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 ص.ب.ع 641رقم:
 16/11/2022تاريخ : 

 

 2 إعـــالن
 

   2006لعام  250بناء على أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 
/ 12/ 8/تاريخ 48والقرار رقم / 10/10/2019/تاريخ 47/رقم مجلس التعليم العالي روعلى قرا

  وقرارات المجلس ذات الصلة 2020
 

 

 التخصــ  و التأهيــ   ات وماجســتيراتدبلومــ مفاضــلةطلبــات التقــلم إلــى  ث عــن قبــو ـن جامعــة البعــتعلــ
 وفق اآلتي: 2023/ 2022للعام اللراسي  (تعليم موازي -)تعليم نظامي

 
 والتخص  :التأهي   وماجستيرات اتشروط القيل في دبلوم:  أولًا

 لتخصص والدراسات العليا.واالتأهيل  وماجستريات اتم السماح باجلمع بني دبلومعد .1
( من إحدى جامعات جازة يف فرع االختصاص )وفق ماهو حمدد يف اجلدول أدناهإطالب حاصال" على اليكون  أن .2

  من كلية أو معهد معرتف هبما من جملس اجلامعة. للشهادة اليت حيملها اجلمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة
أو من  سوريا   أن يكون عربيا   //تعليم موازي والتخصصالتأهيل  وماجستريات اتدبلومة مفاضليشرتط يف من يتقدم إىل  .3

 يف حكمه.
النجاح يف التأهيل والتخصص التابع للمعهد العايل للغات  ات ودبلوماتماجستري  إىل الطالب املتقدمني يشرتط لقبول .4

 اختبار القبول الذي جيريه املعهد العايل للغات وفق اآليت:

 .26/12/2022ختبار التحريري : الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني املوافقاال –أ 
 .27/12/2022املقابلة الشفهية : للناجحني يف االختبار التحريري فقط يوم الثالثاء املوافق  –ب 

 القبو  : نياًاثا
 يتم القبول وفقا  لتسلسل معدالت التخرج يف الدرجة اجلامعية األوىل. .1

عد بني الطالب املتقدمني من خرجيي اجلامعة األم ومن خرجيي اجلامعات األخرى)اجلامعات اخلاضعة لقانون توزع املقا  .2
تنظيم اجلامعات،اجلامعة االفرتاضية، التعليم املفتوح، واملعاهد العليا واجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية( وفق 

 اآليت:
على  %70ة يف كل اختصاص خلرجيي اجلامعة األم اليت ليس هلا فروع،أو على األقل من املقاعد املخصص% 70 -

على  %60األقل من املقاعد املخصصة يف كل اختصاص خلرجيي اجلامعة األم اليت هلا فروع وتوزع هذه املقاعد بنسبة 
ل عدد املتقدمني على األكثر لفروعها، وعلى أساس نسبة ثابتة يتم حتديدها من خال %10األقل للجامعة األم وبنسبة 

من خرجيي اجلامعة األم إىل عدد املقاعد املخصصة لنفس اخلرجيني  ويتم على أساس هذه النسبة احتساب عدد املقاعد 
 من العدد الكلي للمقاعد. %10املخصصة للخرجيني من فروعها على أال يزيد عدد هذه املقاعد حبده األقصى عن الــــــ
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رى)اجلامعات اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات،اجلامعة االفرتاضية، التعليم املفتوح، خلرجيي اجلامعات األخ 30%  -
واملعاهد العليا واجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية( وذلك من خالل نسبة ثابتة يتم حتديدها من خلل 

رجيني ، على أال يزيد عدد هذه املقاعد عدد املتقدمني من خرجيي اجلامعة األم على عدد املقاعد املخصصة هلؤالء اخل
 من العدد الكلي للمقاعد يف كل اختصاص. %30حبده األقصى عن الــــــ

قبول خرجيي )اجلامعة االفرتاضية، التعليم املفتوح، املعاهد العليا، اجلامعات اخلاصة السورية، واجلامعات غري يتم  -
 .أساس رسوم التعليم الموازيالسورية( على 

من أبناء وأشقاء وأزواج الشهداءو جرحى  يف كل كلية زيادة على العدد املطلوبمن املقاعد  %2سبة م ختصيص نيت. 3
أبناء -من العسكريني اجملندين واالحتياطيني %35والتزيد عن %30جرحى العجز بنسبة ال تقل عنالعجز الكلي واجلزئي و 

من العسكريني يف اجليش والقوات املسلحة ملفقودين وأزواجهم وأبناء ا%70جرحى العجز الكلي واجلزئي الذي اليقل عن 
وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على أيدي عصابات إرهابية 

ة حصرا  وفق القوانني أو عناصر معادية على أن تثبت هذه احلاالت بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات املسلح
 واألنظمة املعتمدة لديها.

يسمح ألبناء املواطنات السوريات املقيمات يف سوريا واملتزوجات من غري السوريني الذين درسوا مرحلة التعليم . 4
م مقيمة يف سورية األساسي)احللقة الثانية( واملرحلة الثانوية واملرحلة اجلامعية األوىل يف اجلمهورية العربية السورية وكانت األ

موازي( خلرجيي اجلامعات احلكومية ويتقدم -ها)مبوجب سند إقامة( بالتقدم إىل هذه املفاضلة )عامائخالل فرتة دراسة ابن
 خرجيوا اجلامعات اخلاصة وفق األسس والشروط اخلاصة هبم.

 .يف املفاضلة العامة زيادة عن العدد املخصص لكل اختصاص %10يتم قبول الطالب العرب واألجانب بنسبة . 5
و أال تزيد نسبة  %70يف مفاضلة التعليم املوازي على أال يقل نسبة طالب جامعة البعث عن  %30. يتم قبول نسبة 6

 .%30طالب اجلامعات اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات عن 
 :في المفاضلةاألوراق الثبوتية المطلوبة للتسجي   ً:ًاًاثالث
البحــث  رمحــر ـــــاهلــالل األنقابــة املعلمــني ـــــ  مــايل ـــــ) الطوابــع التاليــة: اعليهــ لصــقيبطاقــة مفاضــلة تؤخــذ مــن مركــز املفاضــلة  .1

 بعد تثبيت الرغبات على احلاسب. (شهيد -ـــ اجملهود احلريب العلمي
 .صدور وثيقة التخرج  يف حال عدم أو اشعار خترج يتضمن املعدل العام مصدقة أصوال  وثيقة التخرج  عنصورة  .2

أو صورة عن جواز السفر لغري السوريني مصدقة  )اهلوية( أو صورة عن البطاقة الشخصيةصورة عن قيد النفوس   .3
 من سفارة البلد الذي يتبع له الطالب.

 (.)غري مشروطةوثيقة غري عامل، أو موافقة اجلهة اليت يعمل لديها الطالب  .4
مخسة وعشرون ألــــف لــــــرية ســـــــــوريـــــة ســــــــلـــفة على الــــرســــــــوم اجلـــامعــــيـــة فـــــي  /25000مبلغ وقدره / بتسديدإيصال   .5

أو يف املصرف التجاري CK1-10170174 املصــــرف الـــعقــــاري علــى الـحســــــــــــاب اخلـــــاص جبامعة البعث رقم 
حتتسب هذه السلفة من قيمة الرسوم  حبيث 001-030332-0403 البعث رقمعلى احلساب اخلاص جبامعة 

عاد هذه السلفة اجلامعية حني إجناز الطالب ملراحل تسجيله يف الكلية اليت قبل فيها بنتيجة مفاضلة التعليم املوازي. وت
 .ومل يستكمل تسجيله الباملوازي ، والترد يف حال قبل الط عدم قبوله على قبوله على العام أو للطالب يف حال

حتسب من قيمة الرسوم عند قبول الطالب ،وترد  $500 على الطالب العرب واألجانب احضار إشعار مصريف بقيمة .6
 يف حال عدم القبول وال ترد يف حال قبوله وعدم استكمال أوراقه .
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 ة قانونية.، أو مبوجب وكالبطاقته الشخصية من قبل الطالب مصطحبا  معه شخصيا   تثبيت الطلبيتم  .7

 تعهد خطي موقع من الطالب يتعهد فيه بأنه : .8

 يلتزم بتحقيق نسبة الدوام املطلوبة. –أ 
 غري مسجل يف أي برنامج دراسات عليا أو تأهيل و ختصص. –ب 
 أن يستكمل مجيع األوراق املطلوبة منه. –ج 

 تقرير طيب من طبابة اجلامعة للطالب غري السوريني. .9
( إىل يتعليم مواز  –تقدم طلبات التسجيل )تعليم نظامي  لم إليها الطلبات ومواعيل تقليمها :": الجهة التي تقرابعا
 جامعة البعث وفق اآليت:التسجيل يف  يمركز 

 .جامعة البعث طالب خاص باستقبال طلبات :(مركز كلية اهلندسة املعلوماتية ) املخرب املركزي  -1
خاص باستقبال طلبات طالب اجلامعات احلكومية األخرى و  :مركز كلية اهلندسة املدنية ) صالة املعارض( -2

طالب التعليم املفتوح من مجيع اجلامعات وطالب اجلامعة االفرتاضية و اجلامعات اخلاصة السورية و 
 اجلامعات غري السورية و طالب املعاهد العليا.

وحتى   11/12/2022الواقع في من صباح يوم األحل  اعتبارا  تقلم الطلبات : مواعيل تقليم الطلبات": خامسا
 .22/12/2022نهاية اللوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 

 :ينالمقبول الطالب سادسا : على
يعتــرب  ئهم وإعـالن أاـا / يومـا  مــن تـاري 15خـالل /ة بقيــة األوراق الثبوتيـبقـدموا تأن يسـتكملوا مراحـل تسـجيلهم وي  - 1       

 ملفاضلة مستنكفا  إذا مل يسجل خالل املدة املسموح هبا .الطالب املقبول مبوجب هذه ا

املقــررة وإال حــرم مــن مــن جممــوع الســاعات  %75علــى الدراســة وحتقيــق نســبة الــدوام املطلوبــة الــيت ال تقــل عــن املواظبــة  -2
م اللغــات وماجســتري دخـول االمتحــان، بينمــا تكــون نســبة الــدوام املطلوبــة بالنســبة ملاجســتريات ودبلومــات املعهــد العــايل لتعلــي

 املقررة.من جمموع الساعات  %90البيئة وتغري املناخ 
التأهيل والتخصص واليت تصدر بنتيجة هذا اإلعالن على موقع جامعة  دبلومات و ماجستريات تُعد نتائج مفاضلة -3

    ة املفاضلة.البعث وموقع مديرية البحث العلمي والدراسات العليا مبثابة التبليغ الشخصي للمقبولني بنتيج

   

       16/11/2022 رمحص يف
 
 

 رئيس جامعـــــــة البعث      واللراسات العليانائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي لعلمي واللراسات العليا     ملير البحث ا

 أ.د. عبل الباسط الخطيب                        د. زياد الخولي                                   أ.د. ناصر سعل اللين   
 
 
 

 أمين جامعة البعث                                                                                                                   
 محمود حليل أ.د.                                                                                                                          


