2

 جمانة عبدهللا أحمد 3

 إيثار حسين رجب 4

 نائلة محمد حالوة 5

 عفراء محمد نظامي 6

 براهيمانوال جاسم  7

 عال حامد سليمان 8

 اريج  عماد كنهوش 9

 سلوى عيد توتونجي 10

 روزه شعبان  نوح 11

 هبا منذر صالح 12

 يارا علي غانم 13

 مريم أحمد المحمد 14

 براهيمانهى وجيه  15

 نور عبدهللا الضميري 16

 قمر درويش شريدم 17

 سوزان محمد شرحولي 18

 موسىأحمد حسن  19

 سعاد حسين تركمان 20

 حسين المطلق براءه 21

 مريم جميل خلف 22

 ميررهف عبد القادر اال 23

 حمدوني اسامهسالم ا 24

 هعلي نبيل خضر 25

 هبراهيم حماداوداد  26

 نور عبد الحفيظ الويع 27

 أحمد مصطفى نايفه 28

 هوفيق دنور هغنو 29

 راما محمد السمره 30
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 برمه محمد حاتم 31

 دهم الحسيناعلي  32
 

 (:(الطبي  –المعهد التقاني )الصحي أشعة )مساعد فني  المقبولين بصفةأسماء المتقدمين  - 5

 االسم الثالثي التسلسل

 شذى زكي الخطيب 1

 حمد رجبأدعاء  2

 فاتنة مصطفى الخطاب 3

 حمد هيلياسوسن  4

 فيلما يوسف سليمان 5

 سالم خالد حسنا 6

 سوزان أحمد ضاهر 7

 عادل عيسى شيخو 8

 سلوى جابر عبدهللا 9

 هدى فائز حويشان 10

 حمد الذياب العليااسراء  11

 رهام هاشم حمدان 12

 لما موسى سليم 13

 براهيمابسام صالح  14

 سارة حسان عباس 15

 يوبينيرمين محمد زاهر اال 16

 فصل منير العلي 17

 لوجين محمود سليمان 18

 هسوسن علوان القب 19

 باء عدي محمودا 20

 سحر محي الدين الحمادي 21

 ريمة خليل عبدهللا 22

 سماء عبد الكريم الزيدا 23

 رياحين صادق علي 24

 فهمية محمد زهير النجار 25

 سماء فاضل الحسين الحسنا 26

 قمر عصام حمصي 27

 وسام قاسم موسى 28
 

 (:(الطبي  –المعهد التقاني )الصحي  )تخديرمساعد فني  المقبولين بصفة أسماء المتقدمين  - 6

 االسم الثالثي التسلسل

 عمار ياسر الفرج 1

 ريم عبود العلي 2

 ربا تيسير السبيني 3

 أحالم عبد الحنان محمود خليل 4

 حمد اسعدامحمد  5

 دعاء ايمن الشايب 6
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 رانيا ياسين علي 7

 قمر عيسى مصطفى 8

 آالء غسان العبد 9

 آالء محمد المعاني 10

 تسنيم مصطفى بصير 11

 رياض حوير هلبو 12

 راميا محمد رجب 13

 آية نزار اللحام 14

 حسن عماد الدين دلة 15

 بالل سلمان خضور 16

 رال حسن علي 17

 محمود حيدر نايفه 18

 ابتسام يعقوب طاب 19

 اميمة جميل الصعيدي 20

 حواسماء يوسف ا 21

 سالي محمود أحمد 22

 نور دحام الخلف الحسن 23

 حمزة مفيد حسين 24

 نشواتي رغد محمد نزار تلو 25

 رنيم محمد سعيد صمودي 26

 ثريا خالد الغاوي 27

 ريم علي قاسم 28

 نوار سمير ريا 29

 ماني بدر الدين طها 30

 سماعيلاسماعيل اجواهر  31

 نور الهدى حسن خليفة 32

 حمد عريشةارقية  33

 براهيم حالوةامحمد  34

 ندى علي الحسين 35

 عفراء محمد مرجان 36

 رينيه جودت شبلي 37

 خالد خالد هخديج 38

 سمير بشير  هأيد 39

 شيرين يونس البعلي 40

 غفران محمد حجازي 41

 ميل بديع سركيسا 42

 كاترين عمران محمد 43

 يوسف مسلم مروه 44

 محمدصياح السعيدآسيل  45

 دانيه مازن عبد الكريم 46

 بتول فؤاد دخل هللا 47

 والء سمير الحلقي 48
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 دعاء عبد الفتاح يونس 49

 جاسم الحمش هغزال 50

 تسنيم فرحان السموري 51

 رهام أحمد الحكيم 52

 انتصار فيصل عبد الحميد 53

 هعال جهاد العيني 54

 يوسف هيثم حبيب 55

 يوسف محظيةحنان  56

 بسام عصفور همينا 57

 ليال ضاحي ياغي 58

 هربيع عباس بقدلي 59

 ناديا محمد حسان الخراط 60

 آيات بسام الترك 61

 براءة علي زرزر 62

 همروه حسن نصر 63

 هنادي مرشد خليفة 64

 سراء رياض عجاجا 65

 ابتسام حسام ريحان 66

 رغيد محمد السمره 67

 حسن الكيالنيعالء الدين  68
 

 :(الطبي ( –المعهد التقاني )الصحي  صيدلة)مساعد فني المقبولين بصفة أسماء المتقدمين  - 7

 االسم الثالثي التسلسل

 الرا سهيل محمود 1

 ريم علي جديد 2

 الهام احمد ديبو 3

 مروى فايز شحود 4

 سمر علي علي 5

 محسن الحسن هأمين 6

 حمد الطياناصفاء  7

 دنيا محمد علي 8

 سميع حمودي هفاطم 9

 حنان بسام حمود 10

 سمر محسن درباز 11

 حال شعبان المحمد 12

 رهف عيسى كنجو 13

 عمر صالح جدعان الحاج 14

 ندى أحمد عماش 15
 

 (:(الطبي  –المعهد التقاني )الصحي صيانة أجهزة طبية)مساعد فني  المقبولين بصفة أسماء المتقدمين  - 8

 االسم الثالثي التسلسل

 مياس وجيه حمود 1
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 :(المعهد التقاني اإلحصائيإحصاء ) المقبولين بصفة مساعد فنيأسماء المتقدمين   - 9

 الثالثياالسم  التسلسل

 براهيم عليافاتن  1

 عال علي الدرزي 2

 لمى عبد الرؤوف حجازي خلف 3

 يوبنور فائز اال 4
 

 

 : (المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفيةالمقبولين بصفة كاتب ) أسماء المتقدمين - 10

 االسم الثالثي التسلسل

 هفواز صالح هبثين 1

 صفاء علي احمد 2

 هتاف أحمد يوسف 3

 ديانا سليمان أحمد 4

 مرام مروان خليل 5

 رانيا أحمد رسالن 6

 حمد علياناسالي  7

 سلمان غدير هعايد 8

 حميدوشحال محمد  9

 مريم محمد ذيب 10

 ديب السيد عبيداياسمين محمد  11

 حمد جافيا هزكي 12

 يارا محمد صبوح 13

 عبد الرحيم محمد االبراهيم 14

 أواز تامر الكردي 15

 آالء محمد سمير اللحام 16

 هيام ياسر ابو نبوت 17

 هرشا محمود حمز 18

 شيرين فائز معروف 19

 نادين حسن عثمان 20

 تهاني عادل فندي 21

 محمد علي العماري 22

 سد حميدانانادين  23

 يارا عارف حمدان 24

 عذاب تميم محمود 25

 يات عبد الرحمن عمرينا 26

 عبدهللا محمد سمير الظريف 27

 نسرين علي عاقل 28

 عال بشار رشواني 29

 سوزان محمد الشعبان 30

 حمد محمداتسنيم  31

 رؤى علي حسينو 32
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 دارين فواز ميكائيل 33

 ربى بشار رشواني 34

 سماح سمير علي 35

 رغد محمد حبيب 36

 نور بسام عجي 37

 ريم طارق حبرج 38

 رهف بدر محفوض 39

 حمد خشانبراءة ا 40

 رشا أكرم عباس 41
 

 

 :(المعهد التقاني للحاسوب المقبولين بصفة كاتب )أسماء المتقدمين   - 11

 الثالثياالسم  التسلسل

 إيناس فراس حمود 1

 حمدماهر ميسر اال 2

 وسيم  علي محمد 3

 سراء يحيى شتيويا 4

 مها ياسين محمد 5

 يارا طالل صقر 6

 هبة سعد سعيد 7

 مرح سليمان الفاحلي 8

 حمد العلوشامجد  9

 سراء مروان شبرقا 10
 

 :(المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق المقبولين بصفة كاتب )أسماء المتقدمين   - 12

 االسم الثالثي التسلسل

 سالف محمد الخضور 1

 شحيدي اسمندر كنانه 2

 روال صالح صالح 3

 جيالن دارا عبد الغني 4

 رنا محمد خير مخصف 5

 محمد جميل ديبة 6

 ياد محمد كمال جرادةا 7

 ميسان عادل الزعين 8

 غصون علي غياض 9

 غفران علي ونوس 10

 براهيم الحالقاميس  11

 براهيمساره علي ا 12

 سوزان حسين وسوف 13

 انصاف محمد محمد 14

 نرمين وفيق الكنج 15

 رشا حسين يونس 16
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 عماد انطوان سعد 17

 سوسن محمد شرحولي 18

 لبنى كامل جليكو 19

 هبه قاسم معال 20

 سراء متمم الخطيبا 21

 ربا محمد قاسم 22
 

 

 :(الشهادة الثانوية العامة المقبولين بصفة كاتب )أسماء المتقدمين   - 13

 االسم الثالثي التسلسل

 نسرين محمد يوسف 1

 رؤى علي طريفي 2

 عفراء هاشم يونس 3

 براهيم جديداأليسار  4

 لينا خليل بقعاوي 5

 فاتن صدوح محمد 6

 ان ناصر ونوسور 7

 ريم يوسف محمد 8

 أحمد حمادساندي  9

 سماعيلاعال وفيق  10

 لورين حسن عتيق 11

 رؤى علي سليمان 12

 رنيم علي سليمان 13

 عبير نزيه اسماعيل 14

 آنا محمد منصور 15

 روال أحمد سليمان 16

 نهيل علي قمري 17

 سمر ابراهيم يونس 18

 رشا صفوان حسن 19

 مي محمد نجوم 20

 نادين محمد ملحم 21

 حسين الديكنور  22

 هال عبد الخلف 23

 هديل عيسى علوش 24

 نور فاتك مجدمه 25

 نيرمين غياث ديوب 26

 أحمد محسن غانم 27

 رينا حامد سعود 28

 فاطمة مصطفى قبالن 29

 ايمان زهير خليل 30

 لفت محمد الفيشأ 31

 هبة صالح العلي 32
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 نجيب العباس هلبن 33

 مرفت نواف فاضل 34

 صالح عبيدةهبة  35

 سهير علي ابراهيم 36

 لمى حسان فاضل 37

 ربيعة محجم الرماح 38

 مرح محسن مشاعل 39

 فيروز محمد جري 40

 سالم جميل أحمد 41

 مادلين جمال قاسم 42

 مرح سهيل القاموع 43

 وفاء تميم سعيد 44

 صالح ديوب هرند 45

 رنا حسين عجيب 46

 جوليا يوسف عيسى 47

 عبدالكريم محمدهبة  48

 ابراهيم هنور حمز 49

 ناريمان جمال األغواني 50

 سعداغنى سلمان  51

 ختام حسين نيصافي 52

 براهيمانغم ياييل  53

 براهيم سلمانادارين  54

 سمارة يعقوب عاقل 55

 هنغم صالح هالل 56

 ندى يوسف خضور 57

 براهيمارشا سليمان  58

 مرام ماجد الكشك 59

 بيداء محمد محمد 60

 ريم سامر اسعد 61

 منار مصطفى الحسن 62

 ريم توفيق منيف 63

 حمدابراهيم اسحر  64

 محسن السركل هرند 65

 حمدممايا علي  66

 شيرين معروف حمود 67

 يمن رزقارهف  68

 حمدحمد االاغرام  69

 هحنان جهاد العقل 70

 لبنى هيثم فياض 71

 منى ياسين الصيدناوي 72

 يمن مياافاديا  73

 لوبانة طه يونس 74
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 مكارم حسين سليمان 75

 بشرى صديق عالن 76

 غناء مالك ابرص 77

 غصون جميل عيد 78

 شذا طاهر عاصي 79

 فاتن رايز الونوس 80

 تغريد زهير غاوي 81

 دعاء أكرم عوض 82

 عال باسم طه 83

 سوزان أحمد يوسف 84

 سليم خضور هسمير 85

 وارد عز الدين عاصي 86

 مرام محمد حيدر 87

 رهف علي محمود 88

 هآالء عبد الرحمن فالح 89

 يارا علي بدران 90

 رزان أنور فياض 91

 ايمان أحمد المحمد 92

 والدتها ابتسام  ديما محمد علي 93

 ميرفت محمد جبور 94

 ديما جرجس فرهود 95

 محمد غازي هعائش 96

 عليانانتصار محمد  97

 علي حمدوش هفاطم 98

 ريج سامر عبودأ 99

 محمد علي سلمى 100

 حمد معالاعبير  101

 حمد معالرشا ا 102

 سرور عدنان العيسى 103

 رانيا محمود مرعي 104

 هنجيب العدب ساره 105

 زينب سلمان يونس 106

 عال ياسين الحمد 107

 محمد مصطفى ههب 108

 ملك علي ناعم 109

 نجاح عبدهللا فارس 110

 مياس فوزي جابر 111

 علي نديم سليمان 112

 ميرنا فياض الحمصي 113

 ريم عصام صليبي 114

 إباء حسين رجب 115

 بشرى عدنان ديوب 116
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 أماني رامز صقر 117
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   عتراض لمعرفةالقرار أن يتقدم بطلب ايحق لمن تقدم لالشتراك في المسابقة ولم يكن اسمه موجودا في هذا  –( 2مادة )

 سبب عدم قبوله.

 

في هذا القرار وفق  اسماؤهميحدد تاريخ موعد ومكان وتوقيت االمتحان التحريري للمتقدمين المقبولين الواردة   –( 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  
  

  
 

حتى ظهرا   12من الساعة 

 ظهرا   1الساعة 
  

 التمريض فئة ثانية

 / ةالمعهد التقاني / المعالجة الفيزيائي

 المعهد التقاني / مخبر /

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  المدرج الرئيسي في الهيئة
 لمستشفى الشهيد باسل األسد 
 ألمراض وجراحة القلب بدمشق

 

  
  
 
 

  16/4/2019الثالثاء 

 
 
 
 

حتى صباحا  10من الساعة 

 صباحا  11الساعة  

 صيانة أجهزة طبية /المعهد التقاني / 

 المعهد التقاني اإلحصائي

 /المعهد التقاني /علوم مالية و مصرفية

 المعهد التقاني / حاسوب /

 يقالمعهد التقاني إلدارة األعمال و التسو
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