
 الجمهورية العربيـة السوريـة 
 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

 و.ال/                 القرار رقم / 

 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي

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

  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

 وتعديالته31/12/2014ريخ تا /36وعلى أحكام القانون رقم /

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

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

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

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

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

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

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

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

 البيطرية/ ( أو ما يعادلها –التجارية  –الصناعية  –الثانوية / الزراعية 

 المتضمن أسماء المقبولين 8/2/2018و.ال تاريخ  /325وعلى القرار رقم 

 3/6/2018المؤرخ في وعلى محضر اللجنة التنظيمية 

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

 المسابقةنتائج 

 المتضمن أسماء الناجحين 6/11/2018و.ال تاريخ /1564وعلى القرار رقم 

 يقرر ما يلي :

 .الاااااااااااااااااااااااااا/1564يُعتبررررسادة رررررجةادةماؤهررررناه ررررمرين اهج رررررلادةارررررهجب القرررر ام  ادة رررر اد  ا م هرررر ادة ررررسدؤاؤ رررر ا -1المااااادة 

ااااااااااااااااااااااااافررررمادةم ررررر  نادةعرقررررنادةمعارررر ااا ررررراةررررالادة ب ررررنادةعرقررررناةابجرررر  ادةعامبررررنادة ؤدابررررناا6/11/2018ترررررؤي ا

افرماااااااااااااااااااااااااااااااااااامارناهر رجةاداهرراةادةعرقعبرنةتعبب اااجاق ادةعرقاب ا ع ر جا را يناقت ترناقر ا 

ا–ااااااااااااااااااااااااهجبافس  رما–هجباد كابر  اا–دال تصررجا–ةج ر  ادا-دةكبمبرر ادةتطبب برناا–دةط ادةببطس ال

ا/ااااااااااااااااااااالدةمع راادةت رر مااه اقرايعرجة را دةثر برنا عامررفافابرناقر ا مارناهر رجدتاا قكتبرتا-هجبااس ما

 بكبررنا دةك س رابررناةا اا ررنادةمبكرا-ةا اا ررنادةمبكر بكبررنا دةك س رابررنادكتصررر ا  س ررر ا–دة اا ررما–دة ؤداررما

ااااااااااااااااةامررسد بب ادةيابرررب ا-ةاجر رر باا–اجدؤةادألامرررفا دةت رر ي ا–ةاعارر اادةمرةبررنا دةمصرررسفبنااا–دكتصررر ايةبرررتا

ا-اامرما/اا–دةثر  يرنادةعرقرن/هج ماا–صاراما/اإ  ر دتاقعا برن/اه اقررايعرجة ررا–ةاصارارتادةا بعبنااا- بطس ا–

ق بررررررر ةب ا ررررررررةتعبب ااااااااااااااااااااااااااااااااه اقررررررررايعرجة ررررررررا دةببطسيرررررررن/ا–دةتعرؤيرررررررناا–رابنادةصررررررراا–دةثر  يرررررررنا/ادة ؤدابرررررررنا

ا: ف ادآلتمةالادة ب نادةعرقناةابج  ادةعامبنادة ؤدابنا

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

 مركز بحوث الالذقية 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

ا77ات فب ااببساد مرابلا1ا3
ا

 أعمال فنية )مراقب زراعي(-المعهد التقاني الزراعي-ذوي الشهداء

 مركز بحوث السلمية 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

ا82ا رت ايرؤداصاببماا1ا2

ا79ا مسا  بمهاقجمادةاي ادةباما3ا3
 



 ~ا-ا2ا-~ا

 أعمال فنية )مراقب زراعي(-المعهد التقاني الزراعي-ذوي الشهداء

 مركز بحوث الالذقية 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

ا80اهسيفا ارنا مادنا2ا5

ا80ا ابمرنا م هفاابرسا6ا6
 

 

 أعمال إدارية )كاتب(-والمصرفية المعهد التقاني للعلوم المالية-ذوي الشهداء

 قسم بحوث الحمضيات  –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

ا78ا   اؤيمرادال سدنب ا4ا3

ا76اقجماا  سي اها جا2ا4
 

 

 أعمال فنية )مراقب فني(-المعهد التقاني للمراقبين الفنيين-ذوي الشهداء

 قسم بحوث الحمضيات  –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

ا76اا ي ا  ادناصرةحا3ا4

ا75اد مااااماجي با5ا5
 

 أعمال فنية )مراقب فني(-المعهد التقاني الهندسي-ذوي الشهداء

 قسم بحوث الحمضيات  –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب والشهرةاالسم  رقم القبول مسلسل

ا77ا  ب ا رؤلا عب ؤا1ا3
 

 

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

 مركز بحوث الغاب 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

ا78اكراااهسي رناي  فا10ا3

ا77اغرا ا باؤا ابمرنا8ا4

ا75اقج  ا  سلادة ب ا35ا5
ا

 

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

 مركز بحوث الالذقية 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

ا77اير ساامرؤاناي لا58ا4

ا77ا اؤاجيمراكض ؤا39ا5

ا75ااي ا  دؤا عالا106ا6

ا75ا بب اايا ا بب ا47ا7

ا75اامرجاهللاااالااباا74ا8
ا

 

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

 قسم بحوث الحمضيات  –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

ا79اقجمااؤ ب ا ب ها93ا8

ا78اانبساد ماا   ا110ا9



 ~ا-ا3ا-~ا

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

 قسم بحوث الحمضيات  –مركز بحوث طرطوس 

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

ا78اااماافرت ا  رق ا126ا10

ا78ااامااقسهرنانايلا52ا11

ا78اقجماا  سي ا ر  ا89ا12

ا78اابااهللااد الااقجم جا79ا13

ا77اا ي ا  مهاااما157ا14

ا75ااامااصير اام ؤا68ا15

ا75اقج  اؤد بها  سا77ا16

ا75ا رقماؤيلاي  فا118ا17

ا75افري اؤهرا   ا104ا18
ا

 

 

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

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

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

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

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

 يبلغ هسا القرار من يلزم لتنفيسه. -3مادة ال

 م. 2019/     /   دمشق في                   

 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
المهندس أحمد فاتح                                                                           

 القادري
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الصور :
ادةع راادةمس   اةاس ر نادةمرةبنايسهىادالطالعا -

دة ابطسةا/ايسهىا  سادة سدؤافما   اقس  اا-طسط ساا–دةالم بناادة امبن اا–لادةغربا مرلاا-قجرفظنا/اجق  ا -

 دةمجرفظناةايك ا إاالقارا ترؤي ادةا سا

 دةاي دنادةعرااةا سادة سدؤافماة  نادااال رتا إاالقاراترؤي ادةا سا -

 دةتعبب ااهسد ادةالاااااا -

 

 


