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 اهـــمـتعلن جامعة ح

إلى مفاضلة الطالب السوريين ومن في حكمهم والطلبة العرب واألجانب الراغبين بالتقدم عن قبول طلبات 

 وفقاً لما يلي: 0202ــ 0291للعام الدراسي  التعليم المفتوح,

 :برنامج التعليم المفتوح والشهادات المطلوبة  :  أولا 
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 قرار  بناءاا على وذلك التي مضى عليها عامين ميالديين على األقلحملة الشهادة الثانوية  م للمفاضلةديتق

 . 21/7/1128/ تاريخ 583مجلس التعليم العالي رقم /

  في إحدى  أو في العام السابق نفسه الشهادة الثانوية في عام القبول ىيجوز قبول الطالب الحاصل عل

 الحالتين :



  

 ( سنة .12إذا تجاوز عمره ) -2

إذا لم يسمح له معدله في الثانوية القبول في الجامعات الخاضعة ألحكام قانون تنظيم الجامعات أو معهد  -1

/ تاريخ 2247وزارة التعليم العالي رقم /تابع إلى المجلس األعلى للتعليم التقاني حسب قرار 

ويتم التأكد من هذا الشرط عن طريق الروابط المرسلة من وزارة التعليم العالي بناءاا )  22/21/1124

 ( . على طلب يقدمه الطالب في مديرية نظم المعلومات

 :شروط التقدم إلى المفاضلة  : ثانياا 

وعند وجود لغتين أجنبيتين  هادة الثانوية شالدون النظر إلى مجموع الطالب في  إلى المفاضلة يتم التقدم  -2

شهادة الثانوية يجب على الطالب اختيار لغة اجنبية واحدة , يتم تثبيتها في الفي  (انكليزي –فرنسي )

 .ثانوية, لتحتسب درجتها له , وتحذف درجة اللغة الثانية من مجموع درجات الشهادة الاستمارة المفاضلة 

تقبل شهادة الدراسة الثانوية العامة غير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية وفقاً لنظام تعادل  -1

نوية المعتمدة  في وزارة التربية  على أن يتم حساب المعدل وفق األسس المعتمدة  للقبول في الشهادات الثا

 المفاضلة العامة في الجامعات الحكومية .

 وفقاً للشروط المطلوبة . ,ويذكر فيها الرغبات المتاحة له,يتقدم الطالب بنسختين عن استمارة المفاضلة  -5

 الصادرة عن وزارة التربية حصراً.(  النسوية  -تقبل شهادة الثانويات المهنية ) التجارية  -2

 شروط المفاضلة الخاصة بالطالب ذوي الشهداء: ثالثاا :

ل اختصاص في برامج التعليم المفتوح في جامعة حماه في ك طالب ( خمسة عشر90)يقبل ماال يزيد على   -2

العسكريين في الجيش و القوات المسلحة و قوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب من 

 وهم :الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية 

 أبناء و أشقاء و أزواج الشهداء . -

 جرحى العجز الكلي و الجزئي . -

 من العسكريين المجندين و االحتياطيين . %00و ال تزيد على  %02جرحى العجز بنسبة ال تقل عن  -

 . %02أبناء جرحى العجز الكلي و الجزئي الذي ال يقل عن  -

  أبناء المفقودين و أزواجهم . -

درجة إحدى  درجة التربية الدينية وطي   مجموع درجات الثانوية المطلوبة بعد طي   تتم المفاضلة على أساس -1

 .  0290وفقاً لما يقرره المتقدم من حملة الشهادة الثانوية العامة قبل عام اللغتين االجنبيتين 

المعتمدة وفق القوانين بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراا تثبت هذه الحاالت  -5

 لديهم .



  

 

 الطالب ذوي الحتياجات الخاصة: : رابعاا 

ذوي االحتياجات الخاصة ) المعوقين جسدياً ( في كل برنامج من برامج  طالب خمسةعن يقبل ما ال يزيد  -2

( من المرسوم 0وفقاً ألحكام البند ) ,التعليم المفتوح المفتتحة في جامعة حماه , باستثناء برنامج رياض األطفال

 . 90/0/0299/ تاريخ 003وقرار مجلس التعليم العالي رقم / ,02/0/0299/ تاريخ  020رقم /

قبول المتقدمين إلى المفاضلة ممن يتعذر قبولهم في الجامعات والمعاهد التقانية بسبب أوضاعهم الصحية دون  -1

 ة . النظر إلى عام الحصول على الشهادة الثانوي

لدى مديريات  من إحدى الدوائر المختصةيتقدم الطالب بوثيقة أصولية خاصة عن وضعه الصحي أو الجسدي  -5

وعليه المثول أمام لجنة طبية من , االحتياج الخاص ونسبته  والعمل تبين فيها طبيعة الشؤون االجتماعية

 الجامعة والوقوف على اإلعاقة وتقدير مداها .

درجة مادة  بعد طي   ,تتم المفاضلة ما بين الطلبة المعوقين على أساس مجموع درجاتهم في الثانوية العامة  -2

انكليزي( في الشهادة الثانوية , يجب على الطالب   -وعند وجود لغتين أجنبيتين ) فرنسي  ,التربية الدينية 

لتحتسب درجتها له , وتحذف درجة اللغة  ,يتم تثبيتها في استمارة المفاضلة ,اختيار لغة أجنبية واحدة 

 الثانية من مجموع درجات الشهادة الثانوية .

 يتم المثول أمام اللجنة الطبية بمبنى كلية الطب البشري في موعد يحدد الحقاً من قبل الجامعة. -3

 اليحق للمتقدمين من ذوي االحتياجات الخاصة الجمع في الدراسة مع كلية أو معهد آخر . -6

 شروط المفاضلة الخاصة بالطلبة العرب واألجانب: : خامساا 

 0291وح في جامعة حماه للعام الدراسي تحدد شروط التحاق الطلبة العرب واألجانب في برنامج التعليم المفت

 كما يلي : 0202-

على أن  أن يكون الطالب حاصالً على الشهادة الثانوية العامة السورية ) علمي أو أدبي أو مهني أو ما يعادلها ( -2

 و دون النظر إلى معدله في الشهادة الثانوية  .يكون قد مر على الحصول عليها سنتان على األقل 

كي رسم المقرر / دوالر أمري902/ دوالر إضافة إلى /022يسدد الطالب المقبول في البرنامج رسم تسجيل / -1

 الواحد .

 المتوسطة :شروط المفاضلة الخاصة بحملة شهادات المعاهد :  سادساا 

على األعداد المحددة لقبول  زيادة المتفقة مع االختصاصمن خريجي المعاهد المتوسطة  %0يتم قبول نسبة  -2

 . صة تجري بينهم وفق تسلسل معدل تخرجهم في المعهدحملة الشهادة الثانوية وفق مفاضلة خا



  

وفقاً لما تقرره المجالس الجامعية يعفى المقبولون منهم من المقررات المكافئة التي نجحو فيها في المعهد  -1

 .%00المختصة على أن التزيد نسبة اإلعفاء عن 

 األوراق المطلوبة للمفاضلة ::  سابعاا 

 ) صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية المطلوبة ) للشهادات السورية . 

  لخريجي المعاهد .صورة عن شهادة المعهد بالنسبة للطالب الراغبين بالتقدم على المقاعد المخصصة 

  العربية أو األجنبية فيتقدمون بالوثيقة األصلية الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة من الدول

ومن سفارة الجمهورية  , مع صورة مصدقة عنها من وزارة الخارجية في الدول المانحة للشهادة,للنجاح 

إضافة إلى ,جية السورية مع ترجمة أصولية للوثائق األجنبية خارلوكذلك من وزارة ا, العربية السورية فيها

ويتقدم بصفة مشروطة ,أو صورة عن البطاقة الشخصية , صورة عن القيد في السجل المدني مستخرج حديثاً 

 . ريثما تتم معادلة الشهادة الثانوية أصوالً 

  بلده في دمشق ومرفقة بترجمة إلى الطلبة العرب واألجانب يتقدمون بصورة عن جواز السفر مصدق في سفارة

 اللغة العربية إن كانت باللغة األجنبية , أو شهادة ميالده أو إخراج قيد.

 أحكام عامة :   ثامناا:

  تطبق على أبناء المواطنات السوريات المقيمات في الجمهورية العربية السورية , المتزوجات بغير

وية العامة السورية و المقبولين في نظام التعليم السوريين , الحاصلين على شهادة الدراسة الثان

 و تعديالته . 00/3/0299تاريخ  /020المفتوح, أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم /

 التقدم إلى المفاضلة على أساس  فاضلة حملة شهادات المعاهد التقانيةال يحق للطالب المتقدم إلى م

 الشهادة الثانوية في العام ذاته , تحت طائلة شطب قيده في المفاضلتين.

  يتم ملء الشواغر عند نقص النسبة المحددة للقبول في أحد فروع الثانوية من الفروع األخرى و في

 جميع  المفاضالت  وفق النسب الواردة في هذا القرار. 

 لتقدم إلى المفاضلة :إجراءات ا  : تاسعاا 

برغباته لالشتراك في مفاضلة القبول  يتقدم الطالب شخصياً ) أو وكيله القانوني بموجب وكالة رسمية ( -2

 حسب الشروط المنصوص عليها في اإلعالن .

تحت طائلة إلغاء التسجيل , أو الوسطاء أو غيرهم  ال تقبل طلبات المفاضلة من خالل المكاتب الخاصة  -1

 يتقدم عبر المكاتب الخاصة أو الوسطاء.لمن 



  

ويلصق  ,يمأل المتقدم استمارة المفاضلة في مراكز التسجيل المقررة في الجامعة ويدون عليها الرغبات  -5

عليها الطوابع , ويقوم الموظف بوضع األختام الرسمية عليها بعد التأكد من شخصية الطالب وشهادته الثانوية 

وتسلم نسخة إلى الطالب ويحتفظ بها ) كإشعار يثبت اشتراكه في المفاضلة( بعد أن يوقع , وبطاقته الشخصية ,

 شخصياً على االستمارة المسلمة إلى الجامعة.

يتم قبول الطلبة في برامج التعليم المفتوح حسب رغباتهم وتسلسل درجاتهم وفق الطاقة االستيعابية لكل  -2

 برنامج .

م يسجل في البرنامج الذي قبل فيه بعد اسبوعين من إعالن نتائج المفاضلة , ويتم يعد الطالب مستنكفاً إن ل -3

 ملئ الشواغر إن تطلب األمر.

  يجوز للطالب أن يتقدم بالمفاضلة إلى اكثر من جامعة .ال -6

 مكان ومواعيد التقدم إلى المفاضلة::  عاشراا 

  في الفترة من (  مديرية شؤون الطالب المركزية –جامعة حماه )يتم تقديم طلبات المفاضلة في مركز التسجيل

أوقات الدوام الرسمي ) عدا يومي  لخال 7/22/1124ولغاية يوم الخميس  14/21/1124 الثالثاءيوم 

 الجمعة والسبت(.

  للطالب الراغبين  جامعة حماهل دارة المركزيةفي اإلواإلتصاالت نظم المعلومات  مديريةفي  الرغباتيتم تعديل

 .بتعديل رغباتهم لمرة واحدة فقط 

 

  تستكمل األوراق الثبوتية بعد إعالن نتائج المفاضلة للطلبة المقبولين وستحدد في لوحات اإلعالن في الكليات

 المعنية .

 استمارات التسجيل للمفاضلة تقدم مجاناا ول يدفع الطالب سوى قيمة الطوابع ( ) :2مالحظة

ع الثانويات من والشواغر عند النقص في النسبة المحددة إلحدى فر يتم ملء  :1 مالحظة

 النسبة المحددة للفروع األخرى في جميع البرامج .

 ) بالدوالر( التعليم المفتوح –رقم حساب جامعة حماه 

 ck4-10991342البنك العقاري 

 001-024447-0501البنك التجاري 

 المفتوح ) بالليرة السورية (التعليم  –رقم حساب جامعة حماه 



  

 ck1-10991334   البنك العقاري

 001-024412-0501البنك التجاري 

 لالستعالم :  

جامعة حماه او اإلطالع على الموقع االلكتروني لجامعة حماه على رئاسة يرجى مراجعة لوحات اإلعالنات في 

 العنوان:

student@hama-univ.edu.sy 

 االلكتروني لمركز التعليم المفتوح في جامعة حماه على العنوان:أو اإلطالع على الموقع 

www.hama-univ.edu.sy 

 

 رئيس جامعة حماه      للشؤون اإلدارية          نائب رئيس الجامعة      مدير شؤون الطالب المركزية    

 والطالب والتعليم المفتوح                                           
  

 

 األستاذ الدكتور محمد زياد سلطان                      معد النجارالدكتور                          حالقالأ.يوسف     
 

 
 

 

 صورة إلى:
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 أمين جامعة حماه                                                                                                

 

 

                                                   األستاذ كرم إدلبي                                                                                                           


