
 اجلمهورية العربيـة السوريـة 

 اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
 و.ال/                      القرار رقم / 

 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
 وتعديالته 2004لعام /50بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم /

  2012لعام  /24وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم /
                                           م.و  /66واستناداً للتعليمات اخلاصة إبجراءات وأصول التعيني يف اجلهات العامة الصادرة عن رائسة جملس الوزراء برقم 

 وتعديالهتا. 10/10/2013اتريخ 

 وتعديالته 31/12/2014اتريخ  /36/وعلى أحكام القانون رقم 

 29/3/2015م.و اتريخ  /10وعلى أحكام قرار رائسة جملس الوزراء رقم 

 .14/6/2017اتريخ  1052/10املركزي للرقابة املالية رقم وعلى كتاب اجلهاز 
بعقود سنوية مؤقتة من محلة اإلجازة اجلامعية ملني املتضمن اإلعالن عن مسابقة عامة لتعيني عدد من العا 15/6/2017و.ال اتريخ  /632وعلى القرار رقم 

مكتبات (أو ما يعادهلا والثانية أبعمال  -أدب عريب  –أدب فرنسي  –أدب انكليزي  –االقتصاد  –احلقوق  -الكيمياء التطبيقية  –يف ) الطب البيطري 
للهندسة امليكانيكية والكهرابئية اختصاص  -يكية والكهرابئية اختصاص كهرابء للهندسة امليكان–اهلندسي –فنية من محلة شهادات ) املعهد التقاين / الزراعي 

صناعي / إنشاءات  – للصناعات النسيجية -بيطري –للمراقبني الفنيني  -للحاسوب  –إلدارة األعمال والتسويق  –للعلوم املالية واملصرفية –آليات 
 البيطرية/ ( أو ما يعادهلا –التجارية  –الصناعية  –الثانوية / الزراعية  -علمي /  –الثانوية العامة/أديب  –معدنية/ أو ما يعادهلا

 املتضمن أمساء املقبولني 8/2/2018و.ال اتريخ  /324رقم وعلى القرار 
 3/6/2018املؤرخ يف ة التنظيمية وعلى حمضر اللجن

 املتضمن اعتماد نتائج املسابقة 15/11/2018اتريخ  2190/10ى كتاب اجلهاز املركزي للرقابة املالية رقم وعل

 املتضمن أمساء الناجحني 6/11/2018و.ال اتريخ /1565وعلى القرار رقم 
 8/5/2019اتريخ  6436/1وعلى كتاب السيد األمني العام لرائسة جملس الوزراء رقم 

 يقرر ما يلي :
                  6/11/2018ترررررررسد   و.ال  /1565ب ونرررررررر المررررررةاد د ررررررر  ُيعتبرررررررة المررررررسما ال أدنرررررررج ينررررررر س    يم ررررررس  ال رررررررسن     -1المااااااا    

                   لتع ررررر   عررررأم  ررررر  العرررررس ل  فررررم ال مرررررسبمج العس ررررج ال علررررر  ع مرررررس لررررأم الم زرررررج العس ررررج للب رررررو  العل  رررررج ال داع ررررج 
 –ال مرررو   -الك   رررسل الت ب م ررج  – رر  ل لرررج  ررمسما النرررسةا ال)س ع ررج فررم   ال رررر الب  ررة  بعمرروم نرر و ج    ترررج 

                      كتبررررررررس  عيو  ررررررررس يعسملمرررررررس وال س  ررررررررج ب ع ررررررررس  ف  ررررررررج -يمب عةبرررررررم  –يمب فة مررررررررم  –يمب ا كل رررررررر    –اال تصرررررررسم
 -للم أنررج ال  كس  ك رج والكمةبس  رج اصتصرسب ءمةبررسل – أنرم الم–  ال عمررأ التمرس م / ال داعرم   ر  ل لرج  رمسما 

 –لمادا األع ررررس  والتمرررررو   –للعلرررروم ال سل ررررج وال صرررررةف ج  –للم أنررررج ال  كس  ك ررررج والكمةبس  رررررج اصتصررررسب  ل رررررس  
 –صرر سعم / ش ءررسلا   عأ  رررج/ يو  ررس يعسملمرررس –للصرر سعس  ال مررر ) ج   -ب  ررة  –لل ررةا ب   الي  ررر    -لل سنرروب 

الب  ة رررررج/ ع يو  رررررس يعسملمرررررس  –الت)سد رررررج  –الصررررر سع ج  – ال س و رررررج / ال داع رررررج -عل رررررم /  – رررررج العس رررررج/يمبم ال س و 
 :ان  ءل   م  ال)مس  ال  أما ب)س رلأم  مبول   بسلتع    
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 اإل ار  المركزية:     
 مديرية مشروع تطوير الثرو  الحيوانية / إ ار  مركزية/: -

 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-والعلوم اإلنس نية )قسم اللغة االنكليزية(اإلج ز  في اآل اب 
 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل

 70 عبأ ال سصة  ود طه 73 10
 70 نودج مي س نع أ 78 11

 
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 72 ينس ج غأية عم ل 879 67
 72 ف ام  بج ابةا    1124 68
 72    أ دا س ال   أ 68 69
 72  سصة  س أ تو سن 88 70
 72 ت    ن سح ضس ة 1481 71
 72 ع مى نون   معوم 278 72
 72 بأيع ل  أا صسلح 580 73
 72 علم   ة       أ 904 74
 72    أ د  س   سن 780 75
 72    أ ن مسن انعأ 464 76

 

 مديرية مشروع تطوير الثرو  الحيوانية / فرع الالذقية/: -
 

 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-اإلج ز  في االقتص  
 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل

 70 نعأهللا  أم دنر 71 22
 70 ابةا    ن ة ل أان 155 23

 
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 68 علم فةموس  عةوف 448 26
 67 مد أ  سيس ص ة بك 1192 27
 67 ما م دوعه   سنو 456 28
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 مديرية مشروع تطوير الثرو  الحيوانية / فرع طرطوس/: -
 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-اإلج ز  في االقتص  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 70 علم دو أ  علم 82 19
 70 يونف د    صبح 43 20

 
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 78    أ  به يونف 1072 21
 78 انعأ نلوم عبسس 671 22
 77 ون ه غسل ج عبأهللا 346 23

 مديرية مشروع تطوير الثرو  الحيوانية / فرع السويداء/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 73 نالم   صيسل  سن الأي  60 11
 72 توف   د ف د أان 32 12

 مديرية مشروع تطوير الثرو  الحيوانية / فرع الغ ب/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 68 نل  سن بةال  غسلم 249 11
 67 عصسم والل ة وم 56 12

 مديرية اإلنت ج الحيواني: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 71 فسي  ن سل ط ود  1350 77
 71  عةوف صبس صمة 1281 78
 71 ثسبت  ود دنت  1425 79
 71 لك س  دوان عس ل 73 80
 71 عسم  د س صض ةا 488 81
 71    أ ل سن الع سهللا 472 82
 71 علم صيسل الةع أ  1035 83
 71 عسيأ نمسم الخلف 1165 84



~ - 4 - ~ 

 مديرية الشؤون الم لية والمح سبية: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 71  سن  نال   بسدك 434 85
 71 يونف عل س ل)سة  84 86
 71 عسم  د س الص  سو  1506 87
 70  ءسم نسلم الأالم 984 88
 70 بسم  انةال ال مسد 188 89
 70 فسدو    ع  ه العبأ هللا 1024 90

 :أمالك الدولة واإلصالح الزراعيمديرية  -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-)أ بيشه    الث نوية الع مة 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 70 عبأ المسمد  ود المأم ال  ع  200 91
 70 طسلر دا س ال م  1192 92
 70   ذد كسدول    ل   201 93
 70 كس ل ل س عبسس 1200 94
 70 ن س   مة   الصسلح 1555 95

 :الحمضي ت بطرطوسمكتب مديرية  -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 77 نل سن ل ى نل سن 699 24
 77 علم شييس صل ل 1447 25
 77 يونف بلم  يونف 1060 26
 77 غمسن د    لم   118 27
 77 ع مى   مسل د ضسن 884 28

 مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث / إ ار  مركزية/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 70 ف صل ثة س علوش 142 96
 70 عبأ ال  ع  ة  ه ال   أ 95 97
 70 ال أ دا  س يونف 498 98
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 مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث / فرع طرطوس/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 76  ي أ نمسن ع  سن 35 29
 76 ن س    ة    لم  650 30

 الري الحديث / فرع الالذقية/:مديرية المشروع الوطني للتحول إلى  -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 67 انعأ كة  ه صضود 1173 29
 67    أ بءةم  ة يم 1419 30

 مديرية الحراج: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-)أ بيشه    الث نوية الع مة 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 70 ب سن د  سن غس   1476 99

 69    أ يسة  ال ص يى 1226 100
 69   اد  سد  فت سن 1439 101

 مديرية الشؤون اإل ارية والق نونية: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-)أ بيشه    الث نوية الع مة 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 69 علم  ةو  بوع مى 1343 102
 69 ان س  د س ال م سن 623 103
 69  أي  ب   ه فةله 80 104
 69 دا أ عال مدمد 1345 105
 69 لم  عال البسدوم  545 106
 69  واف ا س م    أ 549 107
 69 يو ع دفس     أ 1014 108
 69 ابةا    معسل الضس ة 1028 109
 69      غ أال صضة 1103 110
 69 صضة يمةم    وم 32 111
 69 تةءم  سمل   يونف 1225 112
 69 يل أ ميسال بةءس  1477 113
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 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-)أ بيشه    الث نوية الع مة 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 69 صسلح عال غس   1396 114
 69 يل أ  مال نةم  831 115
 69    أ دوال الءةع 282 116
 68  سةن  نوا ة األصالن 318 117
 68    أ نالم مير 83 118
 68 غسة   سمل   اصالن 708 119
 68 بسم  ون   ال مسد 166 120
 68 يونف  م نة  1083 121

 مديرية مش ريع استصالح األراضي وتطوير التشجير المثمر/ إ ار  مركزية/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-)أ بيشه    الث نوية الع مة 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 68 طسلر و سم    أ 923 122
 68 لل    سدل    واس 892 123
 68 ال أ ن)ى البةام 1146 124

 مديرية مش ريع استصالح األراضي وتطوير التشجير المثمر/ فرع السويداء/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-الث نوية الع مة )أ بيشه    

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 70 ان سع ل د سم صأاج 38 13
 69  سنم غ أال  ة أ 86 14

 مديرية التدريب والتعليم الزراعي: -
 مركز التدريب على التنمية الريفية بطرطوس: -

 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-)أ بيشه    الث نوية الع مة 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 76  صة   س   س    698 31
 76  ألت  ة    ل وم 210 32
 76 ن  ة الدا الء   1233 33
 76 علم غ أال  أوم 75 34
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 الث نوية المهنية الزراعية والبيطرية بدمشق: -
 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-والعلوم اإلنس نية )قسم اللغة االنكليزية(اإلج ز  في اآل اب 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 70 ع س ا ت س     أ 26 12

 
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 68 عو م د س لس أ 1375 125
 68 عسم    مسن ال ع   905 126

 

 الث نوية المهنية الزراعية والبيطرية ب لغ ب: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 64 ع مى  ة      وم 87 13
 63   ذد ماد     يوض 156 14
 63 ف صل  ود  نل  سن 191 15

 

 الث نوية المهنية الزراعية والبيطرية بطرطوس: -
 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-اإلج ز  في االقتص  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 70 عبأ المسم   سيس و سف 107 21
 69 يونف غ و  لم   47 22

 
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 75    أ دو أا    أ 1317 35
 75  عبسن د      أ 1112 36
 75 يو س اد ج غس   574 37
 75 علم ة  ر لم  511 38
 75 عبأ الع    ل  ا علم 457 39
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 الث نوية المهنية الزراعية والبيطرية ب ني س: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 75 ت م ة ي ل العت   202 40
 75 بم)ت ل  أا علوش 20 41
 74 عبأ ال   أ اي سن علم 1196 42

 

 المهنية الزراعية والبيطرية ب لشيخ بدر:الث نوية  -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 74 ال أ ال س لب ر 890 43
 74 ع مى عال ل ال 811 44
 74 ابةا    يسدا غس   831 45

 

 الزراعية والبيطرية ب لدريكيش:الث نوية المهنية  -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 74 نل سن اليت ابو دلس  1311 46
 74 كس ل د   ابةا    29 47
 74  سلك فست  يو س 407 48
 74 ابةا    ل سن    أ 62 49
 74 ال أ    أ علم عبسس 848 50

 

 الث نوية المهنية الزراعية والبيطرية بجبلة: -
 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-اإلج ز  في االقتص  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 70 اصف ل سن ل سب 23 24

 
 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-االنكليزية(اإلج ز  في اآل اب والعلوم اإلنس نية )قسم اللغة 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 68 ال أ ادوم نل  سن 104 9
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أعم ل فنية )مراقب زراعي(-شه    الث نوية الزراعية  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 76 طس ة د ى ل وم 94 36
 76 عأ سن فست  ل  أوش 139 37
 76  سلك علم لسيك 74 38

 
أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-أ بيشه    الث نوية الع مة )  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 66    أ مي س ع مى 1033 31
 66 ف صل د س الء   200 32
 65 لسفظ صبس نلعوم 473 33

 
 الزراعية والبيطرية ب لقر احة:الث نوية المهنية  -

 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-اإلج ز  في االقتص  
 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل

 69 عأ سن ميسال شبةا    105 25
 

 شعبة(أعم ل إ ارية )مع ون رئيس -اإلج ز  في اآل اب والعلوم اإلنس نية )قسم اللغة االنكليزية(
 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل

 66    ع د  س لسيك 73 10
 

أعم ل فنية )مراقب زراعي(-شه    الث نوية الزراعية  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 76    ع دوال ةوبسد  262 39
 75 عأ سن د    الأوا  47 40
 75 عبسس د م عبسس 152 41

 
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 65   م فست  علم 746 34
 65    ف  ودان لمون  1226 35
 65 لم  عال  م س 489 36
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 :المنشآت -
 / إ ار  مركزية/: آذار 8منشأ   -

 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-)أ بيشه    الث نوية الع مة 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 67 يل أ تم    لسج لم  525 127
 67 نمسم  به صسلح 44 128

 

 :المؤسس ت -
 المؤسسة الع مة للدواجن / إ ار  مركزية/: -

 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  القبولرقم  مسلسل
 67  ونى ن  ه يونف 91 129
 67 عبأ الةل   عيةال الكأع 808 130
 67    أ  به   صود 870 131
 67    أ لود س يونف 1443 132
 67 بأيع  ود ال ك ل 300 133

 

  واجن صيدن ي /:منشأ  المؤسسة الع مة للدواجن /  -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-الع مة )أ بيشه    الث نوية 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 67  س ة دوان ال صة  604 134
 67 اي   ما  ج الك ال م 390 135
 67 يل أ   سم  يونف 145 136
 67 نل  سن   س  المموم 181 137
 67  ةوان ع  الأي  ال  سد  1020 138
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 المؤسسة الع مة للدواجن / منشأ   واجن الالذقية/:
 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-اإلج ز  في االقتص  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 69 ة   عال  ن ة  46 26
 69 نسم دوان صمة 120 27
 69 ع مى   أوح ال سيك 154 28

 
أعم ل فنية )مراقب زراعي(-الزراعيةشه    الث نوية   

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 75 ال أ ن س س طة بوش 182 42
 75 عبأو  مس د  سن 177 43

 

 المؤسسة الع مة للدواجن / منشأ   واجن طرطوس/: -
 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-اإلج ز  في االقتص  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  القبولرقم  مسلسل
 69    ه  مس نل  سن 71 23

 
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 74    وم  ال  نل  سن 1253 51
 73 بمسم ل)    بس ج 340 52
 73 ال أ ايل   ةعةود 676 53
 73 صضة عل س نل  سن 82 54
 73 ع الأي  بةال  ن وم 50 55
 73 يونف بءةم يونف 1071 56
 73 عسطف نوةان ان سع ل 1324 57
 73 لسفظ ل  ج صل ل 1352 58
 73    أ عال مدغسم 969 59
 73 انعأ  ةفت العلم 212 60
 73 فة أ ال أ لم  71 61
 73    ة    وم الةعوان 247 62
 72 ع سم نون  لم   1223 63
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 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 72 علم   ة س   صود 211 64
 72 اكةم  بس ع  سن 403 65

 

 المؤسسة الع مة للدواجن / منشأ   واجن السويداء/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 69  سن  د   ابو  غضر 41 15
 66 كس ل  ذا االبسظه 80 16

 المؤسسة الع مة لألعالف / إ ار  مركزية/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 66 عالل الأي   أم ال ونى 1222 139
 66 علم والل صل ل 119 140
 66 علم ا عسم الع     1501 141
 66 عسم  ايس  نال ه 514 142
 66 عصسم د سم ع مس  1386 143
 66 لك ت نوةان نلوم 1161 144
 66    أ والل  ونى 1182 145
 66 علم  نول س ابو ميوب نع أ 753 146
 66 ن س   مى العوام 885 147
 66 علم ل س لم  1390 148

 

 فرع السويداء/:المؤسسة الع مة لألعالف /  -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 66 ك س  عال ء وان 51 17
 64 فواة يسد  العوم  75 18
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 :/الالذقيةالمؤسسة الع مة لألعالف / فرع  -
 )مع ون رئيس شعبة(أعم ل إ ارية -اإلج ز  في االقتص  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 68 نمسم ا  أا ابةا    92 29
 68 طال  فسطة ال أ 18 30

 
أعم ل فنية )مراقب زراعي(-شه    الث نوية الزراعية  

 مركز بحوث الالذقية
 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل

 75  صة ت سد  االع ى 32 44
 75 اصف البة    ةل لم 309 45
 74 ثسبت بسنكس  ال  ةة 145 46
 74   اع   ة   نل  سن 172 47
 74  ظ ة  مة   ع  سن 71 48
 73  ظ ت د س علوش 86 49
 73   اد عال طةاف 161 50

 

 المؤسسة الع مة للمب قر / الص لة بدمشق/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-)أ بيشه    الث نوية الع مة 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 66 غمسن د أ  ف سض 269 149
 66 ض سل غ   الم أ 1068 150

 الهيئ ت: -
 الهيئة الع مة للثرو  السمكية / فرع  مشق/: -

 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  القبولرقم  مسلسل
 66  س ة  يس  الأايه 647 151
 66    أ د سم الءمسب 58 152
 66 طه دلسب الم سع ل 478 153
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 الهيئة الع مة للثرو  السمكية / فرع طرطوس/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب والشهر االسم  رقم القبول مسلسل
 72  سلك صيسل عةوس 1136 66
 72 علم د س يل أ 116 67
 72  أي  د  س صضة 667 68
 72 عبسس  مةةام لم  206 69
 72 فس   نالف نل سن 805 70

 الهيئة الع مة للثرو  السمكية / فرع الالذقية/: -
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-)أ بيشه    الث نوية الع مة 

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 64 ن  ع د ف نل     900 37
 64 عبأ ال ) أ دا س عبوم 447 38
 64 بمسم   دا س صمود 1342 39
 64 ك ج   س الك ج 121 40
 63 ف سض د سم نك ف 239 41

 وحم ية الب  ية / إ ار  مركزية/:الهيئة الع مة إل ار  وتنمية  -
 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-اإلج ز  في اآل اب والعلوم اإلنس نية )قسم اللغة االنكليزية(

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 69 يونف   يسل بسلوش 81 13
 68    أ غ ى دفسعه 46 14
 68  ونى    أ ضبعسن 16 15
 67 ال أ غ أال ل)سة  19 16
 65    أ   س  لب ب  22 17

 
 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 66 علم وفسل ال أ 134 154
 66 صسلح نوةان علم 312 155
 65 ال أ شي سس نلوم 392 156
 65 نم ل ل     س 1091 157
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 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 65 ال أ  )سا الك)ك 1453 158
 65 عصسم الدا بأد 1104 159

 

 مديري ت الزراعة واإلصالح الزراعي في المح فظ ت: -
 مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في السويداء: -

 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 64  وفل بءةم عأوان 18 19
 63  سن   ود  ةف الأي   20 20
 63 غسلر دفمت دءسب 53 21

 

 مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في طرطوس: -
 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-اإلج ز  في االقتص  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 69    أ د م  عال 137 24
 68 عسم   به ال أ 124 25
 67 لك ت  عال ع ةان 72 26
 67 علم لم   صر 57 27
 66 لم  ن ة علم 6 28
 66  صف ة  س  معوم 46 29
 66 فمأ لب ى  س    109 30
 65 نل  سن   ة س لم  68 31
 64 ن  ة ل س ع مى 24 32
 63 ع    عيةال   موب 79 33
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 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-الث نوية الع مة )أ بيشه    

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 72 ك س   مله ابةا    1177 71
 72  س م   مس ال أ 1444 72
 72 علم د م مدو ش 46 73
 72 عسم  دا  س  ونى 53 74
 71    أ عب ة نع أ 3 75
 71 لس أ د م    أ 383 76
 71 علم دبس ن عو  70 77
 71   م  د سم عل ءه 763 78
 71 لم  صبس ص وح 84 79
 71 يل أ   لأا الءس م 160 80
 71 ال أ ل  س لم  881 81
 71 نسبة اييس  ةضه 107 82
 71 علم عس أ   عبسن 187 83
 71 علم د     موب 283 84
 71 غمسن ل سن عبأهللا 17 85
 70  ي أ نل  سنييم   165 86
 70 ن  ة  ود نل  سن 690 87
 70 عبأ ال   أ  سد  سن  عال 278 88
 70   ذد نل سن ة سم 38 89
 70   م الأي  مال  ابةا    613 90

 مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في الالذقية: -
 أعم ل إ ارية )مع ون رئيس شعبة(-اإلج ز  في االقتص  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  القبولرقم  مسلسل
 68 عبأ المسمد  ود  مالم 29 31
 68  صة  به ف أ  2 32
 68 علم فسط ه نل  سن 97 33
 68 ص ةا  عال  سل ش 82 34
 68 ف)ة  أيل بأود 149 35
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 رئيس شعبة(أعم ل إ ارية )مع ون -اإلج ز  في اآل اب والعلوم اإلنس نية )قسم اللغة االنكليزية(
 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل

 66 بسن   به يعموب 111 11
 

 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 63  وفل فسط ه نل  سن 914 42
 63  وفل ي س م نل  سن 915 43
 63 صبسح الأي   به ءب بو 1298 44
 63 صل ل عب ة ن ة  1158 45

أعم ل فنية )مراقب زراعي(-شه    الث نوية الزراعية  

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 73  ة أ عيةال مير 158 51
 72 بمسم دا س ا ون  44 52
 72 فسضل عب ة ذءة  97 53
 72 ال أ   س  ظسم 141 54
 71  ال   أيل  ة عوش 64 55
 71 لم   ظ م صسلح 201 56
 69  صة د     معوم 59 57
 69 صالح  به  سفش 90 58
 69  ضس   نسد  ل ال 42 59
 69 غمسن ة  ه مب له 170 60
 68  صة والل مداج 163 61
 68 يل أ اي سن نبةان 147 62
 68 ن  ة ة  س تةصسن 189 63
 68  سمد   يوضل)    120 64
 68 نل   مي س مدو ش 122 65
 67 ن س   سد  مدو ش 146 66
 65    أ ن سد  نو أان 65 67
 65    أ يالل المسن 55 68
 65 ون ه ي م نل  سن 105 69
 64  عةوف ل لى ع تة 180 70
 64 علم   س صسدم 51 71
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 أعم ل إ ارية )ك تب(-علمي(-شه    الث نوية الع مة )أ بي

 المحصلة اسم األب االسم والشهر  رقم القبول مسلسل
 64 صضة ي ل شبةا    103 72
 64 علم ايم  لسيك 67 73
 63  ضس  كةم  نلمر 183 74
 63 كس ل عيسف  )سد 110 75
 63   م  ل    مدو ش 85 76

                  علاااى السااا    الناااا جحين المقباااولين المباااين أسااام ورم أعااااالي اساااتكم ل األوران الثبوتياااة المطلو اااة للتعيااااين  -2مااا    ال
                وتعديالتاااا   2004لعااا م  /50مااان القااا نون األس ساااي للعااا ملين فاااي الدولاااة رقااام / /7وفاااق أحكااا م المااا    /

ا القاااااااارار وتساااااااااليم رااااااااا ي األوران                               خااااااااالل ماااااااااد  ال تتجاااااااا وز الشاااااااااهر ماااااااان تااااااااا ريخ صاااااااادور رااااااااا 
                  إلااى )الهيئااة الع مااة للبحااوث العلميااة الزراعيااة( تحاال ط ئلااة سااقوو الحااق باا لتعيين للو يفااة المعلاان عنهاا  

 في ر ا القرار في ح ل تخلف الن جح عن تقديمه  خالل المد  المحد  .
 ار من يلزم لتنفي ي.يبلغ ر ا القر  -3م    ال

 م. 2019/     /    مشق في                   

 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
 املهندس أمحد فاتح القادري                                                                         

 
 
 
 : لصورا
 اجلهاز املركزي للرقابة املالية يرجى االطالع  -

 يرجى نشر القرار يف هبو مركز احملافظة لديكم  وإعالمنا بتاريخ النشر  / طرطوس –الالذقية  –) الغاب( محاه  -السويداء  –حمافظة / دمشق  -

  مديرية اإلنتاج احليواين  –مديرية مشروع تطوير الثروة احليوانية  –مديرية املشروع الوطين للتحول إىل الري احلديث  –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي / مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية  -
 -  وتطوير التشجري املثمرمديرية مشاريع استصالح األراضي  –مديرية احلراج كتب احلمضيات بطرطوس  م –مديرية أمالك الدولة واإلصالح الزراعي  –مديرية الشؤون املالية واحملاسبية  –

 مديرية التدريب والتعليم الزراعي / مركز التدريب والتنمية الريفية بطرطوس /

 القرداحة / -جبلة  -الدريكيش  -الشيخ بدر  -ابنياس  -طرطوس  - الغاب -بدمشق  /املهنية الزراعية والبيطرية الثانوايت  -

 آذار 8منشأة  -

 املؤسسة العامة للدواجن -

 لعامة لألعالفاملؤسسة ا -

 املؤسسة العامة للمباقر -

 اهليئة العامة للثروة السمكية -

 اهليئة العامة إلدارة وتنمية ومحاية البادية -

 مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي يف السويداء -

 مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي يف الالذقية -

 مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي يف طرطوس -

 لنشر القرار يف لوحة اإلعالانت وإعالمنا اتريخ النشرالديوان العام  -

 التعيني إلجراء الالزم  -
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