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 ـــالنـــــــــــــاعـــــ      
 

 خارج أراضي الجمهورية العربية السورية المقيمينالى الطالب السوريين ومن في حكمهم 

 ( بفرعيها العلمي 2020لعام ) غير السورية الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة

 2020/2021الراغبين بااللتحاق بالجامعات الحكومية السورية للعام الدراسي  واألدبي

 

الل ئل الجا عي تعلن وزارة التعليم العالي عن استتتتل ال الئقاال الةابتتتق مالتل م الال   ا تتت       

للجا عا  الحكئ يق والمعاه  التامعق    ا تتتتتتلق ال تتتتتتئريين (ي  المليمين   –)الم ا تتتتتتلق العا ق 

،  ن أجل ،  ن خ ل ال  ي  االلكت وني2020/2021للمجلس األعلال للتعليم التلاني للعام ال راسي 

دراستها واحت اب  ع ل الشهادة ودرجاتها تمهي اً لل ماح لذوي الط ب، أو أقارمهم، أو  عارفهم، 

 ن  ئاطني الجمهئريق الع ميق ال تتتتتتئريق المليمين في ستتتتتتئريق مالليام مكافق اج الا  التل م الال 

 الم ا لق م الً عنهم.

 

 الوثائق المطلوبة لمفاضلة السوريين غير المقيمين:

 استمارة ذاتيق الطالب والم ئض. -1

اسق الثانئيق العا ق (ي  بئرة  ص قق أبئالً عن الئقيلق األبليق للنجاح في شهادة ال ر  -2

)تص ق هذه الئقيلق  ن وزارة الةارجيق في ال ولق التي ب ر  عنها و ن س ارة  ال ئريق

 ن ستت ارة  الئقيلقويمكن لمن تعذر له تصتت يل ق الع ميق ال تتئريق في هذه ال ولق الجمهئري

ً مصتتئرة    ايق التل م  الجمهئريق الع ميق ال تتئريق في ال ل  الصتتادرة عنها الشتتهادة  شتت طيا

 علال التص يل علال أن يتم التص يل األبئلي مع  الل ئل.

  عن جئاز ال   .بئرة  -3

ق تتل تتتاريا تتته تتتاريا اللجئل لعتتاال يشتتتتتتت ط للطتتالتتب ال ل تتتتتتطيني ال تتتتتتئري أن يكئن -4

 الق الغال طل ه ان ق ت عكس ذلك .تحت طا26/7/1956

دراستتي أوفشتتج درجا  للصتتج األول الثانئي والثاني الثانئي ي ين فيه وقيلق ت تتل تتل  -5

مأن الطالب درس الم حلق الثانئيق فا لق خارج الجمهئريق الع ميق ال تتتتتتئريق، وال 

وال تل ل يشتتت ط الت تتل تتل ال راستتي في ال ل  الذي حصتتل  نه علال الشتتهادة الثانئيق، 

 وراق الطالب ش طياً علال تل يم هذه الئقيلق ويعت   الطلب  لغال اذا لم ي فل مها .أ

اللاامين علال رأس عملهم خارج اللط ، وأمنال  ينأمنال ال تتتتلك ال ملئ استتتتي ال تتتتئري -6

أعضتتال الهي ق الت ري تتيق في الجا عا  الحكئ يق ال تتئريق المعارين أو المجازين م  

أج  للعمل في الةارج ستتتتتتئال للت ريس أم للعمل في اح ئ الهي ا  الع ميق أو ال وليق 



 

 

قيلق تث ت و تتت  مئيتل  ئن في حال ع م تئف  الت تتتل تتتل ال راستتتي للم حلق الثانئيق 

وال ه أو وال ته، علال أال تلل   ة اقا تهم خارج ستتتتتئريق عن عام دراستتتتتي واح  )هئ 

 عام الحصئل علال شهادة ال راسق الثانئيق . 

 الوثائق المطلوبة للمفاضلة العامة :

 2و1 ال نئدال ا(ب مالتل م الال الم ا لق العا ق متل يم الئقاال الئاردة في  ن الطالب كت ال ي   -

 .ال املق فلط  4و  3و 

 :مالحظات

سم الطالب الث قي ي  و ،pdf)ت ضمن فافق الئقاال واالستمارة في  لج واح  ) -  مال الملج ما

 وماللغق الع ميق.

علال العنئان  ،ع   ال  ي  االلكت وني  الث ئتيق واألوراق ة سل الئقاال المطلئمق )االستمارت   -

 التالي لكل دولق:

o المملكق الع ميق ال عئديق  ksa.std@mohe.gov.sy 

o دولق اإل ارا  الع ميق المتح ة uae.std@mohe.gov.sy 

o دولق الكئيت    kuwait.std@mohe.gov.sy 

o دولق قط  وسلطنق عمان  qatar-oman.std@mohe.gov.sy 

o المملكق األردنيق الهاشميق  Jordan.std@mohe.gov.sy 

o ماقي ال ول األخ ئ   others.std@mohe.gov.sy 

وال يل ل   حص اً  ال  ي  االلكت وني )االيميل الةاص مالطالبم الئقاال المطلئمقيتم ارسال  -

 .أي طلب خ فاً لذلك

 اليجئز ارسال  لج الئقاال علال ال  ي  االلكت وني المةصص ل ولق أخ ئ . -

  ئق نتااج دراستتتتتتق الئقاال واحت تتتتتتاب  ع ال  ودرجا  الشتتتتتتهادا  ع    اع نيتم  -

رقم االفتتاب  –وزارة التعليم العالي    ميانا  الطالب )االستتم الث قي  الم ا تتلق و ئق 

 اسم الم ئض  ليت نال للم ئض عن الطالب متل يم طلب الم ا لق. – ص ر الشهادة  –

ل م مئقااللم ئض ل  تتتتتتم ال ي   - مه  الت ل م  غال  ا ت لق ال طاا طال ين تحت   ن ألفث   ن 

 اذا فانئا  ن األخئة فلط . طال ينألفث   ن طل ا ، ويمكن ق ئل التل م 

ال يعت   ارسال الئقاال ممثامق تل يم طلب   ا لق وانما فلط ل راسق الئقاال ق ل ب ور  -

 اع ن التل م الال الم ا لق .

ال تصتتتتتتل  نتااج دراستتتتتتتق الئقاال للتل م الال الجا عا  الةابتتتتتتتق ال تتتتتتئريق أو التعليم  -

  .االفت ا ي

الةميس ولغايق يئم  9/8/2020الئاق  في  األح   ن يئم اعت اراً ي  أ استتتتتتتل ال الطل ا   -

 .10/9/2020الئاق  في 

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                

 الدكتور بسام ابراهيم 


