الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
الشـــــــؤون المدنيـــــــة
مديرية شؤون العاملين
قـــــــــرار رقم994 :

/م

وزير الداخلية
بنا ًء على احكام القانون االساسً للعاملٌن فً الدولة رقم /50/لعام  2004و تعدٌالته و ال سٌما المادة  /146/منه
و على أحكام القانون رقم  36لعام  2014و تعدٌالته
و على أحكام المرسوم التشرٌعً رقم  /26/لعام  2007و تعدٌالته
و على أحكام المرسوم التشرٌعً رقم  /203/تارٌخ  2016/7/3و تعدٌالته
و على تعلٌمات رئاسة مجلس الوزراء رقم /62م.و تارٌخ2018/11/14 :
و على موافقتنا رقم /9387م.و تارٌخ2019/3/14 :
و على قرارنا رقم /638م تارٌخ2019/6/17 :
و على قرارنا رقم /651م تارٌخ 2019/6/23 :المتضمن تشكٌل اللجنة التنظٌمٌة بمدٌرٌة الشؤون المدنٌة بالرقة
و على محضر اللجنة التنظٌمٌة فً مدٌرٌة الشؤون المدنٌة بالرقة رقم 4/1001 :تارٌخ 2019/8/1
و على كتاب اعتماد الجهاز المركزي للرقابة المالٌة بدمشق رقم  6/651تارٌخ2019/6/12 :

ٌقرر ماٌلً
مادةٌ – 1قبل باالشتراك فً المسابقة الجارٌة فً مدٌرٌة الشؤون المدنٌة بالرقة لحملة الشهادة الثانوٌة ( علمً  -ادبً  -تجاري )
من الفئة الثانٌة و المعلن عنها بقرارنا رقم /638م تارٌخ  ( 2019/6/17من ذوي الشهداء و من فً حكمهم ) كل من السادة
االسم و الشهرة
ابراهٌم الحمود
منى علٌكو
نهلة عبد القادر
نورشان المفضً
هناء المحمد

الرقم االمتحاني

1
2
3
4
5

اسم االب
محمود
احمد
محمود
محمود
علً

اسم االم
زهٌه
مفٌده
دالل
زهٌه
حورٌه

التولد
1980/12/01
1989/07/06
1988/02/27
1996/01/01
1990/01/25

المؤهل العلمي
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً
ادبً

المادة ٌ - 2جري االمتحان صباح ٌوم السبت الواقع فً  2019/10/5بتمام الساعة العاشرة صباحا ً و لغاٌة الثانٌة عشرة ظهراً
فً كلٌة طب االسنان بجامعة حماه .
المادة ٌ - 3حق لمن لم ٌرد اسمه بالمادة األولى من هذا القرار أن ٌتقدم بطلب اعتراض ٌسجل فً دٌوان مدٌرٌة الشؤون المدنٌة
بالرقة لمعرفة سبب عدم قبوله و ذلك خالل سبعة أٌام عمل فعلً كحد اقصى من تارٌخ صدور هذا القرار .
المادة ٌ - 4بلغ هذا القرار من ٌلزم لتنفٌذه .
دمشق فً 2019/9/10

اللواء محمد الرحمون
وزٌــر الداخـلـٌـة

شؤون العاملٌن

عدد النسخ:
النسخة االولى :الجهاز المركزي للرقابة المالٌة بالرقة
النسخة الثانٌة :مدٌرٌة الشؤون المدنٌة بالرقة
النسخة الثالثة  :مدٌرٌة المعلوماتٌة للنشر فً الموقع االلكترونً للوزارة
النسخة الرابعة :السادة اعضاء اللجان
النسخة الخامسة  :لوحة االعالنات للنشر اصوالً
النسخة السادسة  :المصنف ( ) 411.3
دمشق  -باب مصلى  -هاتف  /2267613/فاكس  /2267614/الموقع االلكترونً www.civilaffair-moi.gov.sy

تجاري )

سادة

