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 الرقم :
 التاريخ:

 النـــــــــــــــــإع
 

 التقدم إلى مفاضلة ماجستير الدراسات العليا الطالب الراغبين في حملة اإلجـازة الجامعيـة من إلى
 ة البعثـفي جامعالهندسة المعمارية( –الهندسة المعلوماتية -الصيدلة  –) الطب البشري  لكليات العرب واألجانبمن الطالب 

 2023/ 2022معي للعام الجا
 2006لعام  250بناء على أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 

 و قرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة
 

 

 -ب البشري)الط جستري الدراسات العليا من الطالب العرب واألجانب يف كلياتماقبول طلبات االنتساب إىل درجة تعلن جامعة البعث عن 
 وفق اآليت: يف جامعة البعث ( املعماريةاهلندسة  - اهلندسة املعلوماتية -الصيدلة 

 :أوال": شروط التقدم لمفاضلة الماجستير
يشرتط يف املتقدم إىل مفاضلــة الدراسات العليا من الطالب العرب و االجانب أن يكون حاصاًل على درجة االجازة صادرة عن معهد  .1

 معتمدة وفق القواعد و األنظمة النافذة يف اجلمهورية العربية السورية. عال أو جامعة
 تؤهله للقيد يف درجة املاجستري يف البلد املانح للشهادة .  نأأن تكون درجة االجازة بتقدير جيد على االقل و   .2
من  %75معات احلكومية السورية و يجب أال يقل التقدير عن درجة جيد يف اجلافاذا كانت درجة االجازة صادرة عن جامعة سورية  .3

 اجلامعات اخلاصة السورية و املعاهد العليا السورية .
وفق النظام اخلاص بالدراسات العليا يف  ب من الشهادات املقبولة للقيد يف درجة املاجستريأن تكون درجة االجازة اليت حيملها الطال .4

 الكلية.
 رجة االجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع د .5
 ال يعد الطالب الذي حيمل شهادة جامعية غري سورية مقبوالً ما مل تتم معادلة الشهادة اليت حيملها وفق القوانني و االنظمة الناظمة. .6
، و ترد يف حال عدم قبوله و الترد يف حال القبول ( حتتسب من قيمة الرسوم عند قبول الطالب  $500احضار اشعار مصريف بقيمة )  .7

 و عدم استكمال أوراق التسجيل.
يشرتط يف املتقدم اىل املفاضلة أن ال يكون مسجاًل يف أي دبلوم أو ماجستري ) دراسات عليا أو تأهيل ختصص( يف اجلامعات احلكومية  .8

 السورية يف العام نفسه.
ما عدا كلية ة األجنبية للقيد بدرجة املاجستري وفق القواعد املعتمدة من جملس النعليم العايل، احلصول على وثيقة جناح يف اختبار اللغ .9

 .الطب البشري
 يتم تقدمي الطلب شخصياً او مبوجب وكالة قانونية. .10
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 ثانيا" : األوراق المطلوبة للتقدم للمفاضلة:
طابع  –طابع نقابة املعلمني    –عليه الطوابع )طابع مايل طلب مفاضلة حيصل عليه الطالب من مركز املفاضلة املعتمد ملصقًا  .1

 طابع شهيد(.-طابع جمهود حريب -طابع البحث العلمي -اهلالل األمحر
الشهادة اجلامعية األصلية أو مصدقة التخرج و كشف العالمات مصدقني أصواًل و يف حال كانت الشهادات اجنبية ترفق هبا ترمجة  .2

 اىل اللغة العربية.
 عن جواز السفر مصدقة من سفارة بلد الطالب.صورة  .3
تعهد يوقعه الطالب و على مسؤوليته أنه غري مسجل يف أي برنامج دراسات عليا آخر و أن يلتزم بتحقيق نسبة الدوام املطلوبة  .4

 الكلية ) يتم احلصول عليه من مركز املفاضلة(. نظام الدراسات العليا يف حسب اللوائح املعتمدة يف
من اواًل ( يف املصرف التجاري على احلساب اخلاص جبامعة البعث  7يف بتسديد السلفة املالية ) املشار اليها يف البند اشعار مصر  .5

 0403-030582-002رقم 
 من اواًل(. 9تقدمي وثيقة اختبار اللغة االجنبية للقيد يف درجة املاجستري )املشار اليها يف البند  .6
 مصنف سحاب مع ظرف توضع فيه األوراق املطلوبة. .7

 

الدراسات  البحث العلمي و تقدم طلبات التسجيل إىل مركز التسجيل يف مديرية ثالثا": الجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد تقديمها :
وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم   6/11/2022الواقع في  االحداعتبارا"من صباح يوم العليا يف مبىن اإلدارة املركزية جبامعة البعث 

 .10/11/2022الواقع في الخميس
 : رابعا": القبول

يتم القبول النهائي يف درجة املاجستري بنتيجة املفاضلة وفق االختصاصات احملددة أدناه حسب تسلسل املعدل العام يف درجة اإلجازة   -1
 اجلامعية األوىل.

 ة وعليه أن حيقق نسبة الدوام اليت نص عليها نظام الدراسات العليا يف الكلية اليت قبل فيها.جيب أن يكون الطالب متفرغاً للدراس -2
/ يومًا من 15خالل / املطلوبةاألوراق الثبوتية بعلى الطـالب املقبولني بنتيجة املفاضلة أن يستكملوا مراحل تسجيلهم ويتقدموا  -3

 عن التسجيل.اعترب مستنكفاً  واالتاريخ إعالن أمساء املقبولني، 
 ثابة التبلي  الشخصي للمقبولني بنتيجة املفاضلة.اإلعالن عن نتائج هذه املفاضلة مبد عي   -4
 أو مبوجب وكالة قانونية. استكمال اوراق التسجيل من قبل الطالب املقبولني شخصياً  -5

               2022/ 11/  1محص يف           
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 الدراسات العليا                              و  البحث العلمي                  الخولي                                                                       زياد د.          
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