
 

 

   

 
 

 التعليمات الناظمة ملرحلة استالم طلبات االشتراك واألوراق الثبوتية

 5/1/2023تاريخ  /1ملسابقة وزارة الخارجية واملغتربين املعلن عنها بالقرار رقم /  

 

 اواًل : الشهادات واالختصاصات 

 :اتقبل الشهادات التالية أو ما يوازيه

 –اللغة التركية  –اللغة األملااية  –اللغة الفارساااااااااااية  –اللغة اليابااية  –اآلداب والعلوم االنساااااااااااااية االلغة االسااااااااااابااية  -

افيا  –اآلثار  –التاريخ  –الفلسااااااااااافة  –علم االجتماع  –اللغة الروساااااااااااية  –اللغة الصااااااااااا نية  اللغة  –املكتبات  –الجغر

 اللغة الفرنسية(  –اللغة االاكليزية  –العربية 

 الحقوق. -

 عالقات دولية(. –العالقات الدولية والدبلوماسية  –العلوم السياسية اعلوم سياسية وعالقات دولية  -

 االعالم. -

 االقتصاد. -

النظر عن اختصاص اإلجازة الجامعية، وشهادة شهادات املاجستير والدكتوراه في االختصاصات املذكورة أعاله بغض  -

 خريجي املعهد الوطني لإلدارة العامة.

 شروط الشهادات:

 عن الجامعات الحكومية والخاصة واملعاهد العليا في سورية. -
ً
 تقبل كافة الشهادات الصادرة واملصدقة أصوال

 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.تقبل الشهادات الصادرة عن الجامعات العربية واألجنبية املعادلة  -
ً
 أصوال

 .%60أال يقل معدل التخرج في اإلجازة الجامعية عن  -

 ال تقبل اشعارات التخرج والشهادات قيد التعديل. -

 ال تقبل الشهادات التي عليها حك أو تعديل. -

 

 

 وزارة اخلارجية واملغرتبني



 

 

 

 

 ثانيًا شروط التقدم للمسابقة 

1- .
ً
 أصال

ً
 أن يكون سوريا

 بأجنبية، وال تعتبر بحكم األجنبية الحاصلة على الجنسية السورية منذ خمس سنوات على األقل.  -2
ً
 أال يكون متزوجا

 ايقبل الزوج/ة من الجنسيات العربية(

 لحملة اإلجازة الجامعية، أي امواليد  /29/ :24/1/2023أال يتجاوز العمر بتاريخ  -3
ً
 وما بعد(. 1994 /24/1عاما

ً
 ضمنا

 لحملة املاجستير وخريجي املعهد الوطني لإلدارة العامة ا /33/   24/1/2023أال يتجاوز العمر بتاريخ   -4
ً
( ممن INAعاما

 وما بعد(. 1990 /24/1يحملون الشهادة العليا في اإلدارة العامة، أي امواليد 
ً
 ضمنا

 لحملة الدكتوراه، أي /37/   24/1/2023أال يتجاوز العمر بتاريخ   -5
ً
 وما بعد(. 1986 /24/1امن مواليد  عاما

ً
 ضمنا

 للتقدم للمساااااابقة أو أحد  وي   األب   -6
ً
  الزوج/ة  اإبراز بيان عائلي للزوج                                                                                              –األخت  –األخ  –االم  –الحضاااااور ًاااااخصااااايا

 يجوز التقدم بموجب وكالة. أو الزوجة( ، وال 

 ثالثًا: األوراق الثبوتية

بيان قيد مدني احتى لو كان مقدم الطلب أحد  وي (، وال يمكن التقدم  للمساااابقة أو إبراز البطاقة الشاااخصاااية للمتقدم  -1

 للمسابقة ملن ال يحمل بطاقة ًخصية أو بيان قيد مدني مهما كان السبب.
 وعلي  باركود األحوال املداية وصورة ًخصية( –أشهر من تاريخ التقدم للمسابقة  3ايجب أال يتجاوز تاريخ صدور القيد املدني 

ً
 وأن يكون مطبوعا

 .اواضحة وعلى صفحة واحدة( صورة عن البطاقة الشخصية -2

 ./2صورة ًخصية عدد/ -3

 عن املؤهل العلمي.  -4
ً
 صورة مصدقة أصوال

 التقدم للمسابقة(.أشهر من تاريخ  3وثيقة غير محكوم اأال يتجاوز تاريخ صدور الوثيقة  -5

. اأو دافع بدل خدمة العلم(. -6
ً
 وثيقة تأدية خدمة العلم أو معفى منها أو ما يثبت أا  يؤدي الخدمة حاليا

 وثيقة غير عامل. -7

افقااة الجهااة العااامااة، في حااال كااان الراغااب بااالتقاادم للمسااااااااااااابقااة من العاااملين الاادائمين أو املؤقتين لااد  هااذه الجهااة.  -8 مو

افقة موثقة برقم وتاريخ من الجهة املصاااااادرة وموجهة إلى وزارة  –صااااااريحة وواضااااااحة وغير مشااااااروطة  ايجب أن تكون املو

 الخارجية واملغتربين على أن يكون تاريخها سابق لتاريخ التقديم للمسابقة(.

شااااااهادة نااااااحية من  لجنة فحت العاملين  تثبت سااااااالمت  من األمران والعاهات التي تمنع  من القيام بالوظيفة التي  -9

 ن بها. اتقبل أي شهادة نحية صادرة عن لجنة فحت العاملين بأي محافظة سورية(سيعي

تصااريخ خطي يتضاامن الساايرة الذاتية للم)سااابق اوفق النمو ج املوجود على موقع الوزارة االلكتروني  اسااتمارة تصاااريخ  -10

 خاصة باملسابقة (.

اوفق النمو ج املوجود على موقع الوزارة  االلكتروني تصريخ خطي من املتقدم عن أقارب  في الوزارة حتى الدرجة الرابعة  -11

  استمارة معلومات وطلب االشتراك باملسابقة (. 

 مصنف سحاب لحفظ األوراق الثبوتية. -12

 



 

 

 

 

 

 

 استمارة معلومات وطلب االشتراك بالمسابقةرابعًا: 

معلومات  –يتم ملء االساااااااااااتمارة املنشاااااااااااورة على موقع الوزارة االلكتروني وتتضااااااااااامن املعلومات التالية: معلومات الطلب  -1

 –األقرباء في وزارة الخارجية واملغتربين  –معلومات عامة  –الشاااااااااااهادات واللغة األجنبية  –العنوان املختار والتواصاااااااااااال 

 لخارجية واملغتربين. تصديق ديوان وزارة ا -طلب االشتراك والتعهد 

 يتم التوقيع على االستمارة والتعهد من قبل املتقدم، ويتم تدقيقها وتوقيعها من أحد أعضاء اللجنة. -2

 مراعاة عدم إجراء أي شطب أو تصحيخ أو تعديل على االستمارة للمحافظة على دقة املعلومات فيها. -3

 تلصق صورة ًخصية على االستمارة. -4

 .ل.س( 50ل.س + طابع مالي  200اطابع شهيد ستمارة تلصق طوابع على هذه اال  -5

 

 استمارة تصاريح خاصة بالمسابقةخامسًا: 

تصريخ السيرة  –يتم ملء طلب استمارة تصاريخ خاصة باملسابقة املنشورة على موقع الوزارة االلكتروني والتي تتضمن:  -1

 تصديق ديوان وزارة الخارجية واملغتربين.    -التعهد بصحة املعلومات  –تصريخ الحالة املداية  –الذاتية 

 يتم التوقيع على التصاريخ والتعهد من قبل املتقدم، وتصدق من ديوان الوزارة. -2

 مراعاة عدم إجراء أي شطب أو تصحيخ أو تعديل على االستمارة للمحافظة على دقة املعلومات فيها. -3

 .ل.س( 50ل.س + طابع مالي  200اطابع شهيد ة تلصق طوابع على هذه االستمار  -4

 

 خاصة بالمسابقةال االستمارة االلكترونية: سادساً 

 

   application.sdi.syملء االستمارة االلكترونية على الرابط  -1

 مالحظة هامة:

الطلب مقبوالً إال بعد تسليم األوراق الثبوتية في مقر وزارة  رال يعتب

 من قبل لجنة االستالم. اشعار بذلكالخارجية والمغتربين واستالم 

 

 


