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                                                                                              لجمهورية العربية السوريةا
 جامعة البعث      

 م:ـــــــالرق

 التاريخ:

 النـــــإعـ
 

 0222م لعا 052بالمرسوم رقم  ية لقانون تنظيم الجامعات الصادرئحة التنفيذلالعلى أحكام ا بناء

 ذات الصلةمجلس التعليم العالي  اتوعلى قرار
   

وربلوماات وماجساتررات  ماجساترر الرراااات العلرااإلا  ررجاة  االنتساا عن قبول طلبات  جامعة البعثتعلن     

للطال  الساوريرن مان يري اي ال امعاات  في كلرات جامعة البعث (و أجانب عر  شواغر) التأهرل والتخصص

 .0201/0200السورية للعام الررااي  الحكومرة والخاصة

 

 شروط لا:"أوال
 جااا  اإل ررجااة علاا  أن يكااون  اصااال ماان الطالبااب السااوريرن أو ماان فااي  كق اام فااي القتماارم يشااترط  .1

 أو عل  ررجة معارلة ل ا، امعات ال ق ورية العربرة السوريةمن إ رى جبتمرير جرر عل  األقل  ةالقطلوب

 .ةمعترف ب قا من م لس ال امع مع ر عال  أو  من كلرة بتمرير

 .للمرر بررجة القاجسترر متحان اللغة األجنبرةناجحاً في القاجسترر الررااات العلرا  القتمرم أن يكون .0

 02معارل أن يكاون  اصاالً علا   مان ال امعاات الخاصاة الررااات العلراا رغباتيشترط في القتمرم إل   .3

 .في اإلجا   ال امعرة عل  األقل%

ً بوثرمة غرر عامل،  الطالب مأن يتمري ب  .4 التاي فعلرا  التمارم بوثرماة صاارر  عان ال  اة  أما إذا كان موظفا

بخاار  أوقاات  )غرار مشاروطة مان متابعاة ررااات  بررجاة القاجساترر لاري ا عالماان تبرن أنا  لري ا يعقل

 .(الروام الراقي، أو بقا ال يتعارض مع الروام الراقي

 :جيلاألوراق المطلوبة للتس:  نيا"ثا
 .ل العام والتمريررمن ال امعة تتضقن القع التخر  وثرمة صور  مصرقة عن .1

 .أو صور  عن البطاقة الشخصرة   ريث صور  عن قرر النفوس .0

 .)غرر مشروطة( وثرمة غرر عامل أو موافمة ج ة العقل .3

م القصاارف الت ااارى علاا  الحسااا  الخااال ب امعااة البعااث رقاا روالر( فــــااـي022ااالفة ) إيصااال باارفع .4

 .في  ال المبولتحتسب هذه السلفة من قرقة الراوم ال امعرة   220-232530-2423

 ش رر(. -م  ور  ربي -البحث العلقي -ال الل األ قر– نمابة القعلقرن–مالي )طوابع  .0

ً عل  أن يصطحب الطالب مع  بطاقت  الشخصرة، أومن ينو  عن  بقوجب  .6 يتم التس رل شخصرا

 وكالة قانونرة.

 

 

 

 

القفاضلة ، والترر في  ال قبل الطالب ولم للطالب في  ال عرم قبول  في  القرفوعة تعار السلفة: مالحظة

 يستكقل تس رل .

 

 الفتر  يالل بمرة األوراق الثبوترة بمرموا تمرا ل تس رل م وي ستكقلواأن ي : المقبولينالب ـالط على

مبول بقوجب هذه القفاضلة مستنكفاً إذا لم الطالب الق عروي   ، عالن اصرار النتائجإالتي يتم تحريرها ب

 . ا لتمريم بمرة األوراق الثبوترةيس ل يالل القر  القسقوح ب
 



0 

 

 مريريةالتس رل في  مركزإل   تس رلطلبات ال تمرم : ومواعيد تقديمها الجهة التي تقدم إليها الطلبات: ثالثا"

 االربعاء يوم من صباحا"عتبارا امعة البعث ب اإلرار  القركزيةمبن  الررااات العلرا في  البحث العلقي و

 12/0/0002 الواقع في الخميس يوم حتى نهاية الدوام الرسمي منو  0/0/0020 الواقع في
 : القبول": رابعا

 العام في ررجة اإلجا   ال امعرة  سب تسلسل القعرل  وفق االيتصاصات القحرر  أرناه يتم المبول الن ائي

 األول .

 لعلقي عل  موقع جامعة البعث وموقع مريرية البحث ا قفاضلة والتي تصرر باعالن راقيت عر نتائج ال

 .والررااات العلرا بقثابة تبلرغ شخصي للقمبولرن

 

 

 
 

               1/0200 / 32  قص في          

           

نائب رئيس الجامعة                                     مدير البحث العلمي والدراسات العليا        

 لشؤون 

البحث العلمي والدراسات      د. زياد الخولي                                                             

 العليا

 أ.د. ناصر سعد الدين                                                                                          

 

 

 رئيس جامعة البعث                                                                                           

 أ.د. عبد الباسط الخطيب                                                                                        

 

 


