
 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 /

م.و تاريخ  /66واستناداً للتعليمات الخاصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 

 وتعديالتها. 10/10/2013

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

أدب  –أدب فرنسي  –أدب انكليزي  –االقتصاد  –الحقوق  -الكيمياء التطبيقية  –من حملة اإلجازة الجامعية في ) الطب البيطري 

للهندسة الميكانيكية –الهندسي –مكتبات (أو ما يعادلها والثانية بأعمال فنية من حملة شهادات ) المعهد التقاني / الزراعي  -عربي 

إلدارة األعمال  –للعلوم المالية والمصرفية –تصاص آليات للهندسة الميكانيكية والكهربائية اخ -والكهربائية اختصاص كهرباء 

الثانوية  –صناعي / إنشاءات معدنية/ أو ما يعادلها –للصناعات النسيجية -بيطري –للمراقبين الفنيين  -للحاسوب  –والتسويق 

 ادلهاالبيطرية/ ( أو ما يع –التجارية  –الصناعية  –الثانوية / الزراعية  -علمي /  –العامة/أدبي 

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

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

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

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

 8/5/2019تاريخ  6436/1وعلى كتاب السيد األمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم 

 يقرر ما يلي :

فررا ساةدررا  ؤ ساعا ررؤ 6/11/2018و.ال  ترراأي  /1565يُعتبررا سادررالم ساة أسررؤ م ررةاه ا ملجررا  ساجرراسقرا  ةقسرر  سا رراسأ أ ررا  -1المااادة 

 را مةلرؤ ارهالم اتعرررا عر ل  را ساعرا لرا  ع رقل  رجقيؤ    ترؤ ساةعلا عجها ا ى ساهرئرؤ ساعا رؤ البقرقل ساعلةررؤ سايأسعررؤ 

ملب  –ملب فاجدرا  –ملب سجكلرري   –سال تصرال –ساق رق   -ساكرةررا  ساتطبر ررؤ  –سإلسازم ساجا عرؤ فا ) ساطر  سابرطرا  

الهج  رؤ –ساهج  را –يعالاهرا وساااجررؤ  معةران فجررؤ  را مةلرؤ ارهالست) ساةعهر  سات راجا / سايأسعرا  كتبات (مو  ا  -عا ا 

العلرق  ساةااررؤ وساةصرافرؤ  –الهج  ؤ ساةركاجركرؤ وساكها ائرؤ سختصاص آارات  -ساةركاجركرؤ وساكها ائرؤ سختصاص كها ا  

صجاعا / إجشا ست  ع جرؤ/  –الصجاعات ساجدرجرؤ   - رطا  –الةاس برا سافجررا  -القا قب  –إللسأم سألعةان وساتدقيق –

سابرطايرؤ/ ( مو  را يعالاهرا  –ساتجاأيرؤ  –ساصرجاعرؤ  –ساااجقيرؤ / سايأسعررؤ -علةرا /  –ساااجقيرؤ ساعا رؤ/مل ا  –مو  ا يعالاها

 س ا كل  جها: ساجهات ساةق لم  جاج ا ى  ) بدل مستنكفين (   بقارا  ااتعررا

 

 تطوير الثروة الحيوانية / فرع الالذقية/:مديرية مشروع  -
 

 أعمال إدارية )معاون رئيس شعبة(-اإلجازة في االقتصاد

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 66  رهقب  ةا ساجاعا 166 36

 مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية / فرع طرطوس/: -

 )معاون رئيس شعبة(أعمال إدارية -اإلجازة في االقتصاد

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 63 عردى  قزسن مدا 131 34

 مديرية التدريب والتعليم الزراعي: -

 الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية بطرطوس: -

 أعمال إدارية )معاون رئيس شعبة(-اإلجازة في االقتصاد

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 62  قةقل  اال ضقس 98 35

 

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل



~- 2 - ~ 

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 70 عب  ساكايا أاا خلرل 1368 91
 

 الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية بالدريكيش: -

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 70  قة   يسأ ع قن 909 92
 

 المنشآت : -

 آذار / إدارة مركزية / :  8منشأة  -

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 65  عر   جان ساقال  541 160

 65  قة   تقن  لرةان 691 161

 

 المؤسسة العامة للدواجن / منشأة دواجن صيدنايا/: -

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 65 عب  ساكايا غر س   صطفى 781 162

 

 

 العامة للدواجن / منشأة دواجن الالذقية/:المؤسسة  -

 أعمال إدارية )معاون رئيس شعبة(-اإلجازة في االقتصاد

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 66  قة   اسب س با 49 37

 

 المؤسسة العامة للدواجن / منشأة دواجن طرطوس/: -

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 70 علا يا ةرا مةقل 1305 93
 

 

 

 المؤسسة العامة لألعالف / إدارة مركزية /: -

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 65 لي  عردىز ر    775 163

 65  قا سا يا كجان ساعاججا 606 164

 الهيئات : -

 العامة للثروة السمكية / فرع دمشق /: هيئةال -

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 65 خلرل ارجا   عاو  993 165

 

 وتنمية وحماية البادية / إدارة مركزية /:الهيئة العامة إلدارة  -

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل



~- 3 - ~ 

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 65  قةقل  شاى  قةقل 1 18    

 65 س اس را صفره ساشقال  37 19

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

 المحصلة اسم األب االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 65 عب  ساعييي آال  صالن 508 166

 64 علا أ ف تاكا 1084 167

 

 اإلدارة المركزية: -

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

 المحصلة األب اسم االسم والشهرة رقم القبول مسلسل

 64 خلف جدايا ساهج   سادااا 945 168

 64 يق ف زس ره  الن 344 169

 64  قا فرفران عاةان 417 170     

 64 عصا   ال  قة  1185 171

 64 ع جان لعا  علا 1238 172

 64 يق ف أوسن كا  539 173

 64 س اس را عبرا مةقل 499 174
 

السادة الناجحين المقبولين المباين أسامام م أعاالس اساتكمال األوراق الثبوتياة المطلوباة للتعياين وفاق أحكاام على  -2مادة ال

وتعديالتااه خااالل ماادة ال تتجاااوز  2004لعااام  /50ماان القااانون األساسااي للعاااملين فااي الدولااة رقاام / /7المااادة /

ة العاماة للبحاوث العلمياة الزراعياة( تحا  إلى )الهيئ اقالشهر من تاريخ صدور  ذا القرار وتسليم  ذس األور

طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفاة المعلان عنهاا فاي  اذا القارار فاي حاال تخلاع النااجه عان تقاديمها خاالل 

 المدة المحددة.

 يبلغ  ذا القرار من يلزم لتنفيذس. -3مادة ال

 م. 2019/        /   دمشق في                  

 واإلصالح الزراعيوزير الزراعة 
المهندس أحمد فاته                                                                          

 القادري
 

 
 : لصورا

 الجهاز المركزي للرقابة المالية يرجى االطالع  -

 طرطوس/ يرجى نشر القرار في بهو مركز المحافظة لديكم  وإعالمنا بتاريخ النشر  –الالذقية  –محافظة / دمشق  -

  مديرية التدريب والتعليم الزراعي –مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية  –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي / مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية  -

 الدريكيش / -طرطوس  /المهنية الزراعية والبيطرية الثانويات  -

 آذار 8منشأة  -

 المؤسسة العامة للدواجن -

 المؤسسة العامة لألعالف -

 الهيئة العامة للثروة السمكية -

 الهيئة العامة إلدارة وتنمية وحماية البادية -

 الديوان العام لنشر القرار في لوحة اإلعالنات وإعالمنا تاريخ النشر -

 التعيين إلجراء الالزم  -

 


