
 الجمهورية العربية السورية 
 وزارة االعالم        

 الوكالة العربية السورية لألنباء / سانا 
 
 

 ك467/2قرار رقم /  
                                                                     

 وزير اإلعالم
 2004( لعام 50بناء على احكام القانون االساسي للعاملين في الدولة رقم )

 وتعليماته التنفيذية . 31/12/2014/ تاريخ 36وعلى أحكام القانون /
 .2014( لعام 29وعلى المرسوم التشريعي رقم )

 .10/10/2010( تاريخ66وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )
 .26/6/2016تاريخ  18840/1002 وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم

 
 :يقرر مايلي

وظائف  للتعاقد مع عدد من المواطنين في  ن الوكالة العربية السورية لألنباء عن إجراء مسابقةتعل (:1المادة )
 وفق االختصاصات واألعداد المدونة أدناه : ( الثانية  –) األولى من الفئتين 

 الفئة األولى :-أ                                              
العمل 

المتعاقد 
 ألجله

 العدد المطلوب الجهة ميالمؤهل العل
 من ذوي الشهداء

العدد المطلوب غير 
 ذوي الشهداء

 
 صحفي
 تفاعلي

 5 5 االدارة المركزية أو الصحافة االجازة في االعالم

صحفي 
 استقصائي

 5 5 االدارة المركزية االجازة في االعالم أو الصحافة

صحفي 
 استقصائي

 1 1 ريف دمشق االجازة في االعالم أو الصحافة

 3 3 مكتب سانا في حلب أو الصحافة االجازة في االعالم =
مكتب سانا في  أو الصحافةاالجازة في االعالم  =

 طرطوس 
1 1 

 1 2 مكتب سانا في درعا أو الصحافة االجازة في االعالم =
 0 1 مكتب سانا في القنيطرة أو الصحافة االعالم االجازة في =
 1 2 مكتب سانا في حماة فةأو الصحا االعالم االجازة في =



 1 1 مكتب سانا في ادلب أو الصحافة االجازة في االعالم =
مكتب سانا في دير  أو الصحافة االجازة في االعالم =

 الزور
1 1 

 1 1 مكتب سانا في الرقة أو الصحافة االجازة في االعالم =
 1 1 مكتب سانا في الحسكة أو الصحافة االجازة في االعالم =
 0 1 تدمرمكتب سانا في  أو الصحافة االعالماالجازة في  =

صحفي 
 مترجم

 5 5 االدارة المركزية اللغة االنكليزية االجازة في

 3 4 االدارة المركزية االجازة في اللغة الفرنسية =
 1 2 االدارة المركزية اللغة الروسيةاالجازة في  =
 2 3 ةاالدارة المركزي اللغة الفارسيةاالجازة في  =
 2 3 االدارة المركزية اللغة االسبانيةاالجازة في  =
 0 1 االدارة المركزية اللغة االلمانيةاالجازة في  =
 0 1 االدارة المركزية االجازة في اللغة التركية =
 0 1 االدارة المركزية االجازة في اللغة البرتغالية =
 0 1 االدارة المركزية  االجازة في اللغة الصينية  =

 2 3 االدارة المركزية االجازة في  اللغة العربية مصحح لغوي 
 1 1 االدارة المركزية االجازة في الحقوق  أعمال ادارية 

أعمال 
 محاسبية

 1 1 االدارة المركزية االجازة في االقتصاد

أعمال توثيق 
 وأرشفة

 1 1 االدارة المركزية االجازة في المكتبات

في الهندسة المعلوماتية / االجازة  مبرمج رئيسي 
اختصاص برمجيات / خبرة في 

االوراكل ويفضل الحاصل على شهادة 
DBA 

 1 1 االدارة المركزية 

االجازة في الهندسة المعلوماتية /  مصمم رئيسي 
اختصاص برمجيات + خبرة في ادارة 

 وتصميم المواقع 

 1 1 االدارة المركزية 

مشرف 
 رئيسي

لوماتية اجازة في الهندسة المع
/اختصاص شبكات / يفضل الحاصل 

 CCNAأو   CCNP على شهادة 

 1 1 االدارة المركزية

 
 
 



 
 
 
 

 الفئة الثانية : –ب 
العمل 

المتعاقد 
 ألجله

 العدد المطلوب الجهة المؤهل العلمي
 من ذوي الشهداء

العدد المطلوب غير 
 ذوي الشهداء

 
/ المعهد التقاني للفنون التطبيقية  أعمال تصوير

 تصوير ضوئي وتلفزيوني
 4 5 االدارة المركزية

للهندسة الميكانيكية لمعهد التقاني ا فني كهرباء
 اختصاص كهرباء والكهربائية

= 1 1 

فني تدفئة 
وتكييف 
 وتبريد

المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية 
 والكهربائية / تدفئة تكييف تبريد

= 1 1 

التابع   المعهد التقاني للحاسوب فني برمجيات
/ اختصاص لوزارة التعليم العالي 

 هندسة برمجيات

= 1 1 

التابع لوزارة  المعهد التقاني للحاسوب فني حواسب
/ اختصاص هندسة  التعليم العالي

 حواسيب

= 1 1 

التابع لوزارة  المعهد التقاني للحاسوب فني شبكات
/ اختصاص شبكات   التعليم العالي

 حاسوبية

= 1 1 

التابع لوزارة  معهد تقنيات الحاسوب  تقني حاسوب 
 تقنيات حاسوباختصاص / التربية 

= 2 1 

مساعد مترجم 
 عبري 

 1 1 = ثانوية + اتقان اللغة العبرية

 2 2 = ثانوية عامة مساعد إداري 
 

 / 36/هو مبين بالقانون رقم  األوالد ( وفق ما –الزوجة  –األم  –تحجز لذوي الشهداء وهم ) األب  (:2المادة )
   %( من الوظائف المراد ملؤها بموجب االختبار في الوكالة وفي 50بنسبة ) 31/12/2014تاريخ              
 حالة العجز التام ممن تقدموا إلى    %( من ذوي الشهداء أو المصابين ب50عدم توافر نسبة )حال              
 من غير ذوي الشهداء .االختبار يصار إلى ملئ الشواغر الفائضة             

 



 
 

 تصدر الوكالة العربية السورية لألنباء / سانا / قراري قبول : (:3المادة )
 للمتقدمين من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام .األول:  -1
 لباقي المتقدمين.الثاني:  -2

 من موعده ك قبل خمسة عشر يومًا على األقلوذل موعد االمتحان التحريري و هما مكان يحدد في
ن لالشتراك في المسابقة أن يتقدم اسمه موجودًا في قرار قبول المتقدميلم يكن يحق لمن و 

 باعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله .
ل تثقيفل بحيف  على امتحان تحريري ومقابلة شففوية ومعامف تشتمل المسابقةاجراءات المسابقة :      :(4ة )الماد

 درجة توزع على النحو اآلتي: (100اإلجمالية ) يكون مجموع الدرجات
( درجة يتألف من أسئلة مؤتمتة ضفمن المؤهفل واالختصفا  70مؤتمت ) ي امتحان تحرير  - أ

واللغفففة  2004( لعفففام 50العلمفففي للمتسفففابق والقفففانون األساسفففي للعفففاملين ففففي الدولفففة رقفففم )
 العربية والثقافية العامة ويشترط للنجفا  حصفول المتسفابق علفى مجمفوع درجفات اليقفل عفن

 ( درجة منها .50)
( درجة تجري للمتسابقين الناجحين في االمتحفان التحريفري الغايفة منهفا 15مقابلة شفوية )  - ب

التعففرع علففى السففمات الشخصففية للمتسففابق ومففدو مالءمتففه لشففروط شففغل الوظيفففة المعلففن 
( درجفففات 5يقفففل عفففن ) عنهفففا ويشفففترط للنجفففا  حصفففول المتسفففابق علفففى مجمفففوع درجفففات ال

 منها.

 ( درجة ويتم احتسابه للمتسابقين15معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل ) -ت               
 الناجحين في االمتحان التحريري والمقابلة الشفهية اعتمادًا على شهادة قيد العمل المقدمة منهم 

ء /سففانا/ معففامالت التثقيففل المحتسففبة مففن قبففل الوكالففة العربيففة السففورية لألنبففا تطففابق  حففال وفففي 
مففع قيففود وبيانففات النففاجحين لففدو وزارة العمففل يففتم اعتمادهففا وفففي حففال عففدم التطففابق يففتم تعففديلها 

 وتعلم الوكالة بذلك في كلتا الحالتين وتحسب المحصلة النهائية لهم كاآلتي :
المحصفففلة النهائيفففة   درجفففة االمتحفففان التحريفففري المؤتمفففت ش درجفففة المقابلفففة الشففففهية ش معامفففل 

 .التثقيل
/ درجففففة مففففن المجمففففوع ال لففففي 60يشففففترط لنجففففا  المتسففففابق أن ال تقففففل محصففففلته النهائيففففة عففففن / (:5المادة )

 / درجة وتقرب النتيجة الى أقرب رقم صحيح.100للدرجات والبالغ /
ففي حففال التسففاوي بالفدرجات فففي المحصففلة النهائيفة  يقبففل النففاجح األعلفى معففدال أو مجموعففًا فففي  (:6المادة )

 حال التساوي يقبل األقدم تخرجًا. فيالشهادة و 
 
 



 
 
 

 وفق اآلتي : واالختبار  تية المطلوبة لالشتراك بالمسابقةتحدد األوراق الثبو  -أ (:7المادة)
وعلففى مسففؤولية الشخصففية وفففق لالشففتراك مففدون فيففه المففوطن المختففار للمتقففدم طلففب خطففي  -1

 –ورية لألنبفاء /سفانا/ ال فائن ففي دمشفق النموذج المعد لهذه الغاية يسجل لدو ديوان الوكالة السف
 م.20/10/2016 وحتى 2016/ 10/    1جانب كلية الحقوق اعتبارًا من   –البرامكة 

 صورة مصدقة عن الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب . -2
 عن الهوية الشخصية أو بيان قيد مدني.صورة  -3
مفي المطلفوب الوظيففة المعلفن بفنف  المؤهفل العل يفد العمفل تفيفد تسفجيلهصورة عن شفهادة ق -4

 عنها أو فئة التسجيل األعلى منها شريطة حصوله على المؤهل المطلوب .

موافقفففة الجهفففة العامفففة ففففي حفففال كفففان الراغفففب بالتقفففدم للمسفففابقة مفففن العفففاملين الفففدائمين أو  -5
 المؤقتين لديها .

شففتراك بالنسففبة اإلعفففاء منهففا بتففاريخ تقففديم طلففب اال وثيقففة تثبففت تأديففة الخدمففة اإللزاميففة أو -6
 .للمتقدمين الذكور

وثيقة استشهاد أو عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشفهداء أو مكتفب األمفن الفوطني أو  -7
 م.2014/ لعام 36االتحاد العام لنقابات العمال بالنسبة للمتقدمين المشمولين بالقانون /

/ من القانون 7ة /تست مل الوثائق االخرو المطلوبة للتعيين المنصو  عليها في الماد -ب
خالل مفدة ال تتجفاوز الشفهر مفن تفاريخ  2004/ لعام 50االساسي للعاملين في الدولة رقم /

 نشر اسماء المقبولين من الناجحين وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعاقد. 

   ت وتسلسل درجا الناجحين باالمتحان التحريري  أسماء نيتضمناتصدر الوكالة قرارين        (:8المادة )
 الوكالة وفروعها في المحافظات نجاحهم وموعد المقابلة الشفهية ويعلن في لوحة إعالنات                      
 محافظة المطلوب التعاقد فيها.حة إعالنات الولو                     

 قراري نجا  : الوكالةتصدر  (:9المادة )
 يتضمن أسماء الناجحين من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام . :األول -1
 باقي المتقدمين . من يتضمن أسماء الناجحين :الثاني -2

 .ين على أن يذكر كل قرار درجات النجا  وتسلسلها للمتقدم
 يففففأسفففماء المقبفففولين مفففن النفففاجحين  نيصفففدر قفففرارين مفففن الجهفففة صفففاحبة الصفففالحية يتضفففمنا (:10المادة )

االول لفففذوي الشفففهداء والمصفففابين والثفففاني لبفففاقي المتقفففدمين بحسفففب االعفففداد المطلوبفففة المسفففابقة 
  وتسلسل نجاحهم بعد اعتماد اجراءات االختبار اصوال من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية

 



 
 
 

عهففففففا االل ترونففففففي وعلففففففى موق لألنبففففففاءويعلففففففن فففففففي لوحففففففة إعالنففففففات الوكالففففففة العربيففففففة السففففففورية                  
www.sana.sy ومكاتبها في المحافظات ولوحة إعالنات المحافظة المطلوب التعاقد فيها. 

تاريخ /م.و( 66ئاسة مجل  الوزراء رقم )ر  ورد في قرار تشكل لجان المسابقة وفق ما (:11المادة )
 م.10/10/2013

ففففي الدولفففة رقفففم قفففانون األساسفففي للعفففاملين / مففن ال11مراعفففاة أحكفففام الفقفففرة /ب/ مفففن المفففادة /مففع  (:12)المادة 
ففففي حفففال تفففوفر االعتمفففادات والحاجفففة يجفففوز للوكالفففة العربيفففة السفففورية لألنبفففاء  2004/لعفففام 50/
 مففع أسففماء النففاجحين بالمسففابقة التعاقففدلتعاقففد مففع الفائضففين وخففالل مففدة عففام مففن تففاريخ نشففر ل

 فائض الناجحين حسب تسلسل درجاتهم .
 بلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .ينشر وي (:13المادة )

 
 م.2016/    8/         21دمشق في :    

 
 
 

 وزيـر اإلعـالم          
 المهندس محمد رامز الترجمان                                                      

                   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجمهورية العربية السورية 
 الم وزارة االع       

 الوكالة العربية السورية لألنباء / سانا 
 

 ك2/ 468قرار رقم /    
 

 المدير العام للوكالة العربية السورية لألنباء.
 2004( لعام 50بناء على احكام القانون االساسي للعاملين في الدولة رقم )

 وتعليماته التنفيذية . 31/12/2014/ تاريخ 36وعلى أحكام القانون /
 .2014( لعام 29سوم التشريعي رقم )وعلى المر 

 .10/10/2010( تاريخ66وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )
 .26/6/2016تاريخ  18840/1002وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 
 :يقرر مايلي

 في  للتعاقد مع عدد من المواطنين السورية لألنباء عن إجراء اختبار تعلن الوكالة العربية (:1المادة )
 ( وفق االختصاصات واألعداد المدونة أدناه :  الخامسة -الرابعة  –الثالثة وظائف من الفئتين )             

 
 الفئة الثالثة  : –ب 

العمل المتعاقد 
 ألجله

 العدد المطلوب الجهة المؤهل العلمي
 من ذوي الشهداء

 من العدد المطلوب
 غير ذوي الشهداء

 

مع خبرة ال تقل عن تعليم أساسي  عامل هاتف
 سنتين

 2 3 االدارة المركزية

 الفئة الرابعة  : –ب 
العمل 

 المتعاقد ألجله
 العدد المطلوب الجهة المؤهل العلمي

 من ذوي الشهداء
العدد المطلوب من 
 غير ذوي الشهداء

 
 الشهادة االبتدائية مع اجازة سوق عامة. سائق

أو الشهادة ابتدائية مع اجازة سوق 
 رة ال تقل عن خمس سنواتخاصة وخب

 5 5 االدارة المركزية

 
 



 
 

 
 الفئة الخامسة  : –ب 

العمل المتعاقد 
 ألجله

 العدد المطلوب الجهة المؤهل العلمي
 من ذوي الشهداء

العدد المطلوب غير 
 ذوي الشهداء

 
 2 2 االدارة المركزية الشهادة االبتدائية عامل تنظيف

 أعمال
 حراسة

 الشهادة االبتدائية

 
 2 2 االدارة المركزية

 أعمال
 خدمة

 الشهادة االبتدائية

 
 3 4 االدارة المركزية

 هو مبين بالقانون رقم  األوالد ( وفق ما –الزوجة  –األم  –تحجز لذوي الشهداء وهم ) األب  (:2المادة )
 ختبار في %( من الوظائف المراد ملؤها بموجب اال50بنسبة ) 31/12/2014/ تاريخ 36/               
 %( من ذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام 50عدم توافر نسبة )الوكالة وفي حال                 
 اغر الفائضة من غير ذوي الشهداء .ممن تقدموا إلى االختبار يصار إلى ملئ الشو                

 قراري قبول :تصدر الوكالة العربية السورية لألنباء / سانا /  (:3المادة )
 للمتقدمين من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام .األول:  -1
 لباقي المتقدمين.الثاني:  -2

 من موعده وذلك قبل خمسة عشر يومًا على األقلهما مكان موعد االختبار العملي يحدد في
 يتقدمأن  االختبارلالشتراك في  ويحق لمن لم يكن اسمه موجودًا في قرار قبول المتقدمين

 باعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله .
 :اجراءات االختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة : يشتمل االختبار على (:4المادة )

/ 85للمتقفففدمين المقبفففولين لالشفففتراك ففففي االختبفففار ويكفففون مجمفففوع درجاتفففه / اختبفففار عملفففي  - أ
 / درجة منها.60/درجة ويشترط للنجا  حصول المتقدم على مجموع درجات اليقل عن 

 ( درجة ويتم احتسابه للمتقدمين15معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل ) -ب  (:5المادة )
الناجحين في االختبار العملفي اعتمفادًا علفى شفهادة قيفد العمفل المقدمفة مفنهم وففي  حفال تطفابق   

اء /سففانا/ مففع قيففود وبيانففات معففامالت التثقيففل المحتسففبة مففن قبففل الوكالففة العربيففة السففورية لألنبفف
الناجحين لدو وزارة العمل يتم اعتمادها وففي حفال عفدم التطفابق يفتم تعفديلها وتعلفم الوكالفة بفذلك 

 في كلتا الحالتين.
 



 وتحسب المحصلة النهائية كالتالي :
 المحصلة النهائية   درجة االختبار العملي ش معامل التثقيل 

/ درجفففة مفففن المجمفففوع 60أال تقفففل محصفففلته النهائيفففة عففن /ج_ يشففترط لنجفففا  المتقفففدم لالختبففار 
 / درجة وتقرب النتيجة الى أقرب رقم صحيح.100ال لي للدرجات والبالغ /

 في حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية : (:6المادة )
  تسفففاوي يقبفففل مفففن كفففان وعنفففد ال  بفففر سفففناً الرابعفففة والخامسفففة يقبفففل النفففاجح األبالنسفففبة للفئتفففين

علفى وعنفد التسفاوي يقبفل مفن كانفت أعبفاؤه العائليفة أ بفر ) الوضفع العفائلي / امل تثقيلفه أ مع
 عدد األوالد ( .

  بالنسبة للفئة الثالثة يقبل الناجح األعلى مجموعًا في الشهادة وفي حال التساوي يقبل األقدم
  حصواًل على الشهادة.

 االختبار وفق اآلتي : راك بمطلوبة لالشتتحدد األوراق الثبوتية ال -أ (:7المادة)
 طلب خطي لالشتراك مدون فيه الموطن المختار للمتقدم وعلى مسؤولية الشخصية وفق  -1

 النموذج المعد لهذه الغاية يسجل لدو ديوان الوكالة السورية لألنباء /سانا/ ال ائن في دمشق     
 م.2016/  10/   20 وحتى  2016/ 10/  1جانب كلية الحقوق اعتبارًا من  –البرامكة     
 صورة مصدقة عن الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب . -2
 صورة عن الهوية الشخصية أو بيان قيد مدني. -3
صفورة عفن شفهادة قيفد العمفل تفيفد تسففجيله بفنف  المؤهفل العلمفي المطلفوب الوظيففة المعلففن  -4

 عنها أو فئة التسجيل األعلى منها شريطة حصوله على المؤهل المطلوب .

وافقفففة الجهفففة العامفففة ففففي حفففال كفففان الراغفففب بالتقفففدم للمسفففابقة مفففن العفففاملين الفففدائمين أو م -5
 المؤقتين لديها .

وثيقففة تثبففت تأديففة الخدمففة اإللزاميففة أو اإلعفففاء منهففا بتففاريخ تقففديم طلففب االشففتراك بالنسففبة  -6
 .للمتقدمين الذكور

األمفن الفوطني أو  وثيقة استشهاد أو عجز تام صادرة عن مكتب شفؤون الشفهداء أو مكتفب -7
 م.2014/ لعام 36االتحاد العام لنقابات العمال بالنسبة للمتقدمين المشمولين بالقانون /

/ من القانون 7تست مل الوثائق االخرو المطلوبة للتعيين المنصو  عليها في المادة / -ب
اريخ خالل مفدة ال تتجفاوز الشفهر مفن تف 2004/ لعام 50االساسي للعاملين في الدولة رقم /

 نشر اسماء المقبولين من الناجحين وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعاقد. 

  تصدر الوكالة قرارين يتضمنان أسماء الناجحين في االختبار العملي وتسلسل درجات       (:8المادة )
 ات المحافظة نجاحهم ويعلن في لوحة إعالنات الوكالة وفروعها في المحافظات ولوحة إعالن                     

 المطلوب التعاقد فيها.                   
 



 تصدر الوكالة قراري نجا  : (:9المادة )
 يتضمن أسماء الناجحين من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام . :األول -8
 يتضمن أسماء الناجحين من باقي المتقدمين .الثاني:  -9

 للمتقدمين . على أن يذكر كل قرار درجات النجا  وتسلسلها
مفففن النفففاجحين ففففي  يصفففدر قفففرارين مفففن الجهفففة صفففاحبة الصفففالحية يتضفففمنان أسفففماء المقبفففولين (:10المادة )

ول لفففذوي الشفففهداء والمصفففابين والثفففاني لبفففاقي المتقفففدمين بحسفففب االعفففداد المطلوبفففة االختبفففار األ
لرقابففة الماليففة وتسلسففل نجففاحهم بعففد اعتمففاد اجففراءات االختبففار اصففوال مففن قبففل الجهففاز المركففزي ل

ويعلففففففن ففففففففي لوحفففففففة إعالنففففففات الوكالفففففففة العربيفففففففة السفففففففورية لألنبففففففاء وعلفففففففى موقعهفففففففا االل ترونفففففففي 
www.sana.sy  في لوحة اعالنات المحافظة المطلوب التعاقد فيهاو. 

تاريخ ( م. و 66ئاسة مجل  الوزراء رقم )ر  تشكل لجان االختبار وفق ما ورد في قرار (:11المادة )
 م.10/10/2013

/ مففن القفففانون األساسفففي للعفففاملين ففففي الدولفففة رقفففم 11مففع مراعفففاة أحكفففام الفقفففرة /ب/ مفففن المفففادة / (:12لمادة )ا
يجفففوز للوكالفففة العربيفففة السفففورية لألنبفففاء ففففي حفففال تفففوفر االعتمفففادات والحاجفففة  2004/لعفففام 50/

د مففع ريخ نشففر أسففماء النففاجحين باالختبففار التعاقففللتعاقففد مففع الفائضففين وخففالل مففدة عففام مففن تففا
 فائض الناجحين حسب تسلسل درجاتهم .

 ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . (:13المادة )
 

 م.2016/     8/       21دمشق في :     
 

 
 

   المدير العام               
 واـــد ضـــأحم                                                                   

 
   

 
 

 


