
2784/القرار رقم 

وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
.    وتعديالته2004/12/6تاريخ/ 50/بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 

 الخاصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات 2018/11/14و تاريخ .م/ 62وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 
العامة

 وتعديالته2014/12/31تاريخ / 36/وعلى أحكام القانون رقم 
2015/3/29و تاريخ .م/ 10وعلى أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

.2019/3/3 تاريخ 10 /296وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 
 المتضمن اإلعالن عن مسابقة عامة لتعيين عدد من العاملين بصفة 2019/3/10ال تاريخ .و/917وعلى القرار رقم 

دائمة من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو اإلجازة في الطب البيطري
2019/4/30ال تاريخ .و/1613وعلى القرار رقم 

 المتضمن تشكيل لجنة اإلشراف المركزية2019/2/12ال تاريخ .و/514وعلى القرار رقم 
2019/3/10ال تاريخ .و/918وعلى محاضر اللجان التنظيمية المشكلة بالقرار رقم 

  الجمهورية العربيـة السوريـة

1-المادة 

وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

ُيقبل السيد المدرج أسمه أدناه باالشتراك في المسابقة العامة المعلن عنها لدى وزارة الزراعة واإلصالح
الزراعي لتعيين عدد من العاملين من الفئة األولى بصفة دائمة من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير

أو اإلجازة في الطب البيطري لدى اإلدارة المركزية ومديريات الزراعة واإلصالح الزراعي في
المحافظات والهيئات والمؤسسات بوظيفة طبيب بيطري وفق اآلتي

:يقرر ما يلي

ال .و  /  

اسم األباالسم والكنيةرقم القبول مسلسل

مديرية زراعة حماه

محمودعلي أخرس1 1

 -1- 



:يتم إجراء االمتحان التحريري من أسئلة مؤتمتة تشمل 
.المؤهل واالختصاص العلمي للمتسابق - أ

 وتعديالته2004لعام / 50/أسئلة تتعلق بالقانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  - ب
2006/6/11تاريخ / 29/أسئلة بالقانون رقم – ج 
أسئلة باللغة العربية- د

أسئلة بالثقافة العامة- هـــــ 

2-المادة 

(سانا)على السيدالوارد ذكره أعاله التواجد لدى ثانوية الشهيد نور فاطر طريز الكائنة بمنطقة البرامكة  مقابل 
بجوار بناء وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في

يمنع الدخول لقاعات االمتحان بدون الهوية الشخصية وتقبل إخراجات القيد العسكري) 2019/8/24
.(للمتقدمين الذين يؤدون الخدمة اإللزامية أو المحتفظ بهم أو االحتياط

3-المادة 

.يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه 4-المادة 

2019/      / دمشق في      

وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
المهندس أحمد فاتح القادري

:الصور

2019/07/30

الجهاز المركزي للرقابة المالية يرجى االطالع -
نقابة األطباء البيطريين يرجى االطالع -
مديريات ومكاتب اإلدارة المركزية -
عالمنا بتاريخ النشر (الثروة السمكية– إدارة وتنمية وحماية البادية – إدارة وتطوير الغاب – البحوث العلمية الزراعية )الهيئات  - لنشر القرار لديكم وا 
عالمنا بتاريخ النشر (المباقر– الدواجن )المؤسسات - لنشر القرار لديكم وا 
عالمنا بتاريخ نشر القرار - مديريات الزراعة واإلصالح الزراعي في المحافظات لنشر القرار في لوحة اإلعالنات لديكم وا 
مديرية تقانة المعلومات إلعداد األوراق االمتحانية أصواًل -
مديرية إدارة الشؤون المالية والمحاسبية -
عالمنا تاريخ النشر - الديوان العام لنشر القرار في لوحة اإلعالنات وا 
فريزه  لمتابعة اإلجراءات الالزمة– خلود : التعيين -
المراسالت -


