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 المحترم  مجلس المفوضينالى / السيد رئيس 

 م / قرار مجلس المفوضين 

 

( المـؤرخ                          16( للمحضراالعــتيادي ) 3نـدرج لسيادتكم فـي ادناه نـص قرار مجلس المفوضيـن رقم )        

 والـذي ينـص على :  2020/ 8/  12فـــي   

ــيد ر ــ  الســ ــذير  مكتــ ــس مــ ــاقم المجلــ ــدد )ر  /نــ ــين  ال ــ ــس المفوضــ ــيس مجلــ ــي                105ئــ ( فــ

وتدقيق السيرالذاتية للمرشحين ونظراً السـتكما  يافـة الوـروا واالءـرا ا  ) توصية (  الم نونة  9/8/2020

المنصوص عليها في الت ليما  الخاصة  ت يين المدرا  ال امين في  دوائر ومؤسسا  الدولة واشار  الى احكا  

( مـن 10( من الفصل الرا ع واستناداً الحكا  الفقر  )تاسـ اً( مـن المـاد  )15اوالً وثانياً ( من الماد  )الفقرا  )

و  د تدقيق السـير  الذاتيـة   2019( لسنة  31الفصل الثالث من قانون المفوضية ال ليا المستقلة النتخا ا  رقم )

 -تم تصوير الجلسة وفقـاً لجءـرا ا  االتيـة :لكل مرشح تم أختياره من اللجنة الموكلة من مجلس المفوضين و

فيما يت لق  منص  م اون رئيس االدار  االنتخا ية للوؤون الفنية  فقد يان المتقد  )مهند فاضل عباس حسون( 

 لحصوله على تقييم اللجنة  تقدير )ءيد( و  د المداولة  ين الساد  اعضا  مجلس المفوضين    

 

 قرر مجلس المفوضين :  

 

الموافقة على تعيين السيد )مهند فاضل عباس حسون( بمنصب  )مبد ر عبام( معباون رئبيس ال ار     -:أولا  

الفنية ورفع اسمه الى مجلس الوزراء للمصا قة على تعيينه في المنصب  المبورور  النتخابية للشؤون

ا للقانون، و نشر القرار في الموقع الرسمي للمفوضية. ا وفقا  أنفا

ا: تكليف السيد رئيس مجلس المفوضين بمفاتحبة المانبة العامبة لمجلبس البوزراء بمبا ور  فبي )اولا(   -ثانيا

 اعاله.

 .2020/ 8/  12وصدر القرار بالرثر ة في  وم الربعاء الموافق        

 

 

 

 

   نسخة منه الى :

 مكات  السا   المفوضين المحترمين ... للتفضل بالطالع ... مع التقد ر . -

   السيد المين العام لمجلس المفوضين المحترم ... للتفضل بالطالع ... مع التقد ر.  -       

 

   16العتيا ي/ 3  ش . م / العبببد  :                                                          األمانة العامة لمجلس المفوضين   

 2020 /  8 /             التار خ :قسم شؤون المقرر                                                                                                      

 

 

                                                                              

 المستشار

  . فتاح محمد حسين سعيد 

 مقرر مجببلس المفوضبيبن 
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