
 

 لتأجيل الدراس ي للمكلف املقيم بقصد الدراسةلدليل املواطن 

 في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية

مين جميع أتيمكن من خالل موقع وزارة الخارجية على االنترنيت التعرف على األوراق املطلوبة ودليل املواطن من أجل 

 الوثائق املطلوبة 

  الدبلوماسية البعثةوكيله القانوني  أو يراجع املواطن 

 االوراق الثبوتية املطلوبة من املواطن في بداية املعاملة:

ويجوز  املعمم على البعثات الدبلوماسية السورية /14نموذج رقم /دراسية تثبت مواظبته على الدراسة وفق ال مصدقة .1

/ على أن يتم ترجمتها من قبل البعثة إذا كانت بلغة 14قبول أي نموذج إذا تضمن املعلومات املطلوبة بالنموذج رقم /

 أجنبية .

 دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورالكترونية عنه. .2

 في حال وجودها.بيان القيد املدنيأو أو الهوية الشخصية جواز السفر  .3

الثانوية لطالب املرحلة الجامعية أو ما يعادلها إال إذا تعذر تقديمها بسبب دراسته خارج القطر ) فقط عند الشهادة  .4

 التأجيل ألول مرة (.

 االشتراطات:

خدمة  قسمفي حال وجود املكلف داخل القطر يمكنه تجديد معذرة تأجيله بالذات وذلك عن طريق شعبة تجنيده أو  -1

 املواطن . 

/ من قانون خدمة العلم 100ال يؤجل املكلف املتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة املادة / -2

 فيها املكلف عن تقديم املعذرة .وتعديالته ويتم هذا اإلجراء في كل مرة يتخلف 

يحق للمكلف الذي يدرس في بلد ال يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات  -3

الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي والتأجيل الدراس ي وفق اآللية الواردة في الباب األول أو وفق اآللية الواردة 

 الباب الثاني حسب رغبته.في 

 الدبلوماسيةالبعثة  تصدرهاأوراق 

 

اإلدارة القنصلية بعد وصول  تصدرهاأوراق 

 اإلضبارة إليها

 أولي(بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات )بيان  □

 استمارة خاصة بالتأجيل باإلقامة وفق النموذج املعمم □

استمارة خطية وفق النموذج املعمم على البعثات الدبلوماسية   □

 السورية ملن لم ُيجِر )إعدادات السوق( 

 قدوم ومغادرة بيان حركة –بيان قيد نفوس  □



املكلفون املغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صالحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو  -4

يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل 

 إجراءات تأجيلهم وفق ما ورد أعاله .

 (يوم عمل فعلي 33املدة الزمنية للمعاملة )املعاملة:الزمن الالزم إلنجاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لتأجيل الدراس ي للمكلف املقيم بقصد الدراسةلدليل املواطن 

 والعاملون على ظهر البواخر املكلف املقيم في بلد ال يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية

مين جميع أتيمكن من خالل موقع وزارة الخارجية على االنترنيت التعرف على األوراق املطلوبة ودليل املواطن من أجل 

 الوثائق املطلوبة 

 في هذه الحالة يوجد خيارين:

ليةوفق اإلجراء ا: إما أقرب تمثيل دبلوماس ي
ّ
 ملعتمد.تتم اال

 خدمة املواطن قسمأو  أو شعبة التجنيد الخاصة باملكلف

أو أحد ذويه )األصول والفروع والزوجات واألعمام واألخوال والعمات والخاالت( املواطن االوراق الثبوتية املطلوبة من 

 في بداية املعاملة: أو وكيله القانوني

 بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في املحافظات -1

ويجوز قبول أي نموذج إذا املعمم  /14نموذج رقم /تثبت مواظبته على الدراسة وفق ال مصدقة دراسية للمكلف -2

ترجمان محلف يتم ترجمتها من قبل وفي حال كانت بلغة أجنبية / 14تضمن املعلومات املطلوبة بالنموذج رقم /

 . وتصادق من وزارة العدل

 إذا تعذر تقديمها بسبب دراسته خارج القطر ) تقدم فقط عند الشهادة الثانوية لطالب املرحلة الجامعية أو ما يعادلها إال -3

 التأجيل ألول مرة (.

 من الحاصلين عليه.دفتر خدمة العلم في حال كان  -4

5-  
 
 جواز السفر أو الهوية الشخصية في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقودا

قسم خدمة املواطن بعد التأجيل األول من بداية كل  –بمراجعة الشعبة يعبأ من قبل صاحب العالقة تعهد خطي  .6

 لتجديد معذرته. 3/ 15عام لغاية 

 (يوم عمل فعلي 34املدة الزمنية للمعاملة )الزمن الالزم إلنجاز املعاملة:

 املواطن خدمة قسمالتي تؤمنها الشعبة أو وراق األ 

 صورة سجل فحوص  □

 خدمة املواطن قسماستمارة خطية وفق النموذج املعمم ملن لم ُيجِر )إعدادات السوق( مصدقة من الشعبة أو  □

 بالتأجيل الدراس ياستمارة خاصة    □


