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إعـــــالن
مفاضلة إلىحملة اإلجازة الجامعیة من الطالب الراغبین بالتقدم إلى

٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعي ةماجستیر الدراسات العلیا في جامعة حماإلىاالنتساب 

٢٠٠٦لعام /٢٥٠حكام الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم /أبناًء على 

٢٤/٥/٢٠٠٩/ تاریخ ١٧٩لي رقم /وعلى قرار مجلس التعلیم العا

٢٤/٩/٢٠١٧/ تاریخ ١وعلى قرار مجلس التعلیم العالي رقم /

٢٥/١٠/٢٠١٨/ تاریخ ٢٥وعلى قرار مجلس التعلیم العالي رقم /

وعلى قرارات مجلس التعلیم العالي األخرى ذات الصلة

٢٦/٦/٢٠١٨/ تاریخ ٢١٨المرسوم رقم /و

الموازي) -درجة الماجستیر وفق نظام التعلیم  (العام إلىعن قبول طلبات االنتساب تعلن جامعة حماة

]االقتصاد و اآلداب قسم (اللغة العربیة)الطب البیطري و [في كلیات 

شروط التقدم لمفاضلة الماجستیر :أوًال :

أن یكون حاصًال على في حكمهمالطالب السوریین ومن مفاضلة الدراسات العلیا من إلىیشترط في المتقدم - ١
) على األقل من إحدى جامعات الجمهوریة العربیة السوریة، أو على درجة جیدالدرجة الجامعیة األولى بمرتبة (

معادلة لها من جامعة أو معهد آخر معترف بهما من مجلس الجامعة (وبتقدیر جید على األقل ) مع مراعاة 
المطلوب في الماجستیر وحسب ما هو محدد في نظام الدراسات العلیا اختصاص اإلجازة وتوافقه مع االختصاص

العائد لكل كلیة وفي كل اختصاص من االختصاصات المعلن عنها أدناه.
:الطالب العرب واألجانبمفاضلة الدراسات العلیا من إلىیشترط في المتقدم - ٢

وأن تؤھلھ للقید في درجة الماجستیر في األقل)جامعیة بتقدیر (جید على الجازة اإلدرجةأن یكون حاصالً على-أ
في وزارة التعلیم العالي.ادل الشھادة حسب القواعد المتبعةالبلد المانح للشھادة، ویشترط للقبول تع

إذا كانت درجة اإلجازة صادرة عن جامعة سوریة فیجب أال یقل التقدیر عن درجة جید من الجامعات الحكومیة -ب
والمعاھد العلیا السوریة.لجامعات الخاصة%  في ا75و ،السوریة



٢

% من المقاعد المحددة مع مراعاة اختصاص اإلجازة وتوافقھ مع االختصاص المطلوب في 15یقبل نسبة -ت
الماجستیر وفق ماھو محدد في نظام الدراسات العلیا لكل كلیة.

$/ خمسمائة دوالر كسلفة على الرسوم 500عالن تسدید مبلغ قدره /ھذا اإلإلىلطالب الراغب بالتقدم على ا-ث
ل فیھا وتعاد بلمراحل تسجیلھ في الكلیة التي قالجامعیة وتحتسب من قیمة الرسوم الجامعیة حین انجاز الطالب

.للطالب في حال عدم قبولھ، والترد في حال قبول الطالب ولم یستكمل إجراءات تسجیلھ
الذي تجریه المعاهد العلیا للغات في الجامعات السوریة، (بدرجة الماجستیر)للقید اللغة األجنبیة النجاح في اختبار- ٣

أو الحصول على إحدى الشهادات التالیة:

بالتقدم ٢٠١٨- ٢٠١٧بنتیجة امتحانات الدورة التكمیلیة للعام الدراسي تخرجوایسمح لطالب السنوات األخیرة الذین - ٤
. ٢٠١٩-٢٠١٨إعالن القبول في الدراسات العلیا للعام الدراسي إلى

مفاضلة الدراسات إلىدبلوم ) التقدم –ال یحق للطالب المسجل في إحدى درجات التأهیل والتخصص ( ماجستیر - ٥
العلیا وٕان رقن قیده ، وفي حال المخالفة یشطب قیده في الدرجتین.

ي أو دبلوم التأهیل والتخصص والدراسات العلیا وستقوم الجامعة باتخاذ الیجوز الجمع بین دبلوم التأهیل التربو - ٦
اإلجراءات القانونیة بحق الطالب المخالفین.

غیر االختصاص الذي قید فیه.إلىیستفید الطالب مرة واحدة من القید بدرجة الماجستیر، والیحق له تغییر قیده - ٧
یحقق نسبة الدوام التي نص علیھا نظام الدراسات العلیا والتي ال یجب أن یكون الطالب متفرغاً للدراسة وعلیھ أن - ٨

%.٩٠تقل عن 
عامًال في إحدى الجهات العامة أو من أعضاء الهیئة ، أما إذا كان بوثیقة غیر عاملیجب أن یتقدم الطالب - ٩

الفنیة في الجامعات علیه تقدیم إحدى الوثائق اآلتیة:
إجازة دراسیة أو ایفاد.قرار منحھ إجازة خاصة بال راتب أو -أ

كتاب موقع من الوزیر المختص یتضمن: -ب
" الموافقة على دوام الطالب في سنة المقررات وفق البرنامج المعتمد للدوام المحدد في األنظمة النافذة (نسبة 

التي تجري في نارالسیمالدوام المطلوبة، وتنفیذ جمیع األعمال التي تكلفھ بھا الكلیة المعنیة كحضور مناقشات 
الكلیة، والمراقبات االمتحانیة، وتدریس بعض الساعات) وغیرھا من األعمال التي تعد من مستلزمات 

الحصول على ھذه الدرجة، وذلك ضمن الدوام الرسمي".

/ .500شھادة التوفل بمعدل /-
/.5بمعدل /ILETSشھادة -
/ 3بمعدل /TCFشھادة -
وثیقة نجاح في أحد اختباري أكسفورد أو بیرسون-

أال یكون قد مر (سنتان) على تاریخ تقدیم االمتحان وأن تكون مصدقة من المعھد العالي ویشترط في قبول ھذه الشھادات 
للغات.



٣

مفاضلة الدراسات إلىال یحق ألي طالب یقبل بموجب هذه المفاضلة سجل أم لم یسجل أن یتقدم مرة أخرى -١٠
ي األعوام القادمة .العلیا ف

الیسمح للطالب الذین كانوا مسجلین في درجة الماجستیر وفق قانون تنظیم الجامعات السابق ولم یتمكنوا من -١١
مفاضلة القید في درجة الماجستیر مجددًا.إلىمتابعة الدراسة بالتقدم 

مفاضلة إلىفي السنوات الماضیة في أحد اختصاصات الدراسات العلیا التقدم المستنفدال یحق للطالب -١٢
/ ٧٣قرار مجلس التعلیم العالي رقم /إلىالماجستیر الستنفاده الحق المعطى له وفق مبدأ تكافؤ الفرص استنادًا 

.١٦/١١/٢٠٠٦تاریخ 
حسب القواعد المتبعةدلة شهاداتهم ال یقبل الطالب الذین یحملون شهادات جامعیة غیر سوریة ما لم تتم معا-١٣

.وزارة التعلیم العاليفي 
والمعاهد العلیا السوریة والجامعة اصة وخریجي الجامعات غیر السوریةقبول خریجي الجامعات الخیتم -١٤

االفتراضیة السوریة
الجمھوریة أن تكون درجة اإلجازة صادرة عن معھد أو جامعة معتمدة وفق القوانین واألنظمة النافذة في -أ

العربیة السوریة.
أن تكون الشھادة الثانویة للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومیة -ب

السوریة.
وفق النظام أن تكون درجة اإلجازة التي یحملھا الطالب من الشھادات المقبولة للقید في درجة الماجستیر -ت

لدرجة المذكورة.الخاص بالدراسات العلیا في ا
من المعدل العام وتقدیر جید على األقل.%70أال یقل معدل درجة اإلجازة عن -ث
وتتم المفاضلة بین المتقدمین على المقاعد المحددة في كل اختصاص التعلیم الموازيیتم القبول على أساس -ج

من المقاعد المخصصة.%5وبما یتناسب مع أعداد المتقدمین بما الیزید عن نسبة 
مفاضلة أي من الجامعات األخرى، وفي إلىفي المفاضلة في إحدى الجامعات التقدم المقبولال یحق للطالب -١٥

حال ثبوت تقدمه یشطب قیده من الجامعة التي قبل فیها.
ة مفاضلإلىال یحق للطالب الذي سبق وقبل في إحدى مفاضالت الدراسات العلیا (الماجستیر) التقدم -١٦

الدراسات العلیا (الماجستیر) المعلن عنها وٕان شطب قیده من الدرجة المقبول فیها أو أنهى دراسته فیها.
یجوز لحملة  درجة اإلجازة الجامعیة المطلوبة  في أكثر من اختصاص التقدم بطلب للقید في برامج -١٧

- 3رغبة- 2رغبة- 1الدراسات العلیا المعلن عنها، وأن یحدد في طلبه رغباته متسلسلة   رغبةماجستیرات
موازي).–....الخ(عام 



٤

المتزوجات من غیر السوریین الذین درسوا مرحلة المقیمات في سوریةألبناء المواطنات السوریاتیسمح -١٨
یة والمرحلة الجامعیة األولى في الجمهوریة العربیة السوریة وكانت التعلیم األساسي (الحلقة الثانیة ) والمرحلة الثانو 

جي یهذه المفاضلة (العامة والموازي) لخر إلىبالتقدم األم مقیمة في سوریة خالل فترة دراسة ابنها (بموجب سند إقامة )
. صة وفق األسس والشروط الخاصة بهمالجامعات الحكومیة ویتقدم خریجو الجامعات الخا

یمكن قبول عدد من الطالب من أبناء وأزواج الشهداء في ماجستیرات الدراسات العلیا وفق التعلیم العام بنسبة -١٩
ألبناء وأشقاء وأزواج %) من المقاعد المخصصة وبما یتناسب مع أعداد الطالب المتقدمین في كل كلیة 2(

% من 35% والتزید على 30الشهداء، وجرحى العجز الكلي والجزئي وجرحى العجز بنسبة التقل عن
%، وأبناء المفقودین 70العسكریین المجندین واالحتیاطیین، وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي الیقل عن 

وأزواجهم من العسكریین في الجیش والقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي الذین استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب 
٢١٨ة أو على أیدي عصابات إرهابیة أو عناصر معادیة، وذلك حسب المرسوم رقم  الحرب أو العملیات الحربی

(تثبت الحاالت المذكورة بوثیقة تصدر عن القیادة العامة للجیش والقوات المسلحة حصرًا).٢٦/٦/٢٠١٨تاریخ 
على العدد المحدد في اختصاص (اللغة زیادةمن مقاعد الدراسات العلیا للمكفوفین% 5تخصص نسبة -٢٠

العربیة) ممن حققوا شروط هذا االعالن ویتم التفاضل فیما بینهم.
من المقاعد %)20وفق التعلیم الموازي بنسبة (یمكن قبول عدد من الطالب الذین تقدموا لهذا اإلعالن -٢١

هذا إلىلى الطالب الراغب بالتقدم ویشترط في المتقدم أن یكون عربیًا سوریًا أو من في حكمه. وعالمخصصة ، 

تحسب من قیمة الرسوم عند و س فقط خمس وعشرون ألف لیرة سوریة/ل.25000تسدید مبلغًا قدره /االعالن

قبول الطالب، وترد في حال عدم قبوله والترد في حال القبول وعدم التسجیل.

في الجامعات الحكومیة السوریة في ماجستیرات یقبل عدد من الطالب من خریجي التعلیم المفتوح-أ-٢٢

في البرامج المماثلة بین التعلیمین %)5(وفي القبول الموازي بنسبة %)،5(الدراسات العلیا في القبول العام بنسبة 

العام والمفتوح ، ویتم التفاضل فیما بینهما على المقاعد المحددة لكل اختصاص على أساس تسلسل المعدل العام 

رجة اإلجازة.في د



٥

العام والموازي) أن راسات العلیا (وفق نظام التعلیم شترط في المتقدم من خریجي التعلیم المفتوح لمفاضلة الدی- ب

% على األقل من عالمة 50یكون ناجحًا في االختبار المعیاري الخاص بهم (وذلك بحصول الطالب على 

االختبار).

تحت اشراف الكلیة على أن یسدد الطالب مبلغًا وقدره للتعلیم المفتوحموعد االختبار المعیاري یحدد -ج

االختبار وفق المواعید التالیة: إلىلیرة سوریة للتقدم ان وخمسمائةل.س) فقط ألف2500(

تاریخ االمتحانمكان االمتحان

القاعة السادسة–كلیة االقتصاد

الساعة العاشرة صباحاً 
٢٤/١٢/٢٠١٨االثنین 

شروط التفاضل: ثانیًا:

المفاضلة في المواعید المحددة في اإلعالن.إلىیتقدم الطالب .أ

توزع المقاعد على أساس نسبة وتناسب بین عدد الطالب المتقدمین من الجامعة األم وعدد الطالب .ب

األم المتقدمین من الجامعات األخرى وتوزع المقاعد على أساس هذه النسبة على أال تقل نسبة الجامعة 

%) 60عن (

المفاضلة :إلىاألوراق المطلوبة للتقدم ثالثًا: 

بطاقة مفاضلة تؤخذ من مركز المفاضلة بعد تثبیت الرغبات على الحاسب یلصق علیها الطوابع التالیة: ( نقابة - ١
ویتم ) طابع الشهید –مجهود حربي –طابع البحث العلمي - طابع الهالل األحمر - طابع مالي - معلمین 

الحصول علیها من مركز المفاضلة .
، أو اشعار تخرج معتمد من صورة مصدقة عن وثیقة التخرج من الجامعة تتضمن المعدل العام والتقدیر- ٢

.٢٠١٨الجامعات السوریة للطالب الذین لم تصدر وثائق تخرجهم لعام 



٦

من ینوب عنه بموجب وكالة یتم التفاضل شخصیًا على أن یصطحب الطالب معه بطاقته الشخصیة ، أو - ٣
قانونیة، على أن یستكمل الطالب شخصیًا أوراق التسجیل.

صورة عن قید النفوس أو صورة عن البطاقة الشخصیة أو صورة عن جواز السفر لغیر السوریین مصدقة من - ٤
سفارة البلد الذي یتبع له الطالب.

عالن.الوثائق المطلوبة في شروط القید وفق البند أوًال من هذا اإل- ٥
وثیقة النجاح في اختبار اللغة األجنبیة .- ٦
.للطالب غیر السوریینقسیمة الكشف الطبي من طبابة الجامعة - ٧
وافقة الجهة الحكومیة التي یعمل لدیها حسب القواعد المتبعة.وثیقة غیر موظف أو تصریح خطي بم- ٨
علیا أو رقن قیده سابقًا أو تصریح خطي یوقعه الطالب بأنه غیر مقبول أو مسجل في أي برنامج دراسات- ٩

شطب قیده من الدرجة المقبول فیها أو أنهى دراسته فیها وأنه على استعداد في حال قبوله استكمال جمیع 
األوراق المطلوبة منه.

الطالبأوالموازيمفاضلةفيللمتقدمینبالنسبةالمعتمدةالمصارففيالمالیةالسلفةبتسدیدمصرفيشعارإ-١٠
. األجانبوالعرب

/ لمن یحمل شهادة غیر سوریة:١مالحظة /
یتقدم طالب االنتساب بصورة عن كل من الشهادة األصلیة وكشف العالمات األصلي وذلك بعد تصدیقهما من 
الجهات الرسمیة أصوًال ( وزارة الخارجیة للبلد مصدر الشهادة، الخارجیة السوریة، سفارة الجمهوریة العربیة 

مصدر الشهادة).السوریة في بلد
وثیقة نجاح في الشهادة الثانویة أو صورة إلىوأن ترفق بها ترجمة باللغة العربیة إن كانت باللغة األجنبیة إضافة 

مصدقة عنها ووثیقة من البلد المانح للشهادة یبین تقدیر الطالب في حال عدم وجوده على الشهادة التي یحملها 
وكذلك وثیقة انتظام بالدراسة للطالب السوریین الحاصلین على شهاداتهم من خارج القطر على أن یتقدم بالوثائق 

لتسجیل في حال القبول.األصلیة عند ا



٧

/ ٢مالحظة /

/ 25000وفق شروط هذا االعالن تسدید مبلغ وقدره / مفاضلة التعلیم الموازيإلىعلى الطالب الراغب بالتقدم 
خمسة وعشرون ألف لیرة سوریة سلفة على الرسوم الجامعیة في 

CK1المصرف العقاري السوري على الحساب الخاص بجامعة حماه رقم /  – 10991333 /

/0501–024384- 001أو المصرف التجاري على الحساب الخاص بجامعة حماه رقم  /  

تحتسب هذه السلفة من قیمة الرسوم الجامعیة حین انجاز الطالب لمراحل التسجیل في الكلیة التي قبل فیها بنتیجة 
لتعلیم الموازي .ا

تعاد السلفة للطالب في حال عدم قبوله في المفاضلة أو في حال قبوله في مفاضلة أخرى یرغب في -
التسجیل  بموجبها ( على أن یقدم ما یثبت قبوله في تلك المفاضلة ). وال ترد في حال قبل الطالب ولم 

یستكمل تسجیله.
المصرف التجاري السوري فرع إلى) خمسمائة دوالر سلفة على الرسوم الجامعیة $500تسدید مبلغ قدره (-

. تحسب من قیمة الرسوم عند قبول الطالب ، وترد في حال عدم قبوله للطالب العرب واألجانب/ بالنسبة ١/
والترد في حال القبول وعدم التسجیل.

الجھة التي تقدم إلیھا الطلبات ومواعید تقدیمھا  ::رابعاً 

مراكز التسجیل في مدیریة الدراسات العلیا في اإلدارة المركزیة بجامعة إلىموازي ) - تقدم طلبات التسجیل ( نظامي 
األربعاءوحتى نهایة الدوام الرسمي من یوم ١٢/٢٠١٨/ ١٨الواقع في  الثالثاءحماه اعتبارًا من صباح یوم

.٢٠١٨/ ٢٦/١٢الواقع في 
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القبول : خامسًا :

یتم القبول النهائي في درجة الماجستیر بنتیجة المفاضلة وفق االختصاصات المحددة أدناه حسب تسلسل أ.- ١
المعدل العام في درجة اإلجازة الجامعیة األولى.

یتم القبول النهائي للطالب الحاصلین على درجة اإلجازة الجامعیة (تعلیم مفتوح ) في برنامج التمویل .ب
% لمعدل االمتحان ٥٠% لمعدل اإلجازة الجامعیة + ٥٠والمصارف وفق المعدل المئوي الناتج عن (

ة االقتصاد.الساعة العاشرة صباحًا في كلی٢٤/١٢/٢٠١٨المعیاري). الذي ستجریه الكلیة بتاریخ 
الشروط األخرى إلىهذا اإلعالن إضافة لما ورد أعاله إلىیخضع الطالب العرب واألجانب الراغبین بالتقدم - ٢

/و ٤٦المنصوص علیها في األنظمة الجامعیة النافذة من حیث الرسوم الجامعیة لقرار وزارة التعلیم العالي رقم 
.١١/٦/٢٠١٧تاریخ 

هذا اإلعالن التقید بمواعید تقدیم الطلبات المحددة اعاله .إلىعلى جمیع الطالب الراغبین بالتقدم - ٣
تعتبر نتائج مفاضلة الدراسات العلیا في هذا اإلعالن بمثابة التبلیغ الشخصي للمقبولین بنتیجة المفاضلة.- ٤

/ یوم من ١٥ا ببقیة األوراق الثبوتیة خالل /أن یستكملوا مراحل تسجیلهم ویتقدمو على الطالب المقبولین-سادساً 
تاریخ إعالن أسماء المقبولین ویعتبر الطالب المقبول بموجب هذه المفاضلة مستنكفًا إذا لم یسجل خالل المدة المسموح 

بها لتقدیم بقیة األوراق الثبوتیة .
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االختصاصات المطلوبة في مفاضلة الماجستیر وفق الجدول التالي::اً سابع

القسمالكلیة

الماجستیر 
(االختصاص)

نوع الشھادة 
والكلیة الصادرة 

منھا

المقترح قبولھالعدد

جامعات حكومیة
جامعات 
خاصة 

وشھادات 
غیر 
سوریة

عرب

و 
أجانب

التعلیم المفتوح

ذوي 
الشھداء

حسب البند 
١٦

عامموازيعامموازيموازيعام

الطب البیطري

الجراحة 
والوالدة

الوالدة والتناسل 
وأمراضھا

جازة في الطب إ
-٦٢البیطري

)٥
سب

 ح
 (

 ال
سل

سل
ت

ت 
غبا

ر

--

)٢ (
 ال

سل
سل

ب ت
حس

ت 
غبا

ر

الجراحة واألشعة 
والتخدیر

في الطب جازة إ
---٦٢البیطري

في الطب جازة إفیزیولوجیا بیطریةوظائف األعضاء
---٦٢البیطري

عامة الصحة ال
والطب الوقائي

صحة اللحوم 
وتقاناتھا

في الطب جازة إ
---٦٢البیطري

اجازة في الطب الحیوانصحة 
---٦٢البیطري

في الطب جازة إتغذیة المجتراتاج الحیوانينتاإل
---٥١البیطري

التشریح 
في الطب جازة إالتشریح المرضيالمرضي

---٦٢البیطري

االقتصاد
االقتصاد 
( تمویل 
ومصارف)

في االقتصاد جازة إتمویل ومصارف
١٢٣١٢١١١(تمویل ومصارف)

اللغة العربیةاآلداب

في اللغة جازة إالدراسات األدبیة
١--٨٢١١العربیة

في اللغة جازة إالدراسات اللغویة
١--٨٢١١العربیة
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لالستعالم:
على الموقع اإللكتروني االطالعأو ةجامعة حما–ریة الدراسات العلیا یرجى مراجعة لوحات اإلعالنات في مدی

العنوان :علىةلجامعة حما
univ.edu.sy-www.hama

رئیس جامعة حماةوالبحث العلميمدیر الدراسات العلیا 

الدكتور محمد زیاد سلطاند. محمد أمین صباغ         

:إلىصورة 
أمانة مجلس التعلیم العالي-/ 2وزارة التعلیم العالي /-/ 5مكتب التربیة والطالئع والتعلیم العالي والبحث العلمي القطري/

طرطوس / –الفرات –البعث-تشرین- حلب- جامعات / دمشق
لحزب البعث العربي االشتراكي جامعة حماة قیادة فرع 

كلیات-/ حماةاالتحاد الوطني لطلبة سوریة فرع / - مدیریة التربیة / حماة / - / حماةنقابة المعلمین / فرع جامعة 
–العالقات الدولیة –العالقات الثقافیة –الذاتیة –المحاسبة –مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي –مدیریة شؤون الطالب 

مجلس الجامعة - التخطیط واإلحصاء–لدیوان ا–المكتب الھندسي –األنشطة الطالبیة -الرقابة الداخلیة
.الفداء /–جریدة / تشرین 

مین جامعة حماةأ

أ. كرم ادلبي 

٢٠١٨/ ١٢/ ١١في  ةحما


