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                                                                                              لجمهورية العربية السوريةا
 جامعة البعث      

  .ب.عص 640رقم:
 11/2022/ 16 تاريخ :

 

 1الن ـــــإعـ
 

   2006لعام  250سوم رقم بالمر  ية لقانون تنظيم الجامعات الصادرئحة التنفيذلالعلى أحكام ا بناء
وقرارات  2020/ 12/ 8/تاريخ 48والقرار رقم / 10/10/2019/تاريخ 47/لتعليم العاليمجلس ا روعلى قرا

  المجلس ذات الصلة
 

اجلامعاة يف كلماا   (ماواي تعلام   -)تعلام  ظااام  درجاة اااجتاقر عن قبول طلباا  القدا إ  م مضاةالة جامعة البعثتعلن 
وهااا   2022/2023للعاااإ اجلااامع   اهلن سااة ااعرار(ااة(-اهلن ساااة ااعلوماتمااة-ماعاا ا )اليلمااا  ال بمااة ال رجااةااضقااقف هم ااا 

 اآليت:
 

 :الماجستير التقدم لمفاضلةشروط  :"أوال
امعاااا  االخقصاااامل اا لاااوي  قدااا (  جمااا  علاار ا قااا  مااان  حااا   ج علااار درجاااة افجاااي  يف حاصااا   ون ااقدااا إأن (ياا .1

معاا هب ارااا ماان  لاا   ماان كلمااة أو مع اا  عااال   للشاا اد  الاال ارل اااأو علاار درجااة معادلااة ، التااور(ةاجلر ور(ااة الع  مااة 
 .اجلامعة

مقحان اللغة ا جنبمة للدم    رجة اااجتقر الذ  جي (ه ااع   العايل للغا  أو ما(عادهلا من أن (يون ظاجحًا يف ا .2
 سنوا  علر وثمدة النجاح(. ث ثال (يون ق  جتاوي )علر أمن حمث ص حمق ا من مع   اللغا  ياهئةش ادا  م

 . و ن رقن قم ه د لوإ( - يف  ح   درجا  القأهم  والقخصص )ماجتقر أن ال (يون ال الب متج ً  .3
مضاةاالة ويف حااال ثبااو  تد طمااه (شاا ب قماا ه ماان هااذه ال ااا  لل الااب اادبااول يف مضاةاالة  حاا   اجلامعااا  القداا إ  م  .4

 ا.اجلامعة الل قب  هم 
ماا ً  أخاا    م مضاةاالة ال راسااا   أن (قداا إسااج  أإ ي (تااج  سااوا  طالااب (دباا   وجااب هااذه ااضاةاالة  ال ااا     .5

 العلما يف ا عواإ الدادمة.
 اااجتقر. إ  م مضاةلة يف التنوا  اااةمة يف أح  اخقصاصا  ال راسا  العلما القد  ضااتقن لل الب الا  .6
معادلااة شاا ادان  ماان قباا  جلنااة القعااادل يف جامعااة ي تااق  ان شاا ادا  جامعمااة واار سااور(ة مااال اا ي الااذ(ن ارلااو  (دباا ال .7

 البعث وه  الدواظني وا ظارة اا عمة.
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 .ن ع  ماً سور(اً أو من يف حيرهو أن (ي /ي تعلم  موا/ (ش ط يف من (قد إ للدم  يف درجة اااجتقر .8
 :بيشترط في المتقدم من الطــــــالب العرب واألجان .9
تؤهلااه للدماا  يف درجااة اااجتااقر يف البلاا  اااااظف أن  وأن (يااون حاصااً  علاار  جااااي  جامعمااااااااة  قداا (  جماا  علاار ا قاا   .أ

 . ذا كاظت صادر  عن جامعة ور سور(اةللش اد  
 يف % 75  من اجلامعا  احليوممة التور(ة، و مع ل جم أال (د  القد (  عنأما  ذا كاظت افجاي  سور(ة همجب  .ي

 . يف ظااإ ال راسا  العلما يف اليلمة مع م اعا  اخقصامل افجاي  اا لوي اجلامعا  اخلاصة
كاا  ماان ( وااب  القداا إ  م مضاةاالة ماجتااقر اللغااة االظيلمح(ااة علمااه النجاااح  االخقبااار ااعمااار  للدبااول  ال راسااا   .10

 الساعة العاشرة صباحاً. 4/12/2022تاريخ األحد (وإ  العلما الذ  جت (ه كلمة اآلداي و العلوإ االظتاظمة
 القداا إ اضاةاالة اااجتااقر وهاا  القعلاام   2022/2023ااا  لل الااب اادبااول  ضاةاالة الاا  لوإ القأهماا  ال  ااو  للعاااإ  .11

 . علر أن ( قن قم ه يف درجة ال  لوإ يف حال تتجمله ااواي  حص اً 
التاااور(ة و اجلامعاااا  اخلاصاااة التاااور(ة و اجلامعااااة  (شااا ط يف ااقدااا إ مااان ال ااا ي التاااور(ني خ جيااا  ااعاهااا  العلماااا .12

االه اةامة التاور(ة و اجلامعااا  وار التاور(ة ، أن (يااون حاصاً  علار درجااة افجااي  اجلامعماة  قداا (  جما  علار ا قاا  و 
و أن تيااون الشاا اد  الياظو(ااة مقواهدااة مااع درجااة افجاااي  الاال جيااب أن تقواهاا  مااع االخقصااامل  %70معاا ل ال (داا  عاان 

 اليلمة.لوي و حتب ظااإ ال راسا  العلما يف  اا
 : األوراق المطلوبة للتسجيل: نيا"ثا
البحااث  -اهلاا ل ا  اا – ظدا ااة ااعلرااني  –مااايل ) ال وا ااع القالمااة: الصاا  علم اا(  اقااة مضاةاالة تؤخااذ ماان م كااح ااضاةاالة  .1

 .(  ع  تيبمت ال وبا  علر احلاسبش م  -  ود ح يب -العلر 
جي (ه ااع ا  العاايل للغاا  أو ما(عادهلاا مان شا ادا   امقحان اللغة ا جنبمة للدم  يف درجة اااجتقر الذ  وثمدة جناح يف .2

 )علر أال (يون ق  جتاوي ث ث سنوا  علر وثمدة النجاح(.مياهئة من حمث ص حمق ا من مع   اللغا 
يف  أو اشعار خت ج (قضرن ااع ل العاإ والقد ( ل العاإ  من اجلامعة تقضرن ااعأصواًل  مص قة القخ ج وثمدة عن  صور  .3

 ص ور وثمدة القخ ج. حال ع إ
صور  عن قم  النضوس أو صور  عن الب اقة الشخصمة أو صور  عن جواي التض  لغر التور(ني مص قة من سضار  البل   .4

 الذ  (قبع له ال الب.
 .(وه  ا س  ااقبعة ش وطة لب )ور موثمدة ور عام  أو مواهدة اجل ة الل (عر  ل ( ا ال ا .5
اا هب / مختة وعش ون ألااااف لاااااار  ساااااااااور(اااااة ساااااااالاااضة علر الاااا سااااااااوإ اجلاااامعااااماااة هااااا  ااصاا25000مبلغ وق ره / دهع(صال   .6

أو يف ااص هب القجار  علر احلتاي   CK1-10170174الاااعدااااار  علاار الاحتاااااااااااااي اخلاااااامل جبامعة البعث رق  
حتقتب هذه التلضة من قمرة ال سوإ اجلامعمة حني  جناي حبمث  001-030332-0403اخلامل جبامعة البعث رق  

ال الب ا اح  تتجمله يف اليلمة الل قب  هم ا  نقمجة مضاةلة القعلم  ااواي . وتعاد هذه التلضة لل الب يف حال قبوله علر 
 ه.لب وي (تقير  تتجملااواي  ، والت د يف حال قب  ال ا ع إ قبوله علر لعاإ أوا
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حتتب من قمرة ال سوإ عن  قبول ال الب ،وت د يف حال  $500ال  ي الع ي وا جاظب احضار  شعار مص يف  دمرةعلر  .7
 وال ت د يف حال قبوله وع إ اسقيرال أوراقه . ع إ الدبول

 
  م كح  م  ( تعلم  مواي  –تعلم  ظاام  ) تد إ طلبا  القتجم  م إليها الطلبات ومواعيد تقديمها :ثالثا": الجهة التي تقد

 جامعة البعث وه  اآليت:القتجم  يف 
 .جامعة البعث ط ي  اسقدبال طلبا  خامل :(م كح كلمة اهلن سة ااعلوماتمة ) ااخرب اا كح   -1
خامل  اسقدبال طلبا  ط ي اجلامعا  احليوممة ا خ   و ط ي  :م كح كلمة اهلن سة اا ظمة ) صالة ااعارض( -2

القعلم  ااضقوح من مجمع اجلامعا  وط ي اجلامعة االه اةمة و اجلامعا  اخلاصة التور(ة و اجلامعا  ور التور(ة و 
 ط ي ااعاه  العلما.

حتى نهاية الدوام و   11/12/2022 الواقع في من صباح يوم األحد اعتباراً تقدم الطلبات : مواعيد تقديم الطلبات": رابعا
 .22/12/2022 الواقع في الخميس يوم الرسمي من

 
 : القبول": خامسا

العاإ يف درجة حتب تتلت  ااع ل  وه  االخقصاصا  احمل د  أدظاه  نقمجة ااضاةلة يف درجة اااجتقر(ق  الدبول الن ائ   أ. 
 افجاي  اجلامعمة ا وم.

 ني ع د من ال  ي ااقد مني من خ جي  اجلامعة ا إ ومن خ جي  اجلامعا  ا خ  )اجلامعا  اخلاةعة اع  ااد تويع ب.
  لداظون تنام  اجلامعا ،اجلامعة االه اةمة، القعلم  ااضقوح، وااعاه  العلما واجلامعا  اخلاصة التور(ة واجلامعا  ور التور(ة( وه

 اآليت:
علر ا ق  من  %70  ااخصصة يف ك  اخقصامل خل جي  اجلامعة ا إ الل لم  هلا ه وع،أو علر ا ق  من ااداع% 70 -

علر ا ق  للجامعة ا إ  %60ااداع  ااخصصة يف ك  اخقصامل خل جي  اجلامعة ا إ الل هلا ه وع وتويع هذه ااداع   نتبة 
ها من خ ل ع د ااقد مني من خ جي  اجلامعة ا إ علر ا كي  لض وع ا، وعلر أساس ظتبة ثا قة (ق  حت (  %10و نتبة 

 م ع د ااداع  ااخصصة لنض  اخل جيني  و(ق  علر أساس هذه النتبة احقتاي ع د ااداع  ااخصصة للخ جيني من ه وع ا 
  من الع د اليل  للرداع . %10الاااااا(ح(  ع د هذه ااداع  حب ه ا قصر عن أال علر 

معا  ا خ  )اجلامعا  اخلاةعة لداظون تنام  اجلامعا ،اجلامعة االه اةمة، القعلم  ااضقوح، وااعاه  خل جي  اجلا 30%  -
ل ع د ااقد مني  العلما واجلامعا  اخلاصة التور(ة واجلامعا  ور التور(ة( وذلك من خ ل ظتبة ثا قة (ق  حت ( ها من خ

هلؤال  اخل جيني ، علر أال (ح(  ع د هذه ااداع  حب ه ا قصر عن من خ جي  اجلامعة ا إ علر ع د ااداع  ااخصصة 
 من الع د اليل  للرداع  يف ك  اخقصامل. %30الاااااا
من مداع  ال راسا  العلما ي(اد  علر الع د اا لوي لل  ي اايضوهني يف القخصصا  القالمة)  %5(ق  ختصمص ظتبة  -

 لغة اظيلمح(ة(.-تار(خ-اللغة الع  مة
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:أ نا  وأشدا  وأيواج من يف ك  كلمة من مداع  ال راسا  العلما ي(اد  علر الع د اا لوي  %2ق  ختصمص ظتبة ( -
من العتي (ني اجملن (ن  %35والتح(  عن %30ج حر العجح  نتبة ال تد  عنو  ج حر العجح اليل  واجلحئ و الش  ا 

أ نا  ااضدود(ن وأيواج  (من العتي (ني يف اجلمش -%70عن أ نا  ج حر العجح اليل  واجلحئ  الذ  ال(د  -واالحقماطمني
والدوا  ااتلحة وقو  ا من ال اخل  الذ(ن اسقش  وا أو ج حوا أو هد وا  تبب احل ي أو العرلما  احل  مة أو علر أ(   

والدوا  ااتلحة عصا ا   رها مة أو عناص  معاد(ة علر أن تيبت هذه احلاال   وثمدة تص ر عن الدماد  العامة للجمش 
 حص اً وه  الدواظني وا ظارة ااعقر   ل ( ا

 ي(اد  عن الع د ااخصص لي  اخقصامل يف ااضاةلة العامة. %10نتبة  (ق  قبول ال  ي الع ي وا جاظب  -
ي يف مضاةلة القعلم  ااواي  ل   ص لي  اخقصامل يف ااضاةلة العامةي(اد  عن الع د ااخص %30(ق  قبول ظتبة  -

 اجلامعا  اخلاةعة لداظون تنام  اجلامعا  حص اً، و(ق  القضاة   من   علر أساس مع ل درجة افجاي .
(ق  قبول خ جي  )اجلامعة االه اةمة، القعلم  ااضقوح، ااعاه  العلما، اجلامعا  اخلاصة التور(ة، واجلامعا  ور التور(ة( علر  -ج

 .أساس رسوم التعليم الموازي
 نا  ااواطنا  التور(ا  اادمرا  يف سور(ا وااقحوجا  من ور التور(ني الذ(ن درسوا م حلة القعلم  (ترف   -ه

واا حلة الياظو(ة واا حلة اجلامعمة ا وم يف اجلر ور(ة الع  مة التور(ة وكاظت ا إ مدمرة يف سور(ة خ ل ا ساس )احللدة الياظمة( 
مواي ( خل جي  اجلامعا  احليوممة و(قد إ خ جيوا اجلامعا  -ة(  القد إ  م هذه ااضاةلة )عاإ ا) وجب سن   قامائه   دراسة ا ن

 اخلاصة وه  ا س  والش وط اخلاصة ا .
 .%90والل التد  عن واإ جيب أن (يون ال الب مقض واً لل راسة وعلمه أن اد  ظتبة ال  -و
علر موقع جامعة البعث وموقع م ( (ة البحث العلر   افع ن  نقمجة هذا والل تص رظقائج مضاةلة ال راسا  العلما   عت   -ز

  يا ة القبلمغ الشخص  للردبولني  نقمجة ااضاةلة. وال راسا  العلما
  م اجعة م ( (ة البحث العلر  و ال راسا  العلما يف مبىن افدار  اا كح(ة السقيرال م اح  تتجمل   على الطالب المقبولين

 نقمجة هذه ااضاةلة  دبولمسائ  ، و (ع  ال الب ااأ ع ن  / (ومًا من تار(خ15خ ل /ع   ا وراق اليبوتمة مص حبني م
 متقنيضاً  ذا ي (تج  خ ل اا   ااتروح اا.

      11/2022/ 16  ص يف
 

 رئيس جامعـــــــة البعث            دراسات العلياوالنائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي       راسات العليا    لعلمي والدمدير البحث ا

 أ.د. عبد الباسط الخطيب                                   د. زياد الخولي                                   أ.د. ناصر سعد الدين   
  

                                                                                                                                
                                                                                                                           

 أمين جامعة البعث                                                                                                          
 محمود حديد أ.د.                                                                                                                          

 


