
 الجمهورية العربية السورية 

 وزارة االعالم        

 العربية السورية لألنباء / سانا. الوكالة

 

 ك2/  366قرار رقم   /    

 إعالن إجراء مسابقة

 

 : وزير االعالم 

 وتعديالته  2552/ لعام 05بناًء على أحكام القانون االساسي للعاملين في الدولة رقم /

  2502/ لعام 22يعي رقم /وعلى أحكام المرسوم التشر

 وتعديالته  2502/ لعام 63وعلى أحكام القانون رقم /

  2505و لعام  . /م33وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /

  03/5/2502 تاريخ 2502/02قة السيد وزير اإلعالم رقم / وعلى مواف

 22/2/2502تاريخ   0255/05وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 

 يلي : يقرر ما

 

 بقة للتعاقد مع عدد من المواطنينعن إجراء مسا / (: تعلن الوكالة العربية السورية لألنباء / سانا0المادة )

وفق / من قانون العاملين األساسي 023استنادًا للمادة /من الفئتين ) األولى والثانية ( بعقود استخدام سنوية 

 : االختصاصات واألعداد المدونة أدناه

 الفئة األولى :-أ                                                             

 
العمل المتعاقد 

 ألجله

 العدد المطلوب الجهة المؤهل العلمي

 من ذوي الشهداء

العدد المطلوب غير 

 ذوي الشهداء

 

 صحفي

 تفاعلي

 اآلداب قسم  أو عالماإلجازة في إ

 الصحافة

 0 0 دارة المركزيةإلا

صحفي 

 استقصائي

عالم أو اآلداب قسم  إلجازة في اإ

 الصحافة

 0 0 دارة المركزيةإلا

مراسل 

 ميداني 

عالم أو اآلداب قسم  إلجازة في اإ

 الصحافة

 0 0 دارة المركزيةإلا

صحفي 

 استقصائي

 عالم أو اآلداب قسم   إلفي اجازة إ

 الصحافة

 0 0 ريف دمشق

  أو اآلداب قسم عالمإلجازة في اإ =

 الصحافة

 6 2 مكتب سانا في حلب

أو اآلداب قسم  عالم إلجازة في اإ =

 الصحافة

مكتب سانا في 

 طرطوس 

0 0 

أو اآلداب قسم   عالمإلجازة في اإ =

 الصحافة

 0 2 مكتب سانا في درعا

أو اآلداب قسم   عالمإلا جازة فيإ =

 الصحافة

 0 2 مكتب سانا في القنيطرة

آلداب قسم  أو ا عالمإلا جازة فيإ =

 الصحافة

 0 2 مكتب سانا في حماة

أو اآلداب قسم   عالمإلجازة في اإ =

 الصحافة

 0 0 مكتب سانا في ادلب

عالم أو اآلداب قسم  إلجازة في اإ =

 الصحافة

 0 0 حمص  مكتب سانا في

أو اآلداب قسم   عالمإلجازة في اإ =

 الصحافة

مكتب سانا في دير 

 الزور

2 0 



أو اآلداب قسم   عالمإلجازة في اإ =

 الصحافة

 0 2 مكتب سانا في الرقة

أو اآلداب قسم   عالمإلجازة في اإ =

 الصحافة

 0 0 مكتب سانا في الحسكة

 5 0 تدمرمكتب سانا في  الصحافةأو اآلداب قسم   عالمإلاجازة في إ =

صحفي 

 مترجم

 5 2 دارة المركزيةإلا اللغة االنكليزية جازة فيإ

 0 0 دارة المركزيةإلا لغة الفرنسيةجازة في الإ =

 2 2 دارة المركزيةإلا اللغة الروسيةجازة في إ =

 6 6 دارة المركزيةإلا اللغة الفارسيةجازة في إ =

 6 6 دارة المركزيةاإل اللغة االسبانيةجازة في إ =

 0 0 دارة المركزيةإلا اللغة االلمانيةجازة في إ =

صحفي 

مترجم لغة 

 تركية 

جامعية مع خبرة في الترجمة ال اجازة 

 تقل عن سنتين 

 6 6 دارة المركزيةإلا

صحفي 

مترجم لغة 

 صينية

اجازة جامعية مع خبرة في الترجمة ال 

 تقل عن سنتين 

 0 0 دارة المركزية إلا

 0 0 دارة المركزيةإلا جازة في  اللغة العربيةإ مصحح لغوي

 0 0 ركزيةدارة المإلا جازة في الحقوق إ أعمال ادارية 

أعمال توثيق 

 وأرشفة

 0 0 دارة المركزيةإلا جازة في المكتباتإ

مشرف قواعد 

  بيانات

 جازة في الهندسة المعلوماتية إ

اختصاص برمجيات / خبرة في االوراكل 

 DBAويفضل الحاصل على شهادة 

 1 0 دارة المركزية إلا

مصمم 

 رئيسي 

جازة في الهندسة المعلوماتية / إ

جيات + خبرة في ادارة اختصاص برم

 وتصميم المواقع 

 0 0 دارة المركزية إلا

مشرف 

 شبكات

جازة في الهندسة المعلوماتية إ

/اختصاص شبكات / يفضل الحاصل 

   CCNP على شهادة 

 0 0 دارة المركزيةإلا

 0 0 اإلدارة المركزية إجازة في اإلعالم  مقدم برامج 

مخرج 

 تلفزيوني 

 0 0 دارة المركزية اإل عالماإلاالجازة في 

 أعمال

  تصميم  

إجازة في الفنون الجميلة قسم التصميم 

  الغرافيكي والملتيميديا
 5 0 اإلدارة المركزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفئة الثانية : –ب 

 

العمل 

المتعاقد 

 ألجله

 العدد المطلوب الجهة المؤهل العلمي

 من ذوي الشهداء

العدد المطلوب من غير 

 شهداءذوي ال

 

 

 

 

 

أعمال 

 تصوير

 فوتوغراف

 

 

 

 

 

المعهد التقاني للفنون التطبيقية  

  تصوير ضوئي وتلفزيوني

 في مؤسسة إعالمية  أو ثانوية + خبرة

  ال تقل عن خمس سنوات

 2 0 دارة المركزيةاإل

 . 0 الالذقية 

 5 0 حلب

 5 0 طرطوس 

 5 0 درعا

 5 0 القنيطرة

 5 0 حمص

 5 0 اة حم

 5 0 دلبإ

 5 0 دير الزور

 5 0 الرقة 

 5 0 الحسكة

 5 0 تدمر

أعمال 

 تصوير

 فيديو

معهد التقاني للفنون التطبيقية ال

 تصوير ضوئي وتلفزيوني

 في مؤسسة إعالمية أو ثانوية + خبرة

  ال تقل عن خمس سنوات

 2 2 دارة المركزيةإلا

 . 0 الالذقية 

 5 0 حلب

 5 0 طرطوس 

 5 0 درعا

 5 0 القنيطرة

 5 0 حمص

 5 0 حماة 

 5 0 دلبإ

 5 0 دير الزور

 5 0 الرقة 

 5 0 الحسكة

 فني كهرباء

 

لمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية ا

آالت ) والكهربائية اختصاص كهرباء

 وشبكات (

 0 2 دارة المركزية إلا 

 5 0 مكتب سانا في حلب 

فني تدفئة 

وتكييف 

 وتبريد

المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية / تدفئة تكييف تبريد

 

 

 0 0 دارة المركزية اإل

فني 

 برمجيات

المعهد التقاني للحاسوب  التابع 

لوزارة التعليم العالي / اختصاص 

 هندسة برمجيات

 0 0 دارة المركزية إلا

فني 

 بيحواس

التابع لوزارة  لحاسوبالمعهد التقاني ل

/ اختصاص هندسة  التعليم العالي

 حواسيب 

 2 2 دارة المركزية إلا 

 5 0 مكتب سانا في حلب 



التابع لوزارة  المعهد التقاني للحاسوب فني شبكات

/ اختصاص شبكات   التعليم العالي

 حاسوبية

 

 0 0 دارة المركزية إلا

مساعد 

مترجم 

 عبري

ى األقل في خبرة سنة عل ثانوية + 

مجال الترجمة عربي / عبري 

 وبالعكس 

 0 2 دارة المركزية إلا

المعهد التقاني للعلوم المالية  مساعد مالي 

 والمصرفية / محاسبة 

 0 0 دارة المركزية إلا

ثانوية + خبرة في مجال العمل سنتين  فني صوت 

 على األقل

 0 2 دارة المركزية إلا

في تين على األقل سنثانوية + خبرة  فني إضاءة 

 مجال العمل 

 0 2 دارة المركزية إلا

مساعد 

 مصور 

في سنتين على األقل ثانوية + خبرة 

 مجال العمل 

 0 0 دارة المركزية إلا

في سنتين على األقل ثانوية + خبرة  مونتير

 مجال العمل 

 2 2 دارة المركزية إلا

مساعد 

 مخرج 

في سنتين على األقل ثانوية + خبرة 

 العمل  مجال

 0 0 دارة المركزية إلا

مساعد 

 إداري

 6 6 = ثانوية 

 

والمصاايي  يحااالا الزجاز     (  األخوة – واألوالد الزوجة –األم  –تحجز لذوي الشهداء وهم ) األب  (:2المادة )

%( ما  الوااا ا الماراد    01وسابة ) وتزديالتا    1132 31 63تااقي     63ما هو مبي  يالقااوون ققام     التام ووفق

حالاة  %( ما  ووي الشاهداء  و المصاايي  ي   01حاا  دادم تاوافر وسابة )     فاي الواالاة وفاي     المساايقة ملؤها يموجب 

 .وم  في حكمهم واغر الفا ضة م  غير ووي الشهداءالش يصاق إلى ملء المسايقة الزجز التام مم  تقدموا إلى 

  ق شروط التزيي  المنصوص دليها في يشترط في م  يتقدم الى المسايقة المزل  دنها  ن يحق( : 6المادة )

 ( م  القاوون االساسي للزاملي  في الدولة.7المادة )             

 :  وية لالشتراك يالمسايقةاألوقاق الثبوتية المطل  -( أ2المادة )

   10)طااي  ماالي يقيماة     دليا    وفق النمووج المزد لهذه الغاية ملصٌقلالشتراك  طلب خطي -3

وققام   الماوط  المتتااق   اسام المتقادم و   فيا   مادونٌ  طاي  إداقة محلية ( –دة إدماق طاي  إدا -س 

 .الشتصية يسجل لدى ديوان الواالة السوقية لألوباء  ساوا  هاتف  ودلى مسؤوليت 

 صوقة مصدقة د  الشهادة  و المؤهل الزلمي المطلوب . -1

 صوقة د  الهوية الشتصية  -6

 .م يطر   ي تزديل دلى مواليد المتقدم مدون دلي  ل ييان قيد مدوي -2

 وايفة المزل  ل  ينفس المؤهل الزلمي المطلوب للصوقة د  شهادة قيد الزمل تفيد تسجي-0        

 دنها  و فئة التسجيل األدلى منها شريطة حصول  دلى المؤهل المطلوب .          

ما  الزااملي  الادا مي   و الماؤقتي      موافقة الجهة الزامة في حا  اان الراغب يالتقادم للمساايقة    -3

 لديها .

دجز تام صادقة د  مكتب شاؤون الشاهداء  و مكتاب األما  الاوطني       وثيقة وثيقة استشهاد  و -7

 م1132  لزااام 63 و االتحاااد الزااام لنقاياااا الزمااا  يالنساابة للمتقاادمي  المشاامولي  يالقاااوون       

 .وتزديالت  

 للتدماة اللزامياة واالحتياطياة وولام للمتقادمي       تقدم للمسايقة  ن يكاون مؤدياا    في م يشترط  -8

  و  ن يثبت المتقدم  و  يؤدي هذه التدمة  و مزفى منها  صوال  دند التقدم. الذاوق

   وفق النمووج المزتمد ملصق دليها صوقة شتصية حديثة .3وشرة استزالماا ددد  ملء  -9



  ما  القااوون   7فاي الماادة     خرى المطلوية للتزيي  المنصوص دليهاا ألتستكمل الوثا ق ا -ب

خاال  مادة ال تتجااوز الشاهر ما  تااقي         1112  لزاام  01االساسي للزاملي  في الدولة ققام   

 وشر اسماء المقبولي  م  الناجحي  وولم تحت طا لة سقوط الحق يالتزاقد. 

 ء المقبولي  يتضمنان  سما تصدق الواالة الزريية السوقية لألوباء   ساوا   قراقي قبو   (:0المادة )

 :لالشتراك في المسايقة                          

 وتزديالت . 1132 31 63  تاقي  63المشمولي  يأحكام القاوون ققم   للمتقدمي  :  األول

 .المقبولي  لالشتراك في المسايقة  لباقي المتقدمي : الثاني

 م  مودده يوما  دلى األقل م قبل خمسة دشروول مودد االمتحان التحريريوهما مكان يحدد في

  لالشتراك في المسايقة  ن يتقدم اسم  موجودا  في قراق قبو  المتقدميلم يك  يحق لم  و

 يادتراض لمزرفة سبب ددم قبول  .

ل تثقيال يحيا    دلى امتحان تحريري ومقايلاة شافوية ومزاما    تشتمل المسايقةاجراءات المسابقة :      :(3ة )الماد

 ( دقجة توزع دلى النحو اآلتي:311الجمالية ) ايكون مجموع الدقجا

( دقجة يتألا م   سئلة مؤتمتة ضم  المؤهل واالختصاص 71مؤتمت ) يامتحان تحرير -  

ة والثقافاا 1112زااام ( ل01الزلمااي للمتسااايق والقاااوون األساسااي للزاااملي  فااي الدولااة ققاام )  

 ( دقجاة 01دا  ) يقال   الزامة ويشاترط للنجااح حصاو  المتساايق دلاى مجماوع دقجااا ال       

 :  يتضمنان اسماء الناجحي  في االمتحان التحريري حي   تصدق الواالة قراقي منها 

 .م  ووي الشهداء وم  في حكمهم للناجحي  االول :            

يتضاامنان  سااماء الناااجحي  ياالمتحااان التحريااري وتسلساال   -   : للناااجحي  ماا  ياااقي المتقاادمي    الثاااني            

ومكاتبهااا فااي  فااي لوحااة إدالواااا الواالااة    انوجاااحهم ومودااد المقايلااة الشاافهية ويزلناا    دقجاااا 

والموق  االلكترووي للواالة ولوحة ادالواا وزاقة الزمل ولوحة إدالواا المحافظاة  المحافظاا 

 المطلوب التزاقد فيها.

اياة منهاا   ( دقجة تجري للمتسايقي  الناجحي  في االمتحان التحريري الغ30مقايلة شفوية )  - ب

التزرف دلاى الساماا الشتصاية للمتساايق ومادى مالءمتا  لشاروط شاغل الوايفاة المزلا            

( دقجاااا 0يقاال داا  ) دنهااا ويشااترط للنجاااح حصااو  المتسااايق دلااى مجمااوع دقجاااا ال 

 منها.

  زاجتا( دقجة لم  30تقوم الواالة ياحتساب مزامل التثقيل لقدم التسجيل م  مكتب التشغيل )(:      5المادة )

 يلي: والمقايلة الشفهية ادتمادا  دلى صوقة شهادة قيد الزمل وفق ما يالمتحان التحريرا

 : يالنسبة لذوي الشهداء 
 0  ×  ددد  شهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل ) يدءا  م  التسجيل وحتى تاقي  الدالن د  المسايقةمزامل التثقيل = 

 

 وحتى تاقي  الدالن د  المسايقة  1113 6 3دمل مكتب التشغيل يدءا  م  ر ددد  شه                         

 

 :  يالنسبة لباقي المتقدمي 
 30 ×  ددد  شهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل ) يدءا  م  التسجيل وحتى تاقي  الدالن د  المسايقةمزامل التثقيل = 

 وحتى تاقي  الدالن د  المسايقة  1113 6 3يل يدءا  م  ر دمل مكتب التشغددد  شه                          

للمحصاالا النها ياة للمشامولي        دقجااا  31    يوماا  شاهرا  ااامال  ويضااف    30وتحساب  جازاء الشاهر التاي تسااوي  و تزياد دا          

 . 1132لزام  63يأحكام القاوون ققم 

 

ازوا االمتحاان التحرياري والمقايلاة الشافهية يزاد      المحصالا النها ية للناجحي  مم  اجت يتم احتساب:  (2المادة )

 احتساب مزامل التثقيل لهم دلى النحو التالي 

 = دقجة االمتحان التحريري المؤتمت + دقجة المقايلة الشفهية  لذوي الشهداء المحصلة النها ية                        

 .دقجة   311ويحد اقصى   31+  + مزامل التثقيل                   

+ دقجااة المقايلااة الشاافهية +  المحصاالة النها يااة لباااقي المتقاادمي  = دقجااة االمتحااان التحريااري   

 مزامل التثقيل 

   دقجااة ماا  المجمااوع الكلااي   31تقاال محصاالت  النها يااة داا       اليشااترط لنجاااح المتسااايق  

   دقجة وتقرب النتيجة الى  قرب ققم صحيح.311للدقجاا والبالغ  



حا  التساوي يالادقجاا فاي المحصالة النها ياة  يقبال النااجح األدلاى مزادال  و مجموداا  فاي           في  (:2المادة )

 حا  التساوي يقبل األقدم تترجا . الشهادة وفي

 : اسماء الناجحي  في المسايقة  يتضمنانقراقي   الواالةتصدق  (:05المادة )

 يتضم   سماء الناجحي  م  ووي الشهداء والمصايي . :األول -3

 ياقي المتقدمي  . م  يتضم   سماء الناجحي  :الثاني -1

ويزلنان في لوحة إدالواا الواالاة   ي  دلى  ن يذار ال قراق دقجاا النجاح وتسلسلها للمتقدم

دالوااا المحافظاة التاي سايتم     إومكاتبها في المحافظاا ودلاى موقزهاا االلكتروواي وفاي لوحاة      

تكمل  وقاقا  خاال  شاهر ما  تااقي  صادوق       التزاقد فيها ويسقط حاق المقباو  للتزاقاد إوا لام يسا     

 القراقي  

 المسايقة في سماء المقبولي  م  الناجحي   نيصدق قراقي  م  الجهة صاحبة الصالحية يتضمنا (:00المادة )

 لذوي الشهداء والمصايي  : االول                 

ويزل  في لوحة إدالوااا الواالاة    ل وجاحهمدداد المطلوية وتسلسأللباقي المتقدمي  يحسب ا والثاني:               

ومكاتبهاا فاي المحافظااا     www.sana.syودلاى موقزهاا االلكتروواي     لألوبااء الزريية الساوقية  

 .ولوحة ادالواا وزاقة الزمل  ولوحة إدالواا المحافظة المطلوب التزاقد فيها

ترسل الواالة  ساماء النااجحي  الماراد تزييانهم وفقاا  للزادد المطلاوب وترتياب المحصاالا النها ياة            ( :02المادة )

 %  م  االحتياج المطلوب ما  النااجحي  فاي   01إليها  سماء   ا للناجحي  إلى وزاقة الزمل مضاف

ل في  مفصل الهوية الشتصية وققم وتاقي  شهادة قيد الزم المسايقة وفق ترتيب النجاح موضحة

 وولم دلى وستتي  إحداهما وققية واألخرى الكترووية . 

تاقي   م.و( 33 اسة مجلس الوزقاء ققم )ق وقد في قراق تشكل لجان المسايقة وفق ما (:06المادة )

 يقل  دضاؤها د  ثالثة  دضاء. ال يقراق الحق دلى  م.1136 31 31

فااي الدولااة ققاام ماا  القاااوون األساسااي للزاااملي     33مراداااة  حكااام الفقاارة  ب  ماا  المااادة   ماا   (:02)المادة 

فر االدتماااداا والحاجااة افااي حااا  تااويجااوز للواالااة الزرييااة السااوقية لألوباااء   1112 لزااام 01 

ملء  االحتياجاا  سماء الناجحي  يالمسايقة لتزاقد م  الفا ضي  وخال  مدة دام م  تاقي  وشر ل

 .م وجاحه حسب تسلسل دقجاام  الناجحي  الفا ضي  

فر فايهم الشاروط الماذاوقة  دااله تقاديم طلبااتهم       ادلى الراغبي  ياالشتراك في المسايقة ومما  تتاو   ( :00المادة )

       ياوم السابت  لى ديوان الواالة الكا   في منطقة البرامكة جاوب الية الحقاوق وولام ادتبااقا  ما       إ

ماا  السااادة الثامنااة    1138   33    11  يااوم  ولغايااة وهايااة الاادوام الرساامي ماا     1138 33 6

 وحتى الثاوية يزد الظهر م  السبت للتميس.  صباحا 

 ينشر ويبلغ هذا القراق م  يلزم لتنفيذه . (:03)المادة 

 

 م.1138     31        32دمشق في :     

 

 

 

 وزيـر اإلعـالم                      

 عماد عبد اهلل سارة                                                                                
 صورة الى :

 مكتب الوزير –دالم لوزاقة ا 

   1الجهاز المرازي للرقاية المالية ددد   

 دالواا لديكم وموافاتنا يما يفيد النشر( لفظة دمشق ) يرجى النشر في لوحة امحا –وزاقة الزمل  

 وزاقة الدفاع ) مكتب شؤون الشهداء ( 

 مشق محافظة د 

 لكترووي للواالة ( المديرية التحرير ) للنشر في الموق   

 مكاتب الواالة في المحافظاا   



 

                 
 الجمهورية العربية السورية 

 وزارة االعالم        

 الوكالة العربية السورية لألنباء / سانا 

 

 ك2/  362  قرار رقم /

 إعالن إجراء اختبار

 

 : / لة العربية السورية لألنباء / ساناالمدير العام للوكا

 وتعديالته  2552/ لعام 05بناًء على أحكام القانون االساسي للعاملين في الدولة رقم /

  2502/ لعام 22وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /

 وتعديالته  2502/ لعام 63وعلى أحكام القانون رقم /

  2505و لعام  . /م33وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /

  03/5/2502تاريخ  2502/02وعلى موافقة السيد وزير اإلعالم رقم / 

 22/2/2502تاريخ    0250/05وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 

 

 

 :يلي يقرر ما

 ي للتزاقد م  ددد م  المواطني  ف السوقية لألوباء د  إجراء اختباق تزل  الواالة الزريية (:0المادة )

 وفق    م  قاوون الزاملي  األساسي323استنادا  للمادة  (   التامسة -الرايزة واا ا م  الفئتي  )              

 االختصاصاا واألدداد المدووة  دواه :              

 
 الفئة الرابعة  : – أ

 

العمل المتعاقد 

 ألجله

 العدد المطلوب الجهة المؤهل العلمي

 من ذوي الشهداء

د المطلوب من العد

 غير ذوي الشهداء

 

 أعمال صيانة

تمديدات 

 كهربائية  

شهادة التعليم األساسي أو وثيقة إتمام 

االبتدائية مع خبرة ال تقل عن المرحلة 

 خمس سنوات 

 0 0 دارة المركزية اإل

 أعمال صيانة

 صرف صحي 

شهادة التعليم األساسي أو وثيقة إتمام 

 تقل عن االبتدائية مع خبرة الالمرحلة 

 خمس سنوات

 0 0 دارة المركزيةإلا

 صيانة  أعمال

 نجارة 

شهادة التعليم األساسي أو وثيقة إتمام 

االبتدائية مع خبرة ال تقل عن المرحلة 

 خمس سنوات

 5 0 دارة المركزيةإلا

 صيانة  أعمال

 مكيفات 

شهادة التعليم األساسي أو وثيقة اتمام 

قل عن االبتدائية مع خبرة ال ت المرحلة

 خمس سنوات

 

 

 

 

 

 

 5 0 دارة المركزيةإلا



 

 

 

 أعمال      

  سوق      

 

 

 

شهادة تعليم أساسي أو وثيقة إتمام 

اجازة سوق عامة. المرحلة االبتدائية  مع 

جازة سوق خاصة وخبرة ال تقل عن إ أو 

 خمس سنوات

 5 2 دارة المركزيةإلا

 5 0 حلب

 5 0 طرطوس

 5 0 درعا

 5 0 رة القنيط

 5 0 حمص 

 5 0 حماة

 5 0 دير الزور

 5 0 الحسكة

 

 

 

 

 الفئة الخامسة  : –ب 

العمل المتعاقد 

 ألجله

 العدد المطلوب الجهة المؤهل العلمي

 من ذوي الشهداء

 من  العدد المطلوب

 غير ذوي الشهداء

 

 6 6 االدارة المركزية وثيقة إتمام المرحلة االبتدائية  أعمال خدمية 

 5 0 درعا 

 5 0 القنيطرة 

 5 0 حماه 

 5 0 الحسكة

 أعمال خدمية 

 /تنظيف/ 

 0 3 االدارة المركزية وثيقة إتمام المرحلة االبتدائية

 أعمال خدمية 

 حراسة    

 2 2 االدارة المركزية وثيقة إتمام المرحلة االبتدائية

 ( وفق ما هو مبي   األخوة -األوالد –الزوجة  –األم  –ب تحجز لذوي الشهداء وهم ) األ    (:2المادة )

 %( م  الواا ا المراد ملؤها يموجب 01وسبة ) 1132 31 63  تاقي  63  يالقاوون ققم                

 %( م  ووي الشهداء  و المصايي  يحالة 01الواالة وفي حا  ددم توافر وسبة ) االختباق في                

 اغر الفا ضة م  غير ووي الشهداء .الشو لءمم  تقدموا إلى االختباق يصاق إلى م  الزجز التام                

  ن يحقق شروط التزيي  المنصوص دليها في   المزل  دن  ختباقيشترط في م  يتقدم الى اال( : 6المادة )

 ( م  القاوون االساسي للزاملي  في الدولة.7المادة )             

 

 وفق اآلتي :  الختباقوتية المطلوية لالشتراك ياتحدد األوقاق الثب -( أ2) المادة

   10دليا   )طااي  ماالي يقيماة      ية ملصٌقطلب خطي لالشتراك وفق النمووج المزد لهذه الغا -3

طاي  إداقة محلية ( مدون فيا  اسام المتقادم و الماوط  المتتااق ودلاى        –طاي  إدادة إدماق  -س 

 يسجل لدى ديوان الواالة السوقية لألوباء  ساوا مسؤولية الشتصية 

 .لشهادة  و المؤهل الزلمي المطلوبصوقة مصدقة د  ا -1

 صوقة د  الهوية الشتصية  -6

 ييان قيد مدوي مدون دلي  لم يطر   ي تزديل دلى مواليد المتقدم . -2

 وايفة المزل  للمطلوب صوقة د  شهادة قيد الزمل تفيد تسجيل  ينفس المؤهل الزلمي ال-0        

 دنها  و فئة التسجيل األدلى منها شريطة حصول  دلى المؤهل المطلوب .            

ما  الزااملي  الادا مي   و الماؤقتي      ختبااق  حا  اان الراغب يالتقادم لال  موافقة الجهة الزامة في -3

 لديها .

تاب األما  الاوطني    وثيقة استشهاد  و وثيقة دجز تام صادقة د  مكتب شاؤون الشاهداء  و مك   -7

م 1132  لزااام 63 و االتحاااد الزااام لنقاياااا الزمااا  يالنساابة للمتقاادمي  المشاامولي  يالقاااوون       

 وتزديالت  .



   وفق النمووج المزتمد ملصق دليها صوقة شتصية حديثة .3وشرة استزالماا ددد  ملء  -8

 طياة وولام للمتقادمي     ن يكاون مؤدياا  للتدماة اللزامياة واالحتيا     تقدم لالختبااق  م  يشترط في -9

  و  ن يثبت المتقدم  و  يؤدي هذه التدمة  و مزفى منها  صوال  دند التقدم.الذاوق 

 

  م  القاوون االساسي للزاملي  7خرى المطلوية للتزيي  المنصوص دليها في المادة  األتستكمل الوثا ق   - ب

وشاار اسااماء المقبااولي  ماا     خااال  ماادة ال تتجاااوز الشااهر ماا  تاااقي     1112  لزااام 01فااي الدولااة ققاام   

 الناجحي  وولم تحت طا لة سقوط الحق يالتزاقد. 

 تحدد فيهما اسماء المقبولي   تصدق الواالة الزريية السوقية لألوباء   ساوا   قراقي قبو  (:0المادة )

 : لالشتراك في االختباق  اما يلي                      

 . في حكمهم م  ووي الشهداء وم  للمتقدمي  األو :  -3

 لباقي المتقدمي .الثاوي:  -1

 م  مودده وولم قبل خمسة دشر يوما  دلى األقلمودد االختباق الزملي و هما مكانيحدد في

ويحق لم  وتزل  القراقاا في لوحة ادالواتها وموقزها االلكترووي ولوحة ادالواا المحافظة  

يادتراض لمزرفة   ن يتقدم االختباقي لالشتراك ف لم يك  اسم  موجودا  في قراق قبو  المتقدمي 

 سبب ددم قبول  .

 :الرايزة والتامسة اجراءاا االختباق للفئاا  -  (:3المادة )

  80للمتقدمي  المقبولي  لالشتراك فاي االختبااق ويكاون مجماوع دقجاتا         اختباق دملييتم إجراء                   

وتكون    دقجة منها31يقل د    دقجاا الدقجة ويشترط للنجاح حصو  المتقدم دلى مجموع 

الغاية م  االختباق الزملي تحديد مستوى المتقادم للمهناة الماراد التزاقاد مزا  دلاى  ساساها ومادى         

متاا  للوايفااة المزلاا  دنهااا حياا   تصاادق الواالااة قااراقي  يتضاامنان  سااماء الناااجحي  فااي       ءمال

الواا الواالاة والموقا  االلكتروواي    االختباق الزملي وتسلسل دقجاا وجاحهم ويزل  في لوحة إد

للواالة ولوحة ادالواا وزاقة الزمل ولوحة إدالواا المحافظة المطلوب التزاقد فيها لمدة ال تقل 

 . ا   يوم30د   

 للمتقدمي    ويحتسب( دقجة 30لقدم التسجيل في مكتب التشغيل ) مزامل التثقيل يتم احتساب    (:5المادة )

 وترسل الى وزاقة الزمل اسماء دلى شهادة قيد الزمل لناجحي  في االختباق الزملي ادتمادا  ا                  

 %   م  الزدد 01الناجحي  المراد التزاقد مزهم وفق تسلسل محصالتهم النها ية مضافا  اليهم                        

 حا  تطايق  مزامالا التثقيل   وفي احالمطلوب م   الناجحي  الذي  يلووهم في ترتيب النج                     

 دى وزاقة قيود ويياواا الناجحي  للألوباء  ساوا  م   الزريية السوقية المحتسبة م  قبل الواالة                  

 الواالة يذلم في التا الحالتي .   ددم التطايق يتم تزديلها وتزلمحا الزمل يتم ادتمادها وفي                  

 

 يالنسبة لذوي الشهداء                     
 0×    ددد  شهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل ) يدءا  م  التسجيل وحتى تاقي  الدالن د  المسايقةمزامل التثقيل = 

 

 وحتى تاقي  الدالن د  المسايقة  1113 6 3ددد  شهر دمل مكتب التشغيل يدءا  م                           

 

 سبة لباقي المتقدمي  :يالن 
 30×    ددد  شهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل ) يدءا  م  التسجيل وحتى تاقي  الدالن د  المسايقةمزامل التثقيل = 

 وحتى تاقي  الدالن د  المسايقة  1113 6 3ددد  شهر دمل مكتب التشغيل يدءا  م                            

  دقجااا  للمحصاالا النها ياة للمشامولي      31  يوماا  شاهرا  ااامال  ويضااف      30التاي تسااوي  و تزياد دا       وتحساب  جازاء الشاهر    

 . 1132لزام  63يأحكام القاوون ققم 

 

 وتحسب المحصلة النها ية االتالي : 

ويحاد  قصاى    31+ = دقجة االختباق الزملي + مزامل التثقيال  لذوي الشهداء  المحصلة النها ية 

 دقجة  311

  المحصلة النها ية لباقي المتقدمي  = دقجة االختباق الزملي + مزامل التثقيل .

   دقجة م  المجموع الكلي 31يشترط لنجاح المتقدم لالختباق  ال تقل محصلت  النها ية د    ( :   8المادة )

   دقجة وتقرب النتيجة الى  قرب ققم صحيح.311للدقجاا والبالغ                  



تسااوي يقبال   ودناد ال  ابار سانا   يقبال النااجح األ   ي يالدقجاا في المحصلة النها ية في حا  التساو (:2ة )الماد

الزا لياة  ابار ) الوضا  الزاا لي     دلى ودند التساوي يقبل م  ااوت  دباؤه م  اان مزامل تثقيل   

 ددد األوالد ( .

 تصدق الواالة قراقي وجاح : (:05المادة )

 . هداء والمصايي الناجحي  م  ووي الشيتضم   سماء  :األو  -6

 يتضم   سماء الناجحي  م  ياقي المتقدمي  .الثاوي:  -2

 ويزل  في لوحة إدالواا    دلى  ن يذار ال قراق دقجاا النجاح وتسلسلها للمتقدمي                        

 ولوحة إدالواا المحافظة  لكترووي وفرودها في المحافظاالالواالة ودلى موقزها ا                         

ويساقط حاق المقباولي  للتزاقاد إوا لام يساتكملوا االوقاق الثبوتياة المطلوياة          المطلوب التزاقاد فيهاا                       

 .خال  شهر م  صدوق القراق

. 

ما  النااجحي  فاي     الجهاة صااحبة الصاالحية يتضامنان  ساماء      تصدق الوزاقة قاراقي وجااح ما     (:00المادة )

و  لااذوي الشااهداء والمصااايي  والثاااوي لباااقي المتقاادمي  يحسااب االدااداد المطلويااة     ختباااق األاال

وتسلسل وجاحهم يزد ادتماد اجراءاا االختباق اصوال م  قبل الجهااز المراازي للرقاياة المالياة     

لكتروواااي لويزلااا  فاااي لوحاااة إدالوااااا الواالاااة الزريياااة الساااوقية لألوبااااء ودلاااى موقزهاااا ا         

www.sana.sy دالواا المحافظة المطلوب التزاقد فيهاإفي لوحة و. 

تاقي  ( م. و 33 اسة مجلس الوزقاء ققم )ق تشكل لجان االختباق وفق ما وقد في قراق (:02المادة )

 دضاء  يقل  دضاء ال لجنة د  ثالثة    اَلدلى  م.1136 31 31

اوون األساسااي للزاااملي  فااي الدولااة ققاام    ماا  القاا33ماا  مراداااة  حكااام الفقاارة  ب  ماا  المااادة    (:06المادة )

يجااوز للواالااة الزرييااة السااوقية لألوباااء فااي حااا  تااوفر االدتماااداا والحاجااة     1112 لزااام 01 

فاا    قي  وشر  سماء الناجحي  ياالختباق التزاقد ما   للتزاقد م  الفا ضي  وخال  مدة دام م  تا

 الناجحي  حسب تسلسل دقجاتهم .

فر فايهم الشاروط الماذاوقة  دااله تقاديم طلبااتهم       اومم  تتاو  ختباقبي  ياالشتراك في االاغدلى الر ( :02المادة )

يااوم  واالة الكااا   فاي منطقااة البرامكاة جاوااب الياة الحقااوق وولام ادتباااقا  ما      ـــاـ وان الــااـلاى دي إ

ماا  السااادة   1138   33     11ولغايااة وهايااة الاادوام الرساامي ماا         1138   33  6  الساابت

 وحتى الثاوية يزد الظهر م  السبت للتميس.  ا صباح الثامنة

 يبلغ هذا القراق م  يلزم لتنفيذه .  (:00المادة )

 م. 1138      31     32   دمشق في :     

  المدير العام                         

 عبد الرحيم أحمد                                                                                     
 صورة الى :

 مكتب الوزير –دالم لوزاقة ا 

   1الجهاز المرازي للرقاية المالية ددد   

 دالواا لديكم وموافاتنا يما يفيد النشر( لفظة دمشق ) يرجى النشر في لوحة امحا –وزاقة الزمل  

 وزاقة الدفاع ) مكتب شؤون الشهداء ( 

 محافظة دمشق  

 لكترووي للواالة ( الفي الموق   مديرية التحرير ) للنشر 

 مكاتب الواالة في المحافظاا   


