الجمهورية العربيـة السوريـة
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

القرار رقم

 / 364 /و

وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  /50/تاريخ 2004/12/6وتعديالته.
ً

وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  /62م.و تاريخ  2018/11/14الخاصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات
العامة
وعلى أحكام القانون رقم  /36/تاريخ  2014/12/31وتعديالته
وعلى أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  /10م.و تاريخ 2015/3/29
وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم  10/ 296تاريخ .2019/3/3
وعلى القرار رقم /917و.ال تاريخ  2019/3/10المتضمن اإلعالن عن مسابقة عامة لتعيين عدد من العاملين بصفة
دائمة من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو اإلجازة في الطب البيطري
وعلى القرار رقم /1613و.ال تاريخ 2019/4/30
وعلى محاضر اللجان التنظيمية المشكلة بالقرار رقم /918و.ال تاريخ 2019/3/10
وعلى القرار رقم /2784و.ال تاريخ  2019/7/30المتضمن أسماء المقبولين
وعلى القرار رقم /3084و.ال تاريخ  2019/8/27المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري
وعلى محضر لجنة االشراف المركزية المشكلة بالقرار رقم /514و.ال تاريخ  2019/2/12المتضمن النتائج النهائية
للمتقدمين للمسابقة
وعلى القرار رقم /330و تاريخ  2019/9/30المتضمن أسماء الناجحين بالمسابقة
وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة الداخلية للرقابة المالية المتضمن اعتماد اجراءات المسابقة رقم  10/1301تاريخ
2019/10/29

يقرر ما يلي:
المادة ُ 1-يعتبر السيد المدرج اسمه أدناه الماجحين بموجب القرار رقم /329و تاريخ  2019/9/30مقبوالً
بالتعيين في المسابقة العامة لحملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو اإلجازة في الطب البيطري لدى
و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي (اإلدارة المركزية ومديريات الزراعة واإلصالح الزراعي في
المحافظات والهيئات والمؤسسات) المعلن عنها بالقرار /917و.ال تاريخ  2019/3/10لتعيين عدد
من العاملين من الفئة األولى بصفة دائمة وحسب ترتيب النجاح وفق اآلتي:
ذوي الشهداء  -حملة شهادة الدكتوراه أوالماجستير أو اإلجازة في الطب البيطري  -مديرية زراعة حماه
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المادة  2-على السيد الوارد اسمه في المادة األولى من هذا القرار استكمال األوراق الثبوتية المطلوبة الالزمة

للتعيين شهر من تاريخ صدور هذا القرار وتسليم هذه األوراق إلى (مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية –

دائرة التعيين) تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها في هذا القرار في حال تخلف
الناجح عن تقديمها خالل المدة المحددة.
المادة  3-يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في

/

2019 /

وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
المهندس أحمد فاتح القادري

الصور:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يرجى االطالعنقابة األطباء البيطريين يرجى االطالعمديريات ومكاتب اإلدارة المركزيةالهيئات (البحوث العلمية الزراعية – إدارة وتطوير الغاب – إدارة وتنمية وحماية البادية – الثروة السمكية) لنشر القرار لديكم واعالمنا بتاريخ النشرالمؤسسات(الدواجن – المباقر) لنشر القرار لديكم واعالمنا بتاريخ النشرمديريات الزراعة واإلصالح الزراعي في المحافظات لنشر القرار في لوحة اإلعالنات لديكم واعالمنا بتاريخ نشر القرارمديرية إدارة الشؤون المالية والمحاسبيةالديوان العام لنشر القرار في لوحة اإلعالنات واعالمنا تاريخ النشرالتعيين :خلود – فريزه لمتابعة اإلج راءات الالزمة لتعيين المذكورين-المراسالت

صفحة  2من 2

