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 512 الرقم :
 م 23/8/2022التاريخ : 

  إعــــــــــالن

 موازي( -)عام2023/ 2022مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للعام 
 في كليتي التربية بجامعة البعث

 
و على قرارات مجلس التعليم العالي  2006/ لعام 6بناًء على أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم /

/ 76و القرار رقم / ،12/2020/ 8تاريخ /48/والقرار رقم 10/10/2019تاريخ /47/سيما القرار رقم ال،  ذات الصلة
  27/9/2021تاريخ 

 
( يف كلييت الرتبية يمواز  -)عام 2023/  2022تعلن جامعة البعث عن بدء قبول طلبات التقدم إىل مفاضلة دبلوم التأهيل الرتبوي للعام 

              فق اآليت :             /محص ـــــــــ تدمر/ و 
 لمفاضلة:إلى اشروط التقدم  أوالً:

حدى اجلامعات باجلمهورية العربية السورية أو ما يعادهلا من كلية أو معهد عال معرتف هبما إأن يكون املتقدم حاصالً على درجة االجازة من  -1
 يت:يف جامعة البعث و ذلك وفق اجلدول اآل

 
 كلية التربية / حمص /: /1/رقم الجدول 
 املطلوبالعدد  االجازة املطلوبة االختصاصات املقرتح قبوهلا

 اآلداب و العلوم اإلنسانية

 24 اللغة العربية
 15 اللغة االنكليزية
 10 اللغة الفرنسية
 8 علم االجتماع

 5 التاريخ
 5 اجلغرافيا
 5 الفلسفة

 العلوم 

 20 رياضيات
 15 الفيزياء
 15 الكيمياء

 17 علم احلياة
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 الرتبية 

 15 مناهج و طرائق تدريس
 10 رياض أطفال
 20 معلم صف

 10 رشاد نفسيا
 10 علم نفس

 14 الشريعة الشريعة
 14 الرتبية املوسيقية الرتبية املوسيقية
 14 تربية رياضية الرتبية الرياضية
 8 الفنون اجلميلة الفنون اجلميلة

 8 العلوم السياسية لسياسيةالعلوم ا
 262 اجملموع

 كلية التربية / تدمر //:2/ رقم الجدول
 املطلوبالعدد  االجازة املطلوبة االختصاصات املقرتح قبوهلا

 العلوم

 18 الرياضيات
 18 فيزياء

 18 كيمياء

 18 علم حياة

 اآلداب و العلوم اإلنسانية

 18 لغة عربية

 18 لغة إنكليزية

 6 فرنسية لغة

 6 تاريخ

 18 معلم صف الرتبية

 138 اجملموع
يف املصرف  / خمس و عشرون ألف ليرة سورية25000/مفاضلة التعليم املوازي تسديد مبلغ و قدره  ىلإبالتقدم  نيالراغب الطالبعلى  -2

الطالب و  معند قبوهل ل.س /000170/كسلفة حتسب من قيمة الرسوم  1CK-10170174العقاري على حساب جامعة البعث رقم 
 يف حال عدم قبوله فقط.له ترد 

على  التجاريدوالر يف املصرف  $/500/على الطالب العرب و األجانب الراغبني بالتقدم اىل املقاعد املخصصة هلم تسديد مبلغ و قدره  -3
يف حال عدم القبول  له و ترد مهلعند قبو  $/1500 /الرسومكسلفة حتسب من قيمة   0403-030582-002حساب جامعة البعث رقم 

  .فقط
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س التعليم يتم قبول خرجيي اجلامعة االفرتاضية و التعليم املفتوح و اجلامعات السورية اخلاصة و اجلامعات غري السورية و املعاهد العليا على أسا -4
  .املوازي

يف أي جامعة حكومية خاضعة ألحكام قانون تنظيم اجلامعات، ال حيق للطالب املقبول يف مفاضلة الدراسات العليا أو التأهيل و التخصص  -5
  .التقدم هلذه املفاضلة

 .يل الرتبوي التقدم هلذه املفاضلة، يف درجة دبلوم التأهسابقاً  لفرص التسجيل دال حيق للطالب الذي شطب قيده أو املستنف -6
دراسات العليا يف هذا العام ) تعليم موازي حصراً(، على أن يرقن قيده يف ميكن للطالب املقبول بنتيجة هذه املفاضلة التقدم اىل مفاضلة ال -7

 درجة دبلوم التأهيل الرتبوي يف حال قبوله.
 .نظمة املتبعةادلة شهاداهتم وفق القوانني و األال يعد الطالب الذين حيملون شهادات جامعية غري سورية مقبولني مامل تتم مع -8
 .عدم قبول الطلبات الشرطية -9

 .يف أي كلية أخرى جيب أن ال يكون مسجالً  -10
  للمفاضلة شخصياً أو وموجب وكالة قانونية. مييتم التقد -11

 آلتي:ل اً آلية القبول: يتم القبول في هذه المفاضلة وفق ثانياً:
 .اس املعدل العام يف درجة االجازةيتم التفاضل بني املتقدمني على اس -1
 .ملهنة التدريس تهباالختبارات الشخصية اليت جتريها الكلية للتحقق من أهلي بنتائج هذه املفاضلة  أن ينجح الطالب املقبول -2
نسبة مقاعد فروع  ال تزيدعلى األقل من عدد املقاعد املخصصة يف كل اختصاص خلرجيي اجلامعة األم، على أن  %70يتم قبول نسبة  -3

 األم.  من نسبة اجلامعة %10اجلامعة يف حال وجودها عن 
خرى رى ) اجلامعات احلكومية األاألخكثر من عدد املقاعد املخصصة يف كل اختصاص خلرجيي اجلامعات على األ %30يتم قبول نسبة  -4

 .اجلامعات غري السورية( –معات اخلاصة السورية ااجل –املعاهد العليا  –التعليم املفتوح  –اجلامعة االفرتاضية  –املختلفة عن جامعة البعث 
ة( على يتم قبول خرجيي ) اجلامعة االفرتاضية ، و التعليم املفتوح ، و املعاهد العليا، و اجلامعات اخلاصة السورية ، و اجلامعات غري السوري -5

 اساس رسوم التعليم املوازي حصراً.
ي اجلامعات اخلاضعة لقانون تنظيم زيادة عن العدد املخصص لكل اختصاص يف مفاضلة التعليم املوازي من خرجي %30يتم قبول نسبة  -6

 اجلامعات السورية حصراً على اساس معدل االجازة.
 .نظمةاألجانب وفق القوانني و لكل اختصاص من الطالب العرب و األزيادة عن العدد املخصص  %10يتم قبول نسبة  -7
 –جرحى العجز الكلي و اجلزئي  –أزواج الشهداء  زيادة عن العدد املخصص يف كل كلية ، من ) أبناء و أشقاء و %2يتم قبول نسبة  -8

 أبناء جرحى العجز الكلي و اجلزئي –ني ي اجملندين و االحتياطنيمن العسكري (%35عن ) و ال تزيد (%30جرحى العجز بنسبة ال تقل عن )
من الداخلي الذين استشهدوا أو اجليش و القوات املسلحة و قوى األ يف نييزواجهم من العسكر أأبناء املفقودين و  –( %70)عن الذي ال يقل 

تثبت هذه احلاالت بوثيقة تصدر عن  رهابية أو عناصر معادية (إيدي عصابات أو على أجرحوا أو فقدوا بسبب احلرب أو العمليات احلربية 
 القيادة العامة للجيش و القوات املسلحة حصراً.

لسوريات املقيمات يف سوريا و املتزوجات من غري السوريني الذين درسوا مرحلة التعليم األساسي ) احللقة الثانية( و يسمح ألبناء املواطنات ا – 9
وموجب سند إقامة ( املرحلة الثانوية و املرحلة اجلامعية األوىل يف اجلمهورية العربية السورية و كانت األم مقيمة يف سورية خالل فرتة دراسة ابنائها ) 

 موازي ( خلرجيي اجلامعات احلكومية و يتقدم خرجيوا اجلامعات اخلاصة وفق األسس و الشروط اخلاصة هبم. –دم إىل هذه املفاضلة ) عام بالتق
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 : للتقدم إلى المفاضلةاألوراق الثبوتية  ثالثاً:
جمهود حريب  –البحث العلمي –اهلالل األمحر –ني نقابة املعلم–مايل : ) تؤخذ من مركز املفاضلة يلصق عليها الطوابع التالية بطاقة مفاضلة -1
 بعد تثبيت الرغبات على احلاسب. شهيد( –
م صورة مصدقة عن وثيقة التخرج تتضمن املعدل العام أو إشعار خترج يتضمن املعدل العام بالنسبة للطالب الذين مل تصدر وثائق خترجهم للعا -2

 صواًل.أدمي الوثيقة فور احلصول عليها و يتحمل الطالب النتائج املرتتبة على عدم التطابق من اجلامعات السورية على أن يتم تق 2021/2022
عن قيد النفوس املدين مصدق أصواًل أو صورة عن جواز السفر للطالب غري السوريني حديثة صورة عن البطاقة الشخصية )اهلوية( أو صورة  -3

 مصدقة أصوالً من سفارة بلده.
 .يب من طبابة اجلامعة للطالب غري السورينيوثيقة الكشف الط -4
 .( من أوالً 2شعار مصريف بتسديد املبلغ املشار اليه يف البند )إبالنسبة للطالب الراغبني بالتقدم ملفاضلة التعليم املوازي تقدمي  -5
 .( من أوالً 3شعار مصريف بتسديد املبلغ املشار اليه يف البند )إبالنسبة للطالب العرب و األجانب تقدمي  -6
صادرة عن القيادة العامة للجيش و القوات املسلحة وفق تثبت حالة الطلب تقدمي وثيقة ( من آلية القبول 8املشمولني بالبند) بالنسبة للطالب -7

 لديها. القوانني و األنظمة املعتمدة
 : مكان موعد تقديم الطلبات :رابعاًً

و ذلك اعتبارًا من صباح  ية البحث العلمي و الدراسات العليا يف مبىن اإلدارة املركزية جبامعة البعثمدير يتم تقدمي الطلبات اىل مركز املفاضلة يف 
 .21/9/2022 الواقع في االثنينو حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم  30/8/2022الواقع في  الثالثاءيوم 

 مالحظات:
جراءات إالدراسات العليا يف مبىن االدارة املركزية جبامعة البعث الستكمال  على الطالب املقبولني بنتيجة هذه املفاضلة مراجعة مديرية -1

 ./ عشرة أيام من تاريخ إعالن النتائج و إال اعترب الطالب مستنكفاً 10التسجيل خالل /
 حان.رم من دخول االمتمن جمموع الساعات املقرر و إال ح   %75تقل عن  الدوام على الطالب املقبول حتقيق نسبة جيب  -2
  .يعد االعالن عن نتائج هذه املفاضلة على موقع اجلامعة ومثابة التبليغ الشخصي للمقبولني -3
 .2022/2023على الطالب املقبولني االلتزام وموعد بدء الدراسة مع بداية العام الدراسي  -4
 

     23/8/2022ص يف مح          
  

                  نائب رئيس الجامعة لشؤون                                                                       دير البحث  العلمي و الدراسات العليا        م
 لياالبحث العلمي و الدراسات الع                                                                                          الدكتور زياد الخولي        
                             األستاذ الدكتور ناصر سعد الدين                                                                                                                       

 

                                                                                                                            
    رئيس جامعة البعث                                                                                                                               

           األستاذ الدكتور عبد الباسط الخطيب                                                                                                                     
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