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 /1إعالن /
قبل من الطالب  وما 2222في دورة عام  ( بفروعها كافةإلى حملة الشهادة الثانوية العامة ) 

 / عاما  22تتجاوز أعمارهم عن / األجانب الذين ال و السوريين ومن في حكمهم والطالب العرب

  كلية التربية الموسيقيةب المفاضلة الخاصةلتقدم إلى االراغبين ب
 عليم موازي (ت –) تعليم عام 

 تعلن جامعة البعث
من في و  – لسوريينلطلبة ال التربية الموسيقيةكلية التقدم إلى المفاضلة الخاصة بعن شروط 

 وفق مايلي: 0200-0021للعام الدراسي  -حكمهم

ة   –أواًل 
ّ
 األحكام العام

ق ما هو ، وفبكلية التربية الموسيقية في جامعة البعثلمفاضلة الخاصة التقدم إلى ايتم  -1
 محّدد في هذا اإلعالن

يثبت الطالب في بطاقة المفاضلة الدورة االمتحانية التي اعتمدها للشهادة الثانوية و  -2
لمتابعة اللغة األجنبية التي اختارها للتفاضل و ليس من الضروري اختيار اللغة نفسها 

 الدراسة في الكلية
, و طي ة مادة التربية الدينيةيتم حساب مجموع درجات الشهادة الثانوية بعد طّي درج -3

 درجة اللغة األجنبية التي حذفها الطالب
 في هذا اإلعالن قضاء المواعيد المحددة لالختباربعد ان مقابلة عملية ال يجوز إجراء أي  -4

 
 إلى المفاضلة الخاصة  التقدمشروط   -ثانيًا 

 

 ، كل من :  التربية الموسيقيةكلية بيتقّدم إلى المفاضلة الخاصة 
قبل من الطالب  وما/0201لدورة عام / ) بفروعها كافة (الشهادة الثانوية  الحاصل على -1

, في  للكليةر األدنى المقرّ  عن الحد مجموع درجات ال يقلب, السوريين ومن في حكمهم 
 من هذا االعالن (1مادة ) –الفقرة رابعاً 

)التربية الدينية، التربية  حملة شهادة الدراسة الثانوية غير السورية بعد طّي درجة مواد -0
الرياضية والعسكرية، التربية الفنية والموسيقية، السلوك والمواظبة( إن وجدت، وتخفيض 

 ةبالمائ( عشرة %12معدل الشهادة بنسبة )

في الجامعات، وأبناء أعضاء هيئة البحث العلمي في مركز  يةهيئة التدريسالأبناء أعضاء  -3
ناء أو أشقاء أو زوجات الشهداء، أو أبناء مقعدي الحرب الدراسات والبحوث العلمية، وأب

 وفق الشروط الخاصة بهم 
 / عاماً عند التقدم إلى المفاضلة و العبرة للسنة و ليس الشهر06أال يتجاوز عمر المتقدم / -4
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 األوراق الثبوتية المطلوبة -ثالثًا 

 

 : ( عام) تعليم  األوراق المطلوبة للتقّدم إلى المفاضلة -1

من مركز التسجيل في الكلية  يتم الحصول عليهاارة المفاضلة الخاصة بالكلية  ) استم -1

ل . س  52 بقيمة و طابع نقابة المعلمينل . س  52بقيمة نفسها( ويلصق عليها طابع مالي 

طابع مجهود حربي  ل . س 52وطابع رسم الشهيد  ل . س 52بقيمة  وطابع البحث العلمي

 ل . س 25

لنسخة فقط )ا 5551لدورة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية الوثيقة األصلية  -5

+ صورة طبق  , و تعاد الوثيقة االصلية للطالب بعد مهرها من مركز التسجيلولى(األ

  األصل عنها التعاد للطالب

وماقبل على أن يتقدم  5555ـــ صورة طبق األصل عن الشهادة الثانوية القديمة دورة 

 األصلية عند التسجيل في الكلية بعد نجاحه بالمفاضلة الخاصة بالكلية الطالب بالشهادة

)النسخة األولى(للطالب السوريين  لشهادة الدراسة الثانوية غير السوريةالوثيقة األصلية  -3

من وزارة الخارجية في الدولة التي صدرت منها، و من عنها مصدقة فقط مع صورة 

ا و كذلك من وزارة الخارجية السورية مع ترجمة سفارة الجمهورية العربية السورية فيه

, و تعاد الوثيقة األصلية للطالب بعد مهرها من مركز للوثائق األجنبيةمصدقة أصوالً 

 التسجيل

 السجل المدني  مستخرج حديثا  عن قيدالبطاقة الشخصية أو بيان صورة عن  -4

 (1صورة شخصية عدد ) -2

و العمليات الحربية , و الحرب شهداء  أزواجو  و أشقاءقة اإلضافية الخاصة بأبناء الوثي -6

أبناء و أزواج شهداء أحداث األمن الداخلي, أو أبناء مقعدي الحرب و العمليات الحربية و 

أبناء مقعدي أحداث األمن الداخلي لمن كان عجزه كلياً و يتم إثبات الحالة بوثيقة صادرة عن 

أو من الفروع في القوات المسلحة مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش و 

  المحافظات

الوثيقة اإلضافية الخاصة بأبناء أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة. ) لم يمض على  -7

 استخراجها أكثر من ثالثة أشهر(
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 : ) تعليم موازي ( األوراق المطلوبة للتقّدم إلى المفاضلة -2

وعشلرون  ألل   / خمسلة 52555وقيمتهلا / سللفة ماليلةبتسديد  إشعار مصرفي -1

للطلللالب العلللرب و ليلللرة سلللورية فلللي المصلللار  المعتملللدة الملللذكورة أدنلللاه 

وتحتسللب مللن قيمللة رسللوم الخللدمات الجامعيللة حللين انجللاز الطالللب  واألجانللب

لمراحللل تسللجيله فللي الكليللة ، وال تللرد هللذه السلللفة للطالللب فللي حللال قبوللله 

 واستنكافه عن التسجيل
 

 

 التربية الموسيقية كلية بالمفاضلة الخاصة  –رابعًا 

 ( :1مادة )
بجامعلة البعلث  الموسليقيةفلي كليلة التربيلة  بالدراسةيتم قبول الطالب المستجدين الراغبين  -أ

   الموسيقيةمفاضلة الخاصة بكلية التربية الأساس نتائج على 
 
 :تعليم موازي ( –) تعليم عام شروط التقدم إلى المفاضلة  -ب
وماقبلل  /0201/ للدورة علام( بفروعهلا كافلة) دة الثانويلةعلى الشهاأن يكون المتقدم حائزاً  .1

علللى األقللل فللي الشللهادة   %02عللن ال يقللل  بمعللدل،  للطللالب السللورين ومللن فللي حكمهللم 
شلهادة الدراسلة  حلائزاً عللىأو ، الثانوية بمختل  فروعها وفي أي سلنة تلم الحصلول عليهلا

  أصوال   هذه الشهادة بعد معادلة %02عن ال يقل  ، بمعدل غير السورية الثانوية

 ة الخاصة بكلية التربية الموسيقية المقابلة العملي اختبارأن يجتاز المتقدم  .2

يجب أن يجيد المتقدم العز  عللى لللة موسليقية أو أكثلر و أن يكلون ململاً بمبلادة النوتلة و  .3
 الثقافة الموسيقية

عبام  –ه ) عبام فقبط إلى المفاضلة بتحديد نوع القبول الذي يرغبب بب متعهد الطالب المتقد .4
 أو موازي ( 

 التقدم للمفاضلة ( : 2مادة )
 ، في الفترة من :التربية الموسيقيةيتم تقديم طلبات المفاضلة في مركز التسجيل بكلية 

 يخالل أوقات الدوام الرسمي )عدا يوم 22/9/2221 االثنين يوم ولغاية12/9/2221 األحد يوم
 (و السبت الجمعة
 لقبواختبار ( 3مادة )
 األربعببباء      ، و  22/9/2221 الثالثببباءالمقابلبببة العمليبببة فبببي يبببومي  -  القببببول يجبببرخ اختببببار 

29/ 9/2221  

اختبار القبول ) مقابلة عملية ( يجري حصرا في مخابر األجنحة العملية في كلية التربيبة 
فبي هبذه مبنى كلية الهندسة المعمارية جامعة البعث للبراغبين فبي الدراسبة  –الموسيقية 

 ة الكلي
 
 



 

 الجمهورية العربية السورية 
 يوزارة التعليم العال 

 جامعة البعث 
 

 6من  4صفحة 

 

  وفق مايلي:  الطالب عالمةيتم حساب 
مجموع   مضافا  إليه،  من العالمة  %42نسبة بمجموع الطالب في الشهادة الثانوية 

  %02بنسبة ل القبو نتائج اختبار
 وفقاً للعدد المقرر استيعابه في الكلية تسلسل العالمةيتم قبول الطالب حسب 

 يلوم فلي جامعلة البعلث  الموسليقيةخاصلة بكليلة التربيلة للمفاضللة ال النتبائج النهائيبة يتم اعلالن
 0201/ 2/ 02ء اآلربعا

 مالحظات عامة -خامسًا 
للعام الدراسي  المفاضلة العامةفي إعالن  بجامعة البعث الموسيقيةكلية التربية  لن يتم إدراج  -1

 ةبالكليالخاصة  مفاضلةال نتيجةلى أساس الكلية عحيث سيتم القبول في هذه ، 0202-0201

في جامعة البعث سو  بكلية التربية الموسيقية الخاصة  المفاضلةبنتيجة  المقبولإن الطالب  -2
بطاقة المفاضلة  اعتماد, إن كان قد تقدم إليها, بينما سيتم العامة المفاضلةبطاقته في  تحذف

نه: فإ بناء  عليه و, لتحديد مكان قبوله الخاصة بنتيجة المفاضلة غير المقبولالعامة للطالب 
في جامعة البعث أن التربية الموسيقية بكلية الخاصة مفاضلة للللطالب الراغب بالتقدم  يمكن

, و في حال قبوله بنفس الوقتالخاصة  و كذلك إلى المفاضلة يتقدم إلى المفاضلة العامة
 الخاصة يتم حذ  بطاقته من المفاضلة العامة المفاضلةبنتيجة 

 ةمفاضلاللالشتراك في  (بموجب وكالة رسمية)  ه القانونيأو وكيل ) صيا  شخيتقّدم الطالب  -3

  ( في جامعة البعث التربية الموسيقية بكليةالخاصة 

بكلية التربية بالمواعيد المحددة للتقدم للمفاضلة الخاصة  التقيديجب على جميع الطالب  -4
 حسب ما هو وارد في هذا اإلعالن والموسيقية 

كلية التربية في  مباشرا  مهورية العربية السورية تسجيالً ي وسام بطل الجيسّجل أوالد حامل -5
 الموسيقية

الطالب العرب و األجانب من أبناء المواطنات السوريات المقيمات في  -سادسًا 
 سورية

ً من  المقيمات في الجمهورية العربية  المواطنات السوريات: يعامل أبناء السيد الرئيستكريما

لسوريين أو من في حكمهم, الحاصلين على شهادة الدراسة زوجات من غير االسورية, المت
للقبول في المفاضلة العامة في الجامعات و  معاملة الطالب السوريينالثانوية العامة السورية, 
 , إذا توفر الشرطان اآلتيان:و في الرسوم الجامعية  المعاهد الحكومية السورية

)الحلقة الثانية( و المرحلة الثانوية في  لتعليم األساسيأن يكون الطالب قد درس مرحلة ا .1
 الجمهورية العربية السورية 

أن تكون جنسية األم عربية سورية و مقيمة في الجمهورية العربية السورية خالل دراسة  .0
 ابنها )بموجب سند إقامة(
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  مالحظة:
 لة العامةولين في المفاضيعامل المقبولون من حيث الرسوم معاملة الطالب السوريين المقب

 :للتقدم إلى المفاضلة الخاصة المطلوبةاإلضافية الوثائق 
 الطالب وثيقة تثبت جنسية 

 وثيقة تسلسل دراسي لمرحلة التعليم األساسي ) الحلقة الثانية ( و مرحلة التعليم الثانوي 

  سوريةصورة عن البطاقة الشخصية لألم, و سند إقامة لها خالل مدة دراسة ابنها في 

 الطالب العرب المقيمون في سورية -سابعًا 
يعامل الطالب العرب المقيمون في سورية الذين ولدوا فيها و أمضو مدة مرحلة التعليم األساسي 
) الحلقة الثانية ( و المرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية العامة 

 ل الجامعي في المفاضلة الخاصة ن من حيث القبوالسورية ، معاملة الطلبة السوريي

 
 المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة الخاصة:اإلضافية الوثائق 

 وثيقة تثبت الجنسية 

 شهادة ميالد سورية 

 وثيقة تسلسل دراسي لمرحلة التعليم األساسي ) الحلقة الثانية ( و مرحلة التعليم الثانوي 

 مالحظة:
 م الشروط الواردة أعاله يتقدمون ال تنطبق عليه الطالب العرب و األجانب الذين

 إلى مفاضلة الطلبة العرب و األجانب حصرا  

 يرجى مراجعة لوحات اإلعالنات في: لالستعالم

  جامعة البعث -مديرية شؤون الطالب المركزية 

  كلية التربية الموسيقية 
 

 عنوان:ة البعث على البجامع الموسيقيةأو اإلطالع على الموقع اإللكتروني لكلية التربية 
http://music.albaath-univ.edu.sy 

 بكلية التربية الموسيقية مواعيد التقدم للمفاضلة و االختبارات الخاصة - ثامناً 
 التاريخ اإلجراء

 02/2/0201 االثنينلغاية 10/2/0201 األحدمن  تقديم طلبات المفاضلة

 0201/ 02/2-02 اءاألربع -الثالثاء  وإصدار النتائج النهائية للقبول مقابلةال فحص 
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  مراكـز التسـجيل والمصارف المعتمدة لتسديد السلفة

 المصرف المعتمد لتسديد السلفة مركز التسجيل المعتمد

كلية التربية الموسيقية  –جامعة البعث 
مبنى كلية الهندسة المعمارية  –

 بجامعة البعث 

 الموازي مالتعلي مفاضلة الى التقدم سلف تسديد يتم 

 التجاري المصرف فروع أحد في مقيم رغي والسوري

 بالمحافظات السوري
 

 
 مصدق
 

 رئيس جامعة البعث
                                             

 عبد الباسط الخطيباألستاذ الدكتور  


