الجمهورية العربية السورية
وزارة التنمية اإلدارية

قرار رقم / 312 /
وزير التنمية اإلدارية
بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  /05/لعام 4552
وعلى المرسوم التشريعي رقم  /93/تاريخ 4502 /8 /42
وعلى المرسوم رقم  /480/تاريخ 4502/8/42
وعلى المرسوم رقم /34 /تاريخ 4502 /9 /43
وعلىىىى موافقىىىة السىىىيد رئىىىيج م لىىىج الىىىوبراء بمو ىىى الكتىىىا األمانىىىة العامىىىة رقىىىم  0/2830تىىىاريخ
.4508/6/42
يقرر ما يلي
الماااااد  - 1تنفىىىى وبارة التنميىىىىة ايداريىىىىة برنام ىىىىا ت بعنىىىىوان لالتمليىىىى ايدار للعىىىىاملين فىىىىي الدولىىىىة
ممن احت بوا من قب الم موعات ايرلابية المسلحة في المناطق المحررة من ايرلا )
الماد  -3أهداف البرنامج:
أ-
ج-
د-

إعادة تملي السلوك الوظيفي لشاغلي ل ه الوظائف.
تمكين معارف وتعبيب قدرات شاغلي وظائف الفئات الخمج.
تمكىىىين العىىىاملين مىىىن مباولىىىة عمل ىىىم لتمديىىىة وا بىىىات م الوظيفيىىىة ت ىىىاه ال ىىىة التىىىي يعملىىىون
لدي ا.
ترسيخ قواعد العم المؤسساتي

الماد  -2الفئات المستهدفة
شىىىاغلو وظىىىائف الفئىىىات الخمىىىج فىىىي ال ىىىات العامىىىة ممىىىن احت ىىىبوا مىىىن قبىىى الم موعىىىات ايرلابيىىىة
المسلحة في المناطق المحررة من ايرلا .
المااااد  -4يقسىىىم البرنىىىامت المقتىىىرإ تنفيىىى ه إلىىىى
النحو التالي:

ىىىة بىىىرامت فرعيىىىة حسىىى الفئىىىات المسىىىت دفة علىىىى

 البرنىىىامت األو  :يسىىىت دف شىىىاغلي وظىىىائف الفئىىىة األولىىىى تحىىىت عنىىىوان :إعااااد بناااال القااادراتاإلدارية.

 البرنىىىىامت ال ىىىىاني :يسىىىىت دف شىىىىاغلي وظىىىىائف الفئىىىىة ال انيىىىىة تحىىىىت عنىىىىوان :تمكاااايم المهاااااراتاإلدارية.
 البرنىىىامت ال الىىىي :يسىىىت دف شىىىاغلي وظىىىائف الفئىىىات ال ال ىىىة والرابعىىىة والخامسىىىة تحىىىت عنىىىوان:التأهيل األولي للقابلية الوظيفية.
الماد  -5اإلطار العام للبرنامج
أ -يتملف البرنامت من  /24/ساعة تدريبية
ة أيام في األسبوع.
 مدة تنفي ك برنامت فرعي ل )20يوما ت بمعدج -عىىىدد السىىىاعات التدريبيىىىة فىىىي اليىىىوم الواحىىىد /2/سىىىاعات تدريبيىىىة ،مىىىن السىىىاعة /05.55 /
صباحا ت إلى الساعة  / 4.55 /ظ رات.
الماد  -6نظام التقييم
يتم تقييم متبعي البرنامت وفق ما يلي:
أ .الفئتان األولى وال انية:
 -0تحقيق نسبة حضور ال تق عن  %80من مدة البرنامت.
 -4تحقيىىىىىق نسىىىىىبة ال تقىىىىى عىىىىىن  %65بامتحىىىىىان مؤتمىىىىىت ضىىىىىمن محىىىىىاور البرنىىىىىامت
التدريبي.
 .الفئات ال ال ة والرابعة والخامسة:
تحقيق نسبة حضور ال تق عن  % 80من مدة الرنامت.
المااااد  -7تقىىىوم ال ىىىات العامىىىة بئرسىىىا قىىىوائم ترشىىىيحات بمسىىىماء العىىىاملين مىىىن الفئىىىات المسىىىت دفة و
أعدادلم إلى وبارة التنمية ايدارية .
المااااد  -8إبىىى ت نتىىىائت التقيىىىيم لل ىىىات العامىىىة التىىىي تعمىىى لىىىدي ا الفئىىىات المسىىىت دفة ليىىىتم مرا عىىىة
أوضاع م الوظيفية .
الماد  -9يبلغ ل ا القرار من يلبم تنفي ه.
دمشق في  1429/ /الموافق 3118/7/32

وزير التنمية اإلدارية
الدكتور سالم محمد سفاف

