الجمهورٌّة العربٌّة السورٌّة
وزارة الداخلٌة
الشــــــــؤون المدنٌـــــــــــــة
مدٌرٌة شؤون العامـــلــٌن
قــــــرار رقم 992:

/م

وزٌـــــر الداخـــلـــٌـــة
بنا ًء على :
أحكام القانون األساسً للعاملٌن فً الدولة رقم /50/لعام  2004وتعدٌالته وال سٌما المادة /146/منه
وعلى أحكام قانون رقم  /36/لعام  2014و تعدٌالته
وعلى أحكام المرسوم التشرٌعً رقم  26لعام  2007و تعدٌالته
وعلى أحكام المرسوم التشرٌعً رقم  203تارٌخ  2016/7/3و تعدٌالته
وعلى 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
و على قرارنا رقم /653م تارٌخ 2019/6/23المتضمن تشكٌل لجنة تنظٌمٌة فً مدٌرٌة الشؤون المدنٌة بإدلب
وعلى محضر اللجنة التنظٌمٌة بمدٌرٌة الشؤون المدنٌة بإدلب رقم  1000تارٌخ  2019/8/1المتضمن أسماء المقبولٌن لالشتراك بالمسابقة
وعلى كتاب اعتماد الجهاز المركزي للرقابة المالٌة بدمشق رقم  6/651تارٌخ 2019/6/12

ٌقرر ما ٌلً
المادة  -1ال ٌقبل باالشتراك فً المسابقة الجارٌة فً مدٌرٌة الشؤون المدنٌة فً محافظة إدلب لحملة الشهادة الثانوٌة (علمً –
أدبً – تجارٌة ) من الفئة الثانٌة و المعلن عنها بقرارنا رقم /638م تارٌخ  2019/6/17لألسباب الواردة بجانب اسم كل منهم :
الرقم االمتحانً االسم و الشهرة
السبب
المؤهل العلمً
التولد
اسم األم
اسم األب
عدم إرفاق بٌان قٌد مدنً أو
إسالم حسن
أدبً
بسما 1985/01/01
راكان
1
صورة عن بطاقة شخصٌة
عدم تطابق المؤهل العلمً
باسمة العمر
تجارة
مرٌم 1978/04/04
حسن
2
مع المؤهل العلمً المطلوب
خطأ فً شهادة قٌد العمل
حجازٌة حسٌن
أدبً
فرٌدة 1983/03/04
محمد حسٌن
3
لتعدٌل المؤهل العلمً
لعدم إرفاقها صورة عن
رٌم شٌخ حٌدر
علمً
1996/01/01
ملك
محمد باقر
4
بطاقة الشخصٌة
خطأ فً شهادة قٌد العمل
شذا زٌن العابدٌن
أدبً
كفاٌة 1995/06/20
عبدو
5
لتعدٌل المؤهل العلمً
خطأ فً شهادة قٌد العمل
عماد الخنتوش
أدبً
سمٌرة 1988/04/19
عٌسى
6
لتعدٌل المؤهل العلمً
إلرفاقها شهادة التعلٌم
غدٌر أوقٌتٌن
أدبً
سعاد 1982/01/29
ولٌد
7
األساسً بدالً من ثانوٌة
خطأ فً شهادة قٌد العمل
غصون الحمود
أدبً
مكٌة 1980/07/05
إسماعٌل
8
لتعدٌل المؤهل العلمً
خطأ فً شهادة قٌد العمل
فلك الباشا
أدبً
فطوم 1984/04/02
فوزي
9
لتعدٌل المؤهل العلمً
المادة ٌ -2بلغ هذا القرار من ٌلزم لتنفٌذه
دمشق فً 2019/9/10
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