الجمهورٌة العربٌة السورٌة
وزارة الداخلٌة
الشـــؤون المدنٌـــــــــــــــــة
مدٌرٌة شؤون العاملٌن
/م

قرار رقم 988 :
وزبر الداخلٌة

بناء على أحكام القانون األساسً للعاملٌن بالدولة رقم  /50/لعام  2004ونعدٌالته وال سٌما المادة  /146/منه .
القانون رقم  /36/لعام  2014وتعدٌالته
المرسوم التشرٌعً رقم  /26/لعام  2007وتعدٌالته.
المرسوم التشرٌعً رقم  /203/تارٌخ  2016 /7 /3وتعدٌالته.
تعلٌمات رئاسة مجلس الوزراء رقم  /62/م.و تارٌخ 2018 /11 /14
وعلى موافقتنا رقم  /9387م .و تارٌخ 2019 /3 /14
وعلى قرارنا رقم  /638م تارٌخ 2019 /6 /17
وعلى قرارنا رقم  649تارٌخ  2019 /6 /23المتضمن تشكٌل اللجنة التنظٌمٌة بمدٌرٌة الشؤون المدنٌة بدرعا
وعلى محضر اللجنة التنظٌمٌة بمدٌرٌة الشؤون المدنٌة بدرعا المسجل بالدٌوان رقم  9102تارٌخ 2019 /8 /22
وعلى كتاب إعتماد الجهاز المركزي للرقابة المالٌة بدمشق رقم  6/ 651تارٌخ 2019 /6/ 12

ٌقرر ما ٌلً:

المادةٌ -1قبل باإلشتراك فً المسابقة الجارٌة فً مدٌرٌة الشؤون المدنٌة بدرعا لحملة الشهادة الثانوٌة (علمً ـ أدبً ـ تجارٌة)
من الفئة الثانٌة والمعلن عتها بقرارنا رقم  /638م تارٌخ ( 2019 /6 /17من ذوي الشهداء ومن فً حكمهم) كل من السادة :
انسقى األيخحاًَ
االسى وانشهرج
اَىار انراشد
1
اياخ انصانح
2
تديعح انحسٍ
3
دعاء طانة
4
سهًى انحًصي
5
سىسٍ انرضىاٌ
6
شاديح انزَيقح
7
غفراٌ االسًاعيم
8

اسى االب
عثد هللا
ياسيٍ
يحًد
عهي
سعيد
خاند
عثد انكريى
فتحي

اسى االو
تهيح
وهيثح
نيهى
اتتساو
راتعح
يُال
فايزج
حهيًح

انتىند
03/01/1992
15/02/1994
01/01/1997
12/04/1993
15/05/1995
01/01/1997
07/04/1991
08/01/1997

فرع انشهادج
أدتي
أدتي
أدتي
أدتي
عهًي
عهًي
أدتي
أدتي

انًادة2ـ ٌجسي اإليخحاٌ انخحسٌسي صباح ٌٕو انسبج انٕاقع فً  2019 /10 /5بخًاو انساعت انعاشسة صباحا ٔنغاٌت انثاٍَت عشس
ظٓسا فً يقس انًدازس انخانٍت انكائُت بًدٌُت دزعا (ابٕ َبٕث ـ انًحطت األٔنى ـ انًحطت انثاٍَت ـ ثإٌَت بُاث انًحطت).
انًادة 3ـ ٌحق نًٍ نى ٌسد اسًّ بانًادة األٔنى يٍ ْرا انقساز اٌ ٌخقدو بطهب إعخساض ٌسجم فً دٌٕاٌ يدٌسٌت انشؤٌٔ انًدٌت
بدزعا نًعسفت سبب عدو فبٕنّ ٔذنك خالل سبعت أٌاو عًم فعهً كحد أقصى يٍ حازٌخ صدٔز ْرا انقساز.
انًادة 4ـ ٌهغ ْرا انقساز يٍ ٌهزو نخُفٍرِ.

ديشق في 2019/9/10

اللواء محمد الرحمون
وزٌر الداخلٌة
عدد النسخ:
النسخة االولى الجهاز المركزي للرقابة المالٌة بدرعا
النسخة الثانٌة شؤون العاملٌن
النسخة الثالثة مدٌرٌة المعلوماتٌة للنشر فً الموقع اإللكترونً للوزارة
النسخة الرابعة السادة أعضاء اللجنة
النسخة الخامسة لوحة اإلعالنات للنشر أصوال
النسخة السادسة المصنف

