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 / 2إعالن / 

 2023-2022في دورة عام  ) الفرع العلمي( إلى حملة الشهادة الثانوية العامة

 كليات تدمر التالية:ب المفاضلة الخاصةلتقدم إلى االراغبين ب
   معلم صف –  الثانيةكلية التربية  

 رياضيات    –كلية العلوم الثانية 
 التطبيقية)صناعات بتروكيميائية(  الكيمياءكيمياء: شعبة   - الثانية كلية العلوم

 تعلن جامعة البعث 
في محافظة التالية طق اأبناء المن)قبول  ,تدمر كلياتبالتقدم إلى المفاضلة الخاصة عن شروط 

 : حمص

 منطقة تدمر و ريفها ✓
 ناحية السخنة و ريفها ✓
 ناحية القريتين و ريفها ✓
 و ريفهما ناحية مهين و حوارين ✓
 ناحية جب الجراح و ريفها  ✓
 ناحية صدد و ريفها  ✓

 

ة    –أواًل  
ّ
 األحكام العام

 يثبت الطالب في بطاقة المفاضلة الدورة االمتحانية التي اعتمدها للشهادة الثانوية و اللغة -1
التي اختارها في األجنبية التي اختارها للتفاضل و ليس من الضروري اختيار اللغة نفسها 

 أن تكون اللغة التدريسية في الجامعةالمفاضلة 
يتقدم الطالب إلى مفاضلة التعليم الموازي بنفس دورة الشهادة الثانوية التي تقدم بها  -2

 للمفاضلة العامة
يتم حساب مجموع درجات الشهادة الثانوية بعد طّي درجة مادة التربية الدينية, و طي  -3

 درجة اللغة األجنبية التي حذفها الطالب
باالنتقال  بنتيجة هذه المفاضلة الخاصةتدمر  إحدى كلياتال يسمح للطالب المقبولين في  -4

 طوال فترة دراستهم  من الكلية المسجلين فيها إلى أي كلية مماثلة في أي جامعة أخرى
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 األوراق الثبوتية املطلوبة  -  ثانياً 
 ألبناء املناطق احملددة يف هذا اإلعالن العامالقبول   -أ  
من كديرية يتم الحصول ) ملصق عليها الطوابع الخاصة بالمفاضلة استمارة المفاضلة الخاصة  .1

 شؤون الطالب المركزية (

 مديرية شؤون الطالب ✓

 ( مستخرج حديثا أو صورة عن البطاقة الشخصيةقيد النفوسالسجل المدني )صورة عن قيد  .2

الفرع العلمي التي حصل عليها الطالب من احدى المراكز  الشهادة الثانويةصورة عن شهادة  .3

 المذكورة في االعالن ( 

  تدمركليات  باملفاضلة اخلاصة    ––  ثالثاً 

 ( :1مادة )
أساااس  بجامعة البعث على  تدمرإحدى كليات في بالدراستتة  يتم قبول الطالب المستتتجدين الرايبين 

 تسلسل درجات الشهادة الثانوية  
 شروط التقدم إلى المفاضلة :

،    /2022/ لدورة عام /فرع علمي / العامة السااورية الثانويةعلى الشتتهادة  أن يكون المتقدم حائزاً 
ورد في فقرة األحكام العامة البندين  حستب ما  ، و الدنيا للدرجات الموضاح أدناهوفق جدول الحدود 

2-3 

 الكلية

الحد األدنى المطلوب  الفرع
 مالحظات من الدرجات

 القبول العام 

 جميع المتقدمين الفرع العلمي  الثانيةكلية التربية 

شريطة حصول الطالب على  
درجة في مادة   / 300/

 الرياضيات
 

 –كلية العلوم الثانية 
 رياضيات 

 جميع المتقدمين الفرع العلمي
شريطة حصول الطالب على  

درجة في مادة   / 390/
 الرياضيات

كيمياء:  -كلية العلوم 
شعبة الصناعات 

التطبيقية)صناعات 
 بتروكيميائية(

 جميع المتقدمين الفرع العلمي
شريطة حصول الطالب على  

درجة في مادة   / 130/
 الكيمياء 
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 الجهة التي تقدم إليها الطلبات و مواعيد التسجيل ( : 2مادة )

 :مديرية شؤون الطالب المركزية بجامعة البعثفي    تدمر  الخاصة بكليات  يتم تقديم طلبات المفاضلة
 مبنى كلية التربية الثالثة –مدينة تدمر  ✓

خالل أوقات الدوام الرسمي )عدا  21/9/2022 األربعاء ولغاية 4/9/2022 االحد في الفترة من :
 (والسبت الجمعة ييوم

 هامة مالحظات 
تستتتاول المجموع العام للدرجات في الثانوية العامة في الحد األدنى للقبول في أل عند  : 1مالحظة 

اختصتاص ستينظر إلى عالمة بعم مقررات الطالب في الشتهادة الثانوية وفق التستلستل الوارد في  
 غة األجنبية التي اختارها الطالبويقبل من حاز على الدرجة األعلى وتعتمد عالمة اللالجدول 

 

 المواد التي يمكن النظر إليها بالتسلسل عند تساوي المجموع العام اسم الكلية

 لغة أجنبية –لغة عربية   الثانيةالتربية 

 لغة أجنبية –رياضيات  رياضيات -العلوم الثانية 

 الفيزياء –الكيمياء   كيمياء -الثانية العلوم 
 

نتائج   صاادور بعد مقابلة تجريإلى  الثانيةفي كلية التربية يخضااع جميع المقبولين   : 2مالحظة 
من لم يُجر  التساجيل عن مساتنكفا   اللياقة الصاحية والنفسايةو ويعد من للتحقق القبول في المفاضالة

 الذي تحدده إدارة الكليةالمقابلة الشخصية في الموعد 
  التي تحددها إدارة الكليةخالل الفترة  الثانية -كلية التربية  في المقاابلةتتم  ✓

تتم تسوية أوضاع الطالب الذين ال يحققون شروط اللياقة الصحية و النفسية في وزارة التعليم   ✓
 فحتص الئق صحياً و نفسياً بنتيجة يير بأنه جامعة البعثخطية من  وثيقة إبراز بعدالعالي، 

 المقابلة الشخصية

 مالحظات عامة  -  رابعاً 

والمفاضلة الخاصة معاً وعند قبول الطالب بالمفاضلة يمكن للطالب التقدم إلى المفاضلة العامة  -1
بطاقة   اعتماد, إن كان قد تقدم إليها, بينما سيتم  العامة  المفاضلةبطاقته في    تحذف  الخاصة سوف

في جامعة البعث لتحديد مكان   الخاصةبنتيجة المفاضالت    غير المقبولللطالب    العامةمفاضلة  ال
 قبوله

أو تقويم خطي من قبل  بموجب وكالة رسمية)  أو وكيله القانوني ) شخصيا  يتقّدم الطالب  -2
الخاصة في جامعة  القبول تلالشتراك في مفاضال جدة (–جد  -أخوة  -أم   –) أب  الطالب
  ( البعث

حسب تدمر و   بكلياتالخاصة    المواعيد المحددة للتقدم للمفاضالتب   التقيديجب على جميع الطالب   -3
 ما هو وارد في هذا اإلعالن
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 الطالب العرب و األجانب من أبناء املواطنات السوريات املقيمات يف سورية -سادسًا  
ً من  المقيمات في الجمهورية العربية  المواطنات السوريات: يعامل أبناء السيد الرئيستكريما

السورية, المتزوجات من يير السوريين أو من في حكمهم, الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية 
للقبول في المفاضلة العامة في الجامعات و المعاهد  معاملة الطالب السوريينالعامة السورية, 
 رطان اآلتيان:, إذا توفر الشو في الرسوم الجامعية الحكومية السورية

في الجمهورية العربية أن يكون الطالب قد درس مرحلة التعليم األساسي )الحلقة الثانية(  .1
  إحدى المناطق المحددة في اإلعالنو المرحلة الثانوية في السورية 

في الجمهورية العربية السورية خالل دراسة  أن تكون جنسية األم عربية سورية و مقيمة .2
 ابنها )بموجب سند إقامة(

 
  مالحظة:

 يعامل المقبولون من حيث الرسوم معاملة الطالب السوريين المقبولين في المفاضلة العامة 
 

 :للتقدم إلى المفاضلة الخاصة المطلوبةاإلضافية الوثائق 
 الطالب وثيقة تثبت جنسية ✓

من  وثيقة تسلسل دراسي لمرحلة التعليم األساسي ) الحلقة الثانية ( و مرحلة التعليم الثانول ✓

 إحدى المناطق المحددة في اإلعالن وتصادق من مديرية التربية في حمص

 صورة عن البطاقة الشخصية لألم, و سند إقامة لها خالل مدة دراسة ابنها في سورية ✓

 ناطق المذكورة في االعالن حصراً وثيقة الشهادة الثانوية من الم ✓

 الطالب العرب املقيمون يف سورية -سابعًا  
يم األساسي ) يعامل الطالب العرب المقيمون في سورية الذين ولدوا فيها و أمضو مدة مرحلة التعل

في سورية حتى حصولهم  في إحدى المناطق المحددة في اإلعالنالمرحلة الثانوية الحلقة الثانية ( و 
على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية ، معاملة الطلبة السوريين من حيث القبول الجامعي في 

 المفاضلة الخاصة بكل كلية 
 

 المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة الخاصة:اإلضافية الوثائق 
 وثيقة تثبت الجنسية ✓

 شهادة ميالد سورية ✓

من  وثيقة تسلسل دراسي لمرحلة التعليم األساسي ) الحلقة الثانية ( ومرحلة التعليم الثانول ✓

 على أن تصادق من مديرية التربية في حمصإحدى المناطق المحددة في اإلعالن 
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 يرجى مراجعة لوحات اإلعالنات في: لالستعالم

 جامعة البعث -مديرية شؤون الطالب المركزية  •

 جامعة البعث على العنوان:للموقع اإللكتروني اإلطالع على ا •
univ.edu.sy-http://www.albaath 

 
 تدمرات مواعيد التقدم للمفاضلة و االختبارات اخلاصة بكلي  - ثامناً 

 التاريخ اإلجراء

 21/9/2022 األربعاء ولغاية 2022/ 4/9 االحد تقديم طلبات المفاضلة

 22/9/2022 الخميس إعالن النتائج النهائية للمفاضلة 

 
 
 

 رئيس جامعة البعث  
 
 

 عبد الباسط الخطيباألستاذ الدكتور                                              

http://www.albaath-univ.edu.sy/

