
 الجمهورية العربيـة السوريـة 
 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

 و.ال/                القرار رقم / 

 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي

 وتعديالته 2004لعام /50بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

  2012لعام  /24وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /

واستناداً للتعليمات الخاصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 

 وتعديالتها. 10/10/2013تاريخ            م.و  /66

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

 29/3/2015م.و تاريخ  /10وعلى أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 .14/6/2017تاريخ  1052/10المركزي للرقابة المالية رقم وعلى كتاب الجهاز 

بعقود المتضمن اإلعالن عن مسابقة عامة لتعيين عدد من العاملين  15/6/2017و.ال تاريخ  /632وعلى القرار رقم 

أدب  –االقتصاد  –الحقوق  -الكيمياء التطبيقية  –إلجازة الجامعية في ) الطب البيطري سنوية مؤقتة من حملة ا

مكتبات (أو ما يعادلها والثانية بأعمال فنية من حملة شهادات ) المعهد  -أدب عربي  –أدب فرنسي  –انكليزي 

للهندسة الميكانيكية والكهربائية  -للهندسة الميكانيكية والكهربائية اختصاص كهرباء –الهندسي –التقاني / الزراعي 

 -بيطري –للمراقبين الفنيين  -للحاسوب  –إلدارة األعمال والتسويق  –للعلوم المالية والمصرفية –اختصاص آليات 

الثانوية /  -علمي /  –الثانوية العامة/أدبي  –صناعي / إنشاءات معدنية/ أو ما يعادلها – للصناعات النسيجية

 البيطرية/ ( أو ما يعادلها –التجارية  –ية الصناع –الزراعية 

 المتضمن أسماء المقبولين 8/2/2018و.ال تاريخ  /324رقم وعلى القرار 

 11/2/2018و.ال تاريخ  /332وعلى القرار رقم 

 3/6/2018المؤرخ في ة التنظيمية وعلى محضر اللجن

المتضمن اعتماد  15/11/2018تاريخ  2190/10وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 

 نتائج المسابقة

 المتضمن أسماء الناجحين 6/11/2018و.ال تاريخ /1565وعلى القرار رقم 

 يقرر ما يلي :

                  6/11/2018ترررررؤي  و.ال  /1565بموهررررق دة ررررسدؤ ؤ رررر  يُعتبررررس دة رررررجة دةماؤهررررن ه ررررمرين  هج ررررر  دة ررررره     -1المااااادة 

                   ةتع ررر   يررراج عررر  دةعررررعد  فرررل دةم ررررب ن دةعرعرررن دةمعدررر  ي ةرررر ةررراب دةة لرررن دةعرعرررن ةدب رررو  دةعدم رررن دة ؤدي رررن 

 –دة  ررو   -دةك م رررا دةت ب   ررن  –عرر  لمدررن ةررةرجة داهرررعة دةيرعع ررن فررل ر دة ررق دةب  ررس  بع رروج  رر وين ع  تررن 

                     عكتبرررررو مهو عررررر يعرجةةررررر ودة ر  ررررن ب يمررررر  ف  ررررن -هجب يسبررررل  –هجب فس  ررررل  –هجب د كد رررر    –دال تصرررررج

 -ةدة ا رن دةم كر  ك رن ودةكةسبرة رن داتصررر اةسبررا –دةة ا رل –ر دةمعةا دةت ر ل / دة ؤديل  ع  لمدن ةةرجدو

 –أليمررر  ودةت رروي  اجدؤة د–ةدعدرروا دةمرة ررن ودةمصررسف ن  –ةدة ا ررن دةم كر  ك ررن ودةكةسبرة ررن داتصرررر  ة رررو 

 –صرر ريل / ش ءرررادو ععا  ررن/ هو عررر يعرجةةررر –ةدصرر ريرو دة  رر ي ن   -ب  ررس  –ةدمررسد ب   دةي  رر    -ةد ر رروب 

ع بروة   دةب  سين/ م هو عر يعرجةةرر  –دةتيرؤين  –دةص ري ن  – دة ر وين / دة ؤدي ن -يدمل /  –دة ر وين دةعرعن/هجبل 

 وف  دآلتل:و  دةعدم ن دة ؤدي ن برةتع    ةاب دةة لن دةعرعن ةدب 
 

  أعمال إدارية )معاون رئيس شعبة(-اإلجازة في الحقوق

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 64 يا رن يو ف  ط  رو  37 10

 63 يو ف ا دعه غرة ه 25 11
 

 شعبة(أعمال إدارية )معاون رئيس -اإلجازة في الحقوق

 قسم بحوث الحمضيات –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 65 لكمت يدل دةبوج  14 6
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 شعبة(أعمال إدارية )معاون رئيس -اإلجازة في الحقوق

 قسم بحوث الحمضيات –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 64 ع ما بتو  دبسدن   20 7

 63 ل    دمى   س 50 8
 

 أعمال إدارية )معاون رئيس شعبة(-اإلجازة في االقتصاد

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 76 صب ل فرج  عودن 139 5

 76 ديوب ع  را اد ل 67 6

 75 يدل يمرؤ دلما 75 7

 75 ل   عدك د م اؤ 4 8

 74  ةسو ؤب ع ص وؤ 168 9

 74 ير    يدل  د مرن 173 10

 73  م س نبه  ع ا 5 11

 73 ةوات ؤةر  دوا 3 12

 73 هةرج ع ةل  س  يدل 20 13

 73 فة   ع  ون يدوش 151 14

 72 هلما ؤيد  د م اؤ 42 15

 72 دلما  وعس لال  6 16

 71 عي ا  بر  دلما 134 17

 71 ع ما ناب يباهللا 141 18

 71 ا سدو  بر  ةرة ش 81 19

 71 يدل ل    عخدوف 28 20

 71  د   ل اؤ  ويا 143 21

 شعبة(أعمال إدارية )معاون رئيس -اإلجازة في االقتصاد

 قسم بحوث الحمضيات –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 75 امر  جدؤي  ل   49 6

 75 دَصف بتو   د ر ل 36 7

 75 وه ه  ة س يرغل 41 8

 75 دلما ديير بسارو 113 9

 74 ع ما ؤيتر يدل 20 10

 73 يا رن فرت  ع موج 35 11

 73  رظ  او ا دؤيج  18 12

 73 دلما ؤةر ا  ق 12 13

 72 ع ما  رؤ  ل اؤ  28 14

 71 جعس غ ادا ع ما 64 15

 71 هةرج يدل لمادن 104 16

 71 فسج دؤيج ع ما 67 17

 71 دبسدن   جيمر جال 32 18
 

 شعبة(أعمال إدارية )معاون رئيس -اإلجازة في اآلداب والعلوم اإلنسانية )قسم اللغة االنكليزية(

 اإلدارة المركزية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 72 غرع   يالا دة اوؤ 45 6
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 شعبة(أعمال إدارية )معاون رئيس -اإلجازة في اآلداب والعلوم اإلنسانية )قسم اللغة االنكليزية(

 اإلدارة المركزية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 71 ل    ع ى دةعرر 56 7

 71 عيدح عي ا د مري ل 42 8

 71 ل   ؤودن او ر 25 9
 

 رئيس شعبة(أعمال إدارية )معاون -اإلجازة في اآلداب والعلوم اإلنسانية )قسم اللغة االنكليزية(

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 76  ة ل نرة   د مرن 65 2

 76  وؤ دةاي  ا اد اادا 97 3

 76  ع ا  بر  د عا 118 4

 71 ل   ن را  ر   25 5

 69 ع ما ؤبر دلما 21 6

 69 هم ل ويا باوؤ 99 7

 68 ف دج صبر ب ءر ل 17 8
 

 أعمال إدارية )معاون رئيس شعبة(-اإلجازة في اآلداب والعلوم اإلنسانية )قسم اللغة االنكليزية(

 مركز بحوث القنيطرة

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 66  ودف دعر ل دةم ما 1 4

 64 عيرج ؤعدن ع ما 8 5
 

 أعمال إدارية )معاون رئيس شعبة(-العربية( اإلجازة في اآلداب والعلوم اإلنسانية )قسم اللغة

 اإلدارة المركزية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 65 يدل دبت را ه عا 7 3

 64 د مري ل نمرا صرةح 37 4

 64 دلما ةب ى ل   4 5

 63  يادو ؤ ر اسيمر 26 6
 

 أعمال إدارية )معاون رئيس شعبة(-العربية(اإلجازة في اآلداب والعلوم اإلنسانية )قسم اللغة 

 ةمركز بحوث القنيطر

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 68 دبسدن   عسدا دةخ بر 12 1
 

 

 أعمال إدارية )معاون رئيس شعبة(-اإلجازة في اآلداب والعلوم اإلنسانية )قسم اللغة الفرنسية(

 اإلدارة المركزية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 68 يبا دةةرج  ؤ    ي  ى 21 3

 67 ف صل  وؤ دةةاب ي  ى 13 4

 65 ع ما  وؤد عص يى 4 5

 63 ي ي  نبر يبرس 16 6
 

 

 

  أعمال فنية )طبيب بيطري(-اإلجازة في الطب البيطري
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  مركز بحوث السلمية

 المحصلة األب اسم االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 69 هوعيف شيرج دة دو  3 3
 

 أعمال فنية )معاون رئيس شعبة(-اإلجازة في الكيمياء التطبيقية

 إدارة بحوث القطن –مركز بحوث حلب 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 64 يبا دةغيوؤ ديمرن ةسبتيل 5 3
 

 )مراقب زراعي(أعمال فنية -المعهد التقاني الزراعي

 مركز بحوث السلمية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 70 يدل  والا دةيسؤ  8 2
 

 أعمال فنية )مراقب زراعي(-المعهد التقاني الزراعي

 مركز بحوث الغاب

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 75 د وؤ ع س  صوؤ 18 6

 75 ود   لب ق ؤبر  42 7

 72 ع صوؤ جيمر ؤعضرن 67 8

 71 يدل  ب ده ت ار 7 9

 71 ؤعو    را ع ما 15 10

 68 دبسدن    عرج  معرن 9 11

 67  وفل  ضر  ي مرن 23 12

 62 عسةا اترا اد يه 69 13
 

 أعمال فنية )مراقب زراعي(-المعهد التقاني الزراعي

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 78 دبسدن   صبرح  دوا 84 5

 77   ف دةاي  صيرا دةخ  ق 40 6

 77 غ ر  ؤد  ر دةعبا  30 7

 77 ي ل  وعدن لال  75 8

 76 ع ما عنو  ا ا دل 39 9

 76 ي  ى ؤعدن د مري ل 144 10

 76 عص يى  مس ة خر ل 133 11

 76 يبرس ؤدةا يون 137 12

 75 ةراس جيا ع موج 80 13

 75 ع يا هراد   دةوع  169 14

 74 ودةل  مس اضوؤ 87 15

 74 د  س فادا  العن 25 16

 73 بسارو ؤي   دمرن 83 17

 73 ع موج ؤبر جؤغرا 155 18

 73 دلما  رؤد  جيق 136 19

 72 فرؤس فداد ل   38 20

 71 ير    ن يرا ا  دل 58 21

 70 ع ما ؤد  ر فةا 81 22
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 أعمال فنية )مراقب زراعي(-المعهد التقاني الزراعي

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 70 عاسير ؤدعح دطسش 176 23

 66 ظرفس ة سي  ي  ى 97 24

 66 طال  ةذب ط ق 82 25

 66 وف   غ ث ص وؤ 34 26

 66 عال والا  بالن 174 27

 63 ير    ع س لم ءه 61 28
 

 

 أعمال فنية )مراقب زراعي(-المعهد التقاني الزراعي )اإلنتاج النباتي(

 قسم بحوث الحمضيات –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 69 يدل عي ه ع ةوب 76 20

 69 عرةك   سي  عص يى 117 21

 69 يدل صيرا ؤي رن 68 22

 69 ع موج دةيت ع موج 34 23

 67 يو ف  ةرج ل اؤ 103 24

 66 اد ل   اس و وف 77 25

 65 همر   يرؤد  دوا 93 26

 63 دلما صبر ا دعن 158 27
 

 

 أعمال فنية )فني حاسوب(-المعهد التقاني للحاسوب

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 68 ل اؤ ؤبر لسفوش 8 8

 67 يبا دةكسي  غ وة دةوؤيه 67 9

 66 يو ف عي  دلما 53 10

 66 عضس غرج   رصس 41 11

 63 تسال نايل يدل 45 12
 

 أعمال إدارية )كاتب(-التقاني للعلوم المالية والمصرفيةالمعهد 

 إدارة بحوث الثروة الحيوانية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 78 يدل  وؤ ي ي   6 4

 77 ع ما يرةءه دةغسيق 21 5

 75 ارةا د مرا دةعدل دة ويج 34 6

 74 يو ف  عرؤ  دة دو 10 7

 70 ي  ى دالبسدن  عرها   58 8

 69 عيرج ويا دةصع ا  50 9

 69 ي  ى  يرو دةمص يى 14 10

 67 ل   بءرؤ ل   13 11

 65 ع ما ل اؤ ديمرن دالةسا 38 12

 64 غر    ةرا ا رب 23 13
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 أعمال إدارية )كاتب(-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

 مركز بحوث الغاب

 المحصلة اسم األب االسم واشهرة رقم القبول مسلسل

 72  دمرن جدؤي  جيق 14 4

 71  ريف ؤ ر همو  2 5
 

 أعمال إدارية )كاتب(-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 72 ل   تمرؤد ايى 40 5

 71 ع عوج  رعس ة رج  21 6

 70 ع ما عرؤ  دةم صوؤ 50 7

 69 عرعن ة د رن ف رض 10 8

 68 ع ما ادوج  رجؤو 76 9

 67 ل   ع س ر ياؤد 30 10

 67 ع ما ؤدعل جيرب 37 11

 63 ع ذؤ  وؤ عدوك 59 12
 

 أعمال إدارية )كاتب(-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

 قسم بحوث الحمضيات –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 74 دبسدن   ؤ ا  بسارو 9 2

 71 دلما بسدا  د مري ل 81 3

 70 غ رن ؤي  يدل 69 4

 68 غر   غ  را دبسدن   16 5

 68 يو ف  بر  ع موج 4 6
 

 أعمال إدارية )كاتب(-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

 القنيطرةمركز بحوث 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 70 اريا ؤ ا  هسيا  4 4

 70 ع ما  مس عيبل 33 5
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 أعمال فنية )مراقب فني(-المعهد المراقبين الفنيين

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 67 لب ق بتو  ععسوف 13 2

 65 يدل نبه  وفل 9 3

 65 يمرج دةاي  ب رن يو س 15 4

 63 ؤة ف وف  ه عيسج 2 5
 

 أعمال فنية )مراقب فني(-المعهد المراقبين الفنيين

 قسم بحوث الحمضيات –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 76 طرنس ع رس ع ون 18 4

 76  رعل  و   ل   5 5

 73 ف دج يال دبسدن   68 6

 72 ير س   دوب يبادةةرج  14 7

 67 ع ما ؤنف  د مرن 35 8

 66 ي دةاي   م س  و وف 3 9

 65 ل    غ  ل   1 10
 

 

 أعمال فنية )مراقب فني(-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية اختصاص /كهرباء/

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 73  ضر  ؤ     تو 7 4
 

 أعمال فنية )مراقب فني(-المعهد التقاني الهندسي

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 68 بسنرن ييسدا ص س 28 5

 63 يسفرن صربسي  ؤضودن 12 6
 

 

 

 

 

 أعمال فنية )مراقب فني(-الهندسيالمعهد التقاني 

 قسم بحوث الحمضيات –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 73  دمرن ةمى د مري ل 9 3

 71 ع موج ة دى ع  س 19 4

 69 باؤ  غ  و وف 3 5

 69 نرة  ع ما دلما 15 6

 64 د عا ير س يبرس 22 7
 

 أعمال إدارية )كاتب(-علمي(-العامة )أدبيشهادة الثانوية 

 اإلدارة المركزية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل
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 أعمال إدارية )كاتب(-علمي(-العامة )أدبيشهادة الثانوية 

 اإلدارة المركزية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 76 ي دةاي   رترة ر اااو  1340 33

 76 ل    م ه دلما 1374 34

 76  عا ةذب بال  873 35

 76 نر ل دةمعت  برهلل يمرؤ 1441 36

 76 وه ه ع رس لموج 964 37

 76 يا رن غسدا يبا دة الا 891 38

 75 ع ما ل رن  خده 99 39

 75 ةي   ؤنف يي ق 733 40

 75  د مرن فرطمه دة ري  100 41

 75 ع موج  ير  دةسنبرن 96 42

 75 ع ما وف  ه دةمص يى 265 43

 75 دبسدن   وفرا دة رج يو ف 146 44

 74 بءس ناب دبو عا  1556 45

 74 دع س ؤي  دبسدن   1363 46

 74 ع صوؤ ع رؤ صبس  1405 47

 74 فرؤو  د مرا دةعبا هللا  1023 48

 74 هلما  يا دةعيل 913 49

 74 يبا هللا  غ  را  د مرن 1291 50

 74 ع يا وصر  باوؤ 561 51

 74 هلما ؤد  ر نسعوش 247 52

 73  ضر  ة   ع عبس  1433 53

 73 ع موج دع مه دةصرةح 63 54

 73 ع موج دةعبرس ثسدا 199 55

 73  ة ل تمرؤ  ب مه 1005 56

 73 يدل   را يباو 284 57

 73 ع ما ن    ع رؤ دةكدل 1426 58

 73 ا رب نبه دة    864 59

 73 ار س وفرا جؤويش 127 60

 73 دع    وؤ ع موج 679 61

 73 ع ما دوصر  دةخودةا  976 62

 73 داسا ؤ ر دةعموؤ  129 63

 73 يو س دة و فب   ه  407 64

 72 يدل ةذد ارعا 621 65

 72 دلما نايل دةصرةح 673 66
 

 أعمال إدارية )كاتب(-علمي(-شهادة الثانوية العامة )أدبي

 مركز بحوث ريف دمشق

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 75 يدل ع تةر دجؤيس 30 7

 74 يبا دةغيوؤ ير س بعدبكل 291 8

 74 يرج  دؤيج ع عوج 296 9

 73 ع موج ع ى دةاؤيو ل 319 10

 73 ع ما ةمر دةخور 160 11
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 أعمال إدارية )كاتب(-علمي(-شهادة الثانوية العامة )أدبي

 مركز بحوث ريف دمشق

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 73 ي ا تغسيا دةمصس  337 12

 72 وف   غ  را  د مرن 276 13

 72 يبا دةونرب ااييه ا عرن 112 14

 72 هلما  وؤ دةع رف 261 15

 72 ع ما يا رن ؤدعل  ويا 59 16

 72 يرج  ن يرا ع عوج 295 17

 71 يدل جيرا ب  ح 37 18

 71 فودع عسي  داللما 186 19

 70  رة  ؤدعر دةعدل 183 20

 69 بر   غيسدن دةكسج  64 21

 67 عاي  ع ما دةايوب 285 22

 67 ع موج ثسير ل اؤ 223 23

 67 ؤضر  د   صرةح 182 24

 67 هر    يوج دةذيرب 143 25

 67 يو ف ه مر دبسدن   117 26

 65 يسفرو غ رضعةى  280 27

 65 بخ ترن   سي  دة ؤي  105 28

 65 ت   س  ةمى دة رجؤ  292 29

 63 دلما  ع ه ل اؤ 288 30

 63 عص يى يب س دةوغر 114 31
 

 

 أعمال إدارية )كاتب(-علمي(-شهادة الثانوية العامة )أدبي

 قسم بحوث التفاحيات –مركز بحوث السويداء 

 المحصلة اسم األب والشهرةاالسم  رقم القبول مسلسل

 78  دمرن ؤجي ه يب ا 104 4

 78 لموج دعجنرؤ دبو ؤدس 17 5

 77  دمرن ةمى دةمت ل 42 6

 77 عسنج دهيرن دبو صعق 64 7

 77 فودع ن ا ةدةوب 73 8

 76  ع   ثسدا دة    ه 36 9

 75 ا ج يال عسةا 43 10
 

 

 

 

 

 

 إدارية )كاتب(أعمال -علمي(-شهادة الثانوية العامة )أدبي

 مركز بحوث حمص

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 71 باؤ ع س يرصل 220 4

 71 ع ما ع الا ا يو 18 5

 70 ع ما ة  اد يبوج 140 6

 69 يبا دةسدفع ؤد  ر بكرؤ 122 7
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 إدارية )كاتب(أعمال -علمي(-شهادة الثانوية العامة )أدبي

 مركز بحوث حمص

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 66 يبا دةد  ف ؤةر يبرس 117 8

 66 ل   ؤعرع دألبسدن   84 9

 66 عرها دة وؤد لير م    8 10

 65 ع ما دة  رؤ ؤ الن 56 11

 65 ن    ؤوه   دةعبوج 44 12

 65 ع موج ؤوال جيوب 11 13

 65 يدل  مرح لسفوش 101 14

 64 ع ما ؤنف يبوج 178 15

 64 فسعو ؤبه عد   266 16

 63  م س دعل دةغر   59 17

 63 عصعق جيمر ؤ ت  45 18
 

 

 أعمال إدارية )كاتب(-علمي(-)أدبيشهادة الثانوية العامة 

 مركز بحوث الغاب

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 78 ول ا ؤبى دبسدن   188 3

 78 توف   ي س  د وج 21 4

 73  اي  دع ه يو ف 112 5

 71 يبا دةكسي   مرؤ  دبسدن   5 6

 71 ع موج صبر يو ف 104 7

 70 صرةح جيا عظدوا 68 8

 69 دلما  وعدن لموج 118 9

 68 لرفظ هر  ت جالةه 241 10
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 أعمال إدارية )كاتب(-علمي(-شهادة الثانوية العامة )أدبي

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 81 دلما يال و وف 1210 3

 80 يبا هللا عياة   غايس 1227 4

 80 ف صل دصالن  سوع  188 5

 78 ع ما ه رن جيق 399 6

 76 عن س ع س ؤوه ه 267 7

 76 يدل غ  را لوييه 274 8

 75 ي  ى ؤيمرع ع ما 923 9

 74 ع ما دةبتو  جيق 1307 10

 74 يبا دةكسي  بءسب ل   1221 11

 73 دصف  غ   ع ا 262 12

 73 يدل  رؤ  لبربه 129 13

 73 طرنس    سي  دلما 1225 14

 72 فرة  فت ل غ وا 734 15

 71 يبا دةكسي  ل رن  ع ا 1245 16

 71 ع ما يال لموج  1218 17

 70 ع ذؤ ؤوال  د     467 18

 69 يمرج دةاي  نبه دةي ا  295 19

 69  ة ل جيمر دلما 1343 20

 69 ع موج ة اير ا س بك 1044 21

 69 ع موج ا ا  د م اؤ 1199 22

 68 ؤدهل ع رؤ ةب ق 1049 23

 68 ل    جيرا د مري ل 1052 24

 68  ب ل  ر ا  جدووج 1211 25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعمال إدارية )كاتب(-علمي(-شهادة الثانوية العامة )أدبي

 قسم بحوث الحمضيات –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 82 يو ف   سع   بسنوا 596 9

 82 فسيا د تصرؤ عرةك 865 10

 82 ع ما  دمى يدل 824 11

 81 يدل دية  د مري ل 1337 12

 81 نرة  ن ا دلما 1338 13

 80 ع ما ةب ى يو ف 125 14

 80 صرةح ع ى   وؤ 147 15

 79 يبا دةع ي  ع رؤ ل   773 16

 79 يبا دةةرج  ةرج  ي  ى 1348 17

 79 ار س فترة جغمه 67 18
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 أعمال إدارية )كاتب(-علمي(-شهادة الثانوية العامة )أدبي

 قسم بحوث الحمضيات –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 79 ع ما دةعيلفسير   128 19

 79 دلما ؤعدن يو س 54 20
 

 أعمال إدارية )كاتب(-علمي(-شهادة الثانوية العامة )أدبي

 مركز بحوث القنيطرة

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 65 عيل غصون دةصد بل 396 10

 65 ع ما اوثس دةايرس 43 11

 64 ع ما ؤنرا  رؤ  دةءمس  190 12

 64 يرج  ؤدويه يمرج 227 13

 63  ب ل  الا يو ف 332 14
 

أعمال فنية )مراقب زراعي(-شهادة الثانوية الزراعية  

 مركز بحوث الالذقية

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 81 لب ق ير م    رصس 188 12

 81 دبسدن   ؤ ر عك ل 12 13

 81 ع ما ؤيةرا د مري ل 99 14

 81 دبسدن   ؤةر صرةح 100 15

 80 طه وؤوج د عا 95 16

 80 ؤغ ا عسدا ضرنس  126 17

 80 هربس ةوه   ؤيودن 68 18

 80 ع ما  دودن عيادن 137 19

 80 ؤة ا ل  ه ل   63 20

 79 دبسدن   ة سي  ا  ؤدن 159 21

 79 اد ل تغسيا يدل 187 22

 79  صس ث را د عا 88 23

 79 دلما ع  را جؤويش 77 24

 78 يدل  رع ه عوبرؤ  18 25

 78 عرضل ن را يايس  157 26

 78 يدل  عل  سدو يل 24 27

 78 نال  فرجير هعيس 113 28

 78 ظسيف غسوب ب رو  98 29

 78  اي  عسدا لم ءه 83 30

 77 ةسيف ه غرا  ب دل 117 31

 77 عرها ؤ ر ي  كسيه 175 32

 77 د مري ل يب س دةم ما 112 33

 77 توف   عسدا دبسدن   165 34

 77 ع ما  ةرج دةمةس 92 35
 

 

أعمال فنية )مراقب فني(-شهادة الثانوية الصناعية )ميكانيك(  

 مركز بحوث الغاب

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل



~ - 13 - ~ 

أعمال فنية )مراقب فني(-شهادة الثانوية الصناعية )ميكانيك(  

 مركز بحوث الغاب

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 69 هلما يو ف يمس 1 2
 

 



 

على السادة الناجحين المقبولين المبين أسماؤهم أعاله استكمال األوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين وفاق  -2مادة ال

وتعديالتاه خاالل مادة  2004لعام  /50من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم / /7المادة /أحكام 

إلااى                                ال تتجاااوز الشااهر ماان تاااريخ صاادور هااسا القاارار وتسااليم هااسه األوراق

)الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية( تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفاة المعلان عنهاا فاي 

 هسا القرار في حال تخلف الناجح عن تقديمها خالل المدة المحددة.

 يبلغ هسا القرار من يلزم لتنفيسه. -3مادة ال

 م. 2019/     /   دمشق في                   

 ة واإلصالح الزراعيوزير الزراع
المهندس أحمد فاتح                                                                           

 القادري
 

 

 

 

 

 

  

 

 : لصورا
 دةيةرع دةمسا   ةدس ربن دةمرة ن يسهى دالطالع  -

 –دة رررردم نم  –ر دةغرررررب لمررررر   -لمرررر   – جؤيررررر –دة ررررويادا  –لدررررق  –ؤيررررف جعءرررر   –ع رفظررررن / جعءرررر   -

دة    رررررسة / يسهرررررى  ءرررررس دة رررررسدؤ فرررررل بةرررررو  - ر دة رعءررررردلم دة  ررررركن  –                     طسطررررروس –دةالذ  رررررن 

 عسا  دةم رفظن ةايك   وشيالع ر بترؤي  دة ءس 

 دةايودن دةعرا ة ءس دة سدؤ فل ةولن دايال رو وشيالع ر ترؤي  دة ءس  -

 دةتع    اهسدا دةالعا     -

 


