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 النــــإع 

والالئحة التنفيذية ، وعلى قرار وزارة  6006/ لعام 6بناًء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /

  16/9/6011 ريخ / تا414التعليم العالي رقم /

 ةليبنظام التعليم المفتوح في ك القبول الجامعي لدبلوم التأهيل التربوي مفاضلة تعلن جامعة البعث عن 

 وفق التالي: 6066/6063التربية  للعام الدراسي 

 مفاضلةلأوالً: شروط التقدم ل

أن يكون طالب االنتساب حاصالً على اإلجازة الجامعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية  -1

 .( أو إجازة جامعية معادلة لها حسب األصول المعتمدةالتعليم المفتوح - العامالسورية ) التعليم 

 أن ال يعوق الطالب في تكوينه الشخصي عائق على االضطالع بمهنة التدريس -2

من مجموع / %57قل عن /تالمواظبة على الدراسة والتقيد بنسبة الدوام المطلوبة على أن ال  -3

 .دخول االمتحانالعملية وإال يحرم الطالب من في مقرر التربية الساعات المقررة 

يتم القبول وفق مفاضلة خاصة تجري بين المتقدمين وفقاً لتسلسل معدالت التخرج في المرحلة  -4

 .الجامعية األولى

وازي( التقدم إلى التعليم الم - العامسابقاً في دبلوم التأهيل التربوي )التعليم  ديحق للطالب المستنف -7

 .المفاضلة

 .) الجمعة والسبت ( خالل أيام العطلة األسبوعيةللطالب المقبولين يكون الدوام  -6

 ثانياً: األوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل في المفاضلة:

 .طلب تسجيل يلصق عليه الطوابع القانونية -1

أو إشعار تخرج يتضمن  صورة مصدقة عن وثيقة التخرج تتضمن المعدل العام والتقدير -2

 المعدل على أن يحضر الطالب صورة عن مصدقة التخرج عند الحصول عليها الحقاً.

 .صورة عن الهوية الشخصية أو صورة عن قيد النفوس مصدقة أصوالً  -3

 س/.ل. 27222إيصال تسديد السلفة المطلوبة / -4
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 ً  .ألف ليرة سورية مائتان وخمسون  /600000/:: الرسوم السنوية المطلوبة للتسجيل ثالثا

 :مالحظات 

على الطالب الراغب بالتقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح الخاص بدبلوم التأهيل التربوي وفق  -1

سلفة على  خمس وعشرون ألف ليرة سورية60000شروط هذا اإلعالن تسديد مبلغ قدره

استكمال الطالب المقبول وتحسب هذه السلفة من قيمة الرسوم حين ،  الرسوم الجامعية

ال تقبل و حال عدم قبوله فقط يفوتعاد السلفة المالية للطالب ،  إجراءات تسجيله في الكلية

 طلبات االسترداد للمقبولين.

ً إن لم يستكمل إجراءات تسجيله  -2 ً  51خالل يُعد الطالب مستنكفا من إعالن نتائج يوما
 المفاضلة.

 .أو أي فرع أخر للمصرف بحمص/ 3فرع / السوريالمصرف التجاري  تدفع السلفة في -3

اإلعالن عن نتائج هذه المفاضلة على موقع الجامعة بمثابة التبليغ الشخصي للطالب يُعد  -4

 المقبولين

 0000-000000-000)ليرة سورية(: التعليم المفتوح –حساب  جامعة البعث رقم 

 رابعاً: مواعيد التقدم للمفاضلة

خالل أوقات  11/6066 /17 يوم الخميسولغاية  11/6066 /7 االثنينتاريخ  منيبدأ التسجيل 

 . طابق ثاني  –االنترنت مخبر  – الهندسة الزراعيةمبنى كلية في   الدوام الرسمي

 كليةفي  ،يخضع المقبولون بنتيجة هذه المفاضلة الخاصة إلى مقابلة تجريها لجان مختصة خامساً :

 . بعد صدور نتائج المفاضلة موعدهايحدد بجامعة البعث ، التربية 

 :لالستعالم

  – جامعة البعث -مديرية شؤون الطالب المركزية  : يرجى مراجعة لوحات اإلعالنات في

 :الموقع اإللكتروني لجامعة البعث على العنوان

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