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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرقـــــــم:

 التاريخ:

 إعــــــالن
 

 0222لعام  052بناء على أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 

 وعلى قرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة
   

ودبلومات وماجستيرات التأهيل  تعلن جامعة البعث عن قبول طلبات االنتساب إلى درجة ماجستير الدراسات العليا    

والتخصص )شواغر بدل العرب واألجانب( في كليات جامعة البعث للطالب السوريين من خريجي الجامعات الحكومية 

 –الهندسة المعلوماتية –الصيدلة –باستثناء كليات )الطب البشري  2222/2222والخاصة السورية للعام الدراسي 

 الهندسة المعمارية(.
 

 لشروط أوالً:ا
يشترط في المتقدم من الطالبب السوريين أو من في حكمهم أن يكون حاصال" على درجة اإلجازة المطلوبة  .1

بتقدير جيد على األقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو على درجة معادلة لها بتقدير من كلية 

 أو معهد عاٍل معترف بهما من مجلس الجامعة.

 ناجحاً في امتحان اللغة األجنبية للقيد بدرجة الماجستير. لماجستير الدراسات العليام أن يكون المتقد .0

على % 02أن يكون حاصالً على معدل  الجامعات الخاصةيشترط في المتقدم إلى رغبات الدراسات العليا من  .3

 .األقل في اإلجازة الجامعية

اً فعليه التقدم بوثيقة صادرة عن الجهة التي يعمل يجب أن يتقدم الطالب بوثيقة غير عامل، أما إذا كان موظف .4

لديها تبين أنه المانع لديها من متابعة دراسته بدرجة الماجستير )غير مشروطة بخارج أوقات الدوام الرسمي، 

 أو بما ال يتعارض مع الدوام الرسمي(.
 

 ثانياً : األوراق المطلوبة للتسجيل:

 الجامعة تتضمن المعدل العام والتقدير صورة عن وثيقة التخرج مصدقة أصوالً من .1

–نقابة المعلمين   –بطاقة مفاضلة تؤخذ من مركز المفاضلة يلصق عليها الطوابع التالية: )مالي  .2

 شهيد( بعد تثبيت الرغبات على الحاسب. -مجهود حربي -البحث العلمي -الهالل األحمر

الذي يجريه  )دراسات عليا فقط(وثيقة نجاح في امتحان اللغة األجنبية للقيد في درجة الماجستير  .2

المعهد العالي للغات أو مايعادلها من شهادات مكافئة من حيث صالحيتها من معهد اللغات)على أال 

 يكون قد تجاوز ثالث سنوات على وثيقة النجاح(

 البطاقة الشخصية .صورة عن قيد النفوس حديث أو صورة عن  .4

 )غير مشروطة(.وثيقة غير عامل أو موافقة جهة العمل  .5

ث ــــــــــة البعــــــــدوالر( فـــــي المصرف التجاري على الحساب الخاص بجامع522إيصال بدفع سلفة ) .6

في  تحتسب هذه السلفة من قيمة الرسوم الجامعية في حال القبول وترد له    2423-232530-220م ــــــرق

 ترد في حال قبل الطالب ولم يستكمل تسجيله. حال عدم قبوله في المفاضلة ، وال

يتم التسجيل شخصياً على أن يصطحب الطالب معه بطاقته الشخصية، أومن ينوب عنه بموجب وكالة  .0

 قانونية.

 

  مركزية الستكمال مراجعة مديرية البحث العلمي و الدراسات العليا في مبنى اإلدارة العلى الطالب المقبولين

ً من تاريخ إعالن 15خالل /مراحل تسجيلهم مصطحبين معهم األوراق الثبوتية  سمائهم، و يعد الطالب أ/ يوما

 المدة.هذه المقبول بنتيجة هذه المفاضلة مستنكفاً إذا لم يسجل خالل 
 

 



ي المفاضلة إلى مركز التسجيل في تقدم طلبات التسجيل ف ثالثاً: الجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد تقديمها :

اعتبارا"من صباح يوم األحد الواقع مديرية البحث العلمي و الدراسات العليا في مبنى اإلدارة المركزية بجامعة البعث 

 9/0/0203وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في  5/0/0203في 
 

 : رابعاً: القبول

 صاصات المحددة أدناه حسب تسلسل المعدل العام في درجة اإلجازة الجامعية األولى.يتم القبول النهائي وفق االخت 

  تُعد نتائج المفاضلة والتي تصدر باعالن رسمي على موقع جامعة البعث وموقع مديرية البحث العلمي والدراسات

 العليا بمثابة تبليغ شخصي للمقبولين.

 

 
 

               1/2222/  22حمص في           

           

نائب رئيس الجامعة             مدير البحث العلمي والدراسات العليا                                          

 لشؤون 

البحث العلمي والدراسات             د. زياد الخولي                                                                

 العليا

 أ.د. محمود حديد                                                                                                   

 

 

 رئيس جامعة البعث                                                                                                     

 أ.د. عبد الباسط الخطيب                                                                                                 

 
 


