اجلمهورية العربية الـسورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC
MINISTRY OF ECONOMY & FOREIGN TRADE

وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية

القـرار رقـم ()999

وزير االقتصاد والتجارة الخارجية

بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  /05/لعام  4552والسيما المادتين  /66-621/منه
ً
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  /21/تاري ــخ 4564 / 1/ 42
وعلى المرسوم رقم  /24/تاريخ 4562/2/42
وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (/11م.و) تاريخ 4562/65/65
وعلى اإلعالن رقم  0/200/تاريخ  4562/4/6المتضمن التعاقد مع عدد من المواطنين في وظائف الفئة الرابعة والخامسة
وعلى محضر لجنة االختبار رقم /4220/ق 0/تاريخ 4562/0/65

وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم ( )8/4520تاريخ 4562/65/42
وعلى قرار و ازرة االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  /162/تاريخ 4562/2/2

مــــا

يقـرر مايلـي:

1ـــــ يعتبــر الســادة المدرجــة أســماه م أدنــان المقبــولين مــن النــاجحين للتعيــين فــي اإلدارة المركزيــة لــو ازرة االقتصــاد
والتجارة الخارجية حسب درجات النجاح واألعداد المطلوبة:
الرقم

االسم الثالثي

الوظيفة

6

ما ر موسى يوسف

حارس

4

يعقوب عيسى إب ار يم

حارس

2

محمود أحمد ساري

حارس

2

خالد بشير اليونس

حارس

0

آمنة علي السيد أحمد

آذن

1

دارين صالح جلول

آذن

2

اسما عبد الكريم حمزة

آذن

8

محمد حسين رستم

آذن

2

رقية عقاب الهيشان

آذن

65

مروة نعيم شعبان

آذن

66

فاطمة الز راء محمد عيد ناعسة

آذن

64

نجاح محمد يوسف

آذن

62

محمد عدنان ديب

آذن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مـــا
مـــا

62

أحمد مالك مهنا

آذن

60

كمال عزيز عبد اهلل

سائق

61

محمد غسان ياسر الحموي

سائق

62

ناصر حسين إب ار يم

سائق

68

ربيع يوسف سراي الدين

سائق

62

أيهم محمود خلوف

سائق

45

روميت منير وردة

سائق

46

رامي محمد موسى

سائق

44

علي مصطفى الشيخ إب ار يم

سائق

2ـــ تستكمل األوراق المطلوبة خالل مدة أقصا ا ثالثون يوماً من تاريخ صدور القرار.
3ـــ يبـلغ ـذا القـرار مـن يلـزم لتنفيــذن .
مشق في

/

 1139/هـ الموافق لـ 2117 /11/21

وزير االقتصا والتجار الخارجية
ال كتور محم سامر الخليل

صـور إلـى :
 مكتب السيد الوزير مكتب السيد معاون الوزير مديرية الشهون اإلدارية والقانونية  /شهون العاملين . / -اإلدارة المالية – الديوان  /لوحة اإلعالن.
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