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 /  1/  اعـــالن
 

 إلى حملة اإلجازة الجامعٌة من الطالب الراغبٌن بالتقدم إلى مفاضلة 

 االنتساب إلى دبلوم التأهٌل التربوي )التعلٌم النظامً والتعلٌم الموازي(

 1029 /1028للعام الجامعً  حماهفً كلٌة التربٌة فً جامعة 

 1002/  لعام 150مرسوم رقم /بناًء على أحكام الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات الصادر بال

 2/8/1028/و تارٌخ 82والقرار الوزاري رقم / 1022لعام  818وقرار مجلس التعلٌم العالً رقم 

 

 ًتعلٌم موازي( فً  -تعلن جامعة حماة عن بدء لبول طلبات االنتساب إلى درجة دبلوم التأهٌل التربوي )تعلٌم نظام

 ٌا (االدارة المركزٌة ) مدٌرٌة الدراسات العل
 

 شروط القٌد فً دبلوم التأهٌل التربوي :
 

عدم السماح بالجمع بٌن دبلوم التأهٌل التربوي ودبلومات وماجستٌرات التأهٌل والتخصص والدراسات العلٌا  أوالً:

 مع مراعاة لرارات مجلس التعلٌم العالً الناظمة لهذا األمر.

 ثانٌا:

اإلجازة من إحدى جامعات الجمهورٌة العربٌة السورٌة أو على ٌجب أن ٌكون طالب االنتساب حاصالً على  -1

 درجة معادلة من كلٌة أو معهد عاٍل معترف بهما من مجلس الجامعة وذلن حسب االختصاصات التالٌة :

 

 االختصاص م
 العدد

 االختصاص م
 العدد

 موازي عام موازي عام

 3 25 لغة انكلٌزٌة 2 8 10 لغة عربٌة 1

 3 25 رٌاضٌات بمختلف االختصاصات 4 1 20 وجٌولوجٌاعلوم طبٌعٌة  3

 1 20 لغة فرنسٌة 6 1 8 فٌزٌاء  5

 2 5 موسٌما 8 1 2 كٌمٌاء 7

 8 10 تربٌة بمختلف االختصاصات 11 2 3 فنون جمٌلة  9

 1 20 تارٌخ  12 1 20 جغرافٌا 11

 1 20 و الهوت شرٌعة 14 8 10 فلسفة وعلم اجتماع وعلوم سٌاسٌة 13

15 
  رٌاضة

20 1 16 
لغة تركٌة وألمانٌة وروسٌة 

 وفارسٌة واسبانٌة وٌابانٌة
20 1 

 8 80 حملة اإلجازات الجامعٌة األخرى
ً أنه الٌحك للطالب من حملة هذه اإلجازات الحصول  علما

 لخدمة العلمعلى مصدلة تأجٌل 



، وجشحً انعجض انكهٍ وانجضئٍ انشهذاء وأصوج ألتناء وأشقاء% ين إجًانٍ عذد انًقاعذ  2نسثح  ذخصص -2

% ين انعسكشَُن انًجنذَن واالحرُاطُُن، وأتناء  35% والذضَذ عهً  33وجشحً انعجض تنسثح الذقم عن 

%، وأتناء انًفقىدَن وأصواجهى ين انعسكشَُن فٍ انجُش  03جشحً انعجض انكهٍ وانجضئٍ انزٌ الَقم عن 

ذاخهٍ انزَن اسرشهذوا أو جشحىا أو فقذوا تسثة انحشب أو انعًهُاخ انحشتُح وانقىاخ انًسهحح وقىي األين ان

. )ذثثد انحاالخ انًزكىسج 212أو عهً أَذٌ عصاتاخ إسهاتُح أو عناصش يعادَح، ورنك حسة انًشسىو سقى 

 تىثُقح ذصذس عن انقُادج انعايح نهجُش وانقىاخ انًسهحح حصشاً(.

 انًرقذيُن وفقاً نرسهسم يعذالخ انرخشج فٍ انذسجح انجايعُح االونً. َرى انقثىل حسة قىاعذ انًفاضهح تُن -3

 ٌشترط فً من ٌتمدم إلى دبلوم التأهٌل التربوي ) تعلٌم موازي ( أن ٌكون عربٌاً سورٌاً أو من فً حكمه. -4

 ٌجب أن ٌنجح الطالب فٌما تجرٌه الكلٌة من اختبارات شخصٌة للتحمك من أهلٌته لمهنة التدرٌس. -5

 موازي( –التمدم إلى مفاضلة دبلوم التأهٌل التربوي )عام  2118-2117للعام الدراسً الدورة التكمٌلٌة  لخرٌجًالٌحك   -6

 ال ٌحك للطالب الذي شطب لٌده والمستنفذ سابماً فً دبلوم التأهٌل التربوي التمدم مرة أخرى للمفاضلة  -7

 ٌجب أال ٌكون الطالب مسجالً فً كلٌة أخرى -8

 فً حال عدم اكتمال العدد المطلوب فً بعض االختصاصات ٌتم ملء النمص من بالً االختصاصات.  -9

 الٌوجد مفاضلة ملء شواغر. -11

 ثالثاً : األوراق المطلوبة للتسجٌل فً المفاضلة :

 صورة مصدلة عن وثٌمة التخرج تتضمن المعدل العام والتمدٌر. -1

 صٌة ) الهوٌة (.صورة عن لٌد النفوس أو صورة عن البطالة الشخ -2

/ أدناه للراغبٌن بالتمدم إلى دبلوم التأهٌل التربوي 2اإلٌصال الذي ٌُشعر بتسدٌد السلفة المذكورة فً المالحظة رلم / -3

 ) تعلٌم موازي ( .

 ٌتم تسجٌل الطلب شخصٌاً ، على أن ٌصطحب الطالب معه بطالته الشخصٌة ، أو بموجب وكالة لانونٌة. -4

فً مركز المفاضلة الخاصة ثم ٌطبع نسختٌن من بطالة المفاضلة وٌحتفظ بها مع األوراق  ٌتم تثبٌت رغبة الطالب -5

 المطلوبة فً مركز المفاضلة ، تعطى إحداهما للطالب وٌلصك طوابع المفاضلة على األخرى

 

 الرسوم السنوٌة المطلوبة للتسجٌل فً التعلٌم الموازي الخاص بدبلوم التأهٌل التربوي : / :2مالحظة/

 ألف لٌرة سورٌة. خمس وعشرونو مئة/  125000/                  

      شروط هذا  على الطالب الراغب بالتمدم إلى مفاضلة التعلٌم الموازي الخاصة بدبلوم التأهٌل التربوي وفك / :1مالحظة/

 :الرسوم الجامعٌة فً   على/ خمسة وعشرون ألف لٌرة سورٌة سلفة 25000ه / راالعالن تسدٌد مبلغ لد                 

 //  CK1-10991333// رلم حماهالمصرف العماري على الحساب الخاص بجامعة                  

 // 001-024384-0501//رلم  حماهالمصرف التجاري على الحساب الخاص بجامعة        أو       

   الطالب لمراحل تسجٌله فً الكلٌة التً لبل فٌها وتحتسب هذه السلفة من لٌمة الرسوم الجامعٌة حٌن إنجاز   -

 بنتٌجة المفاضلة.                  

 التسجٌل بموجبها ب فً حال عدم لبوله فً التأهٌل التربوي ، أو لبل فً مفاضلة أخرى ٌرغب للطالتعاد هذه السلفة  -

 .ٌستكمل تسجٌلهالمفاضلة، وال ترد فً حال لبول الطالب ولم ن على أن ٌمدم ما ٌثبت لبوله فً تل     

/ ٌوماً من  15أن ٌستكملوا مراحل تسجٌلهم وٌتمدموا ببمٌة األوراق الثبوتٌة التالٌة خالل /  على الطالب المقبولٌن :* 

ٌسجل خالل المدة المسموح بها تارٌخ إعالن أسماء الممبولبن، وٌعتبر الطالب الممبول بموجب هذه المفاضلة مستنكفاً إذا لم 

 الثبوتٌة: لتمدٌم بمٌة األوراق

 .. وثٌمة الكشف الطبً للطالب العرب واألجانب1      

 /.6×  4/ صورة شخصٌة لٌاس / 4/ . 2 



  . ملء استمارة خاصة بدبلوم التأهٌل التربوي ٌحصل علٌها الطالب من كلٌة التربٌة.3      

  من مجموع  90ٌجب أن ٌواظب الطالب الممبول على الدراسة وٌحمك نسبة الدوام المطلوبة على آال تمل عن %

 الساعات الممررة، وإالّ ُحرم من دخول االمتحان.

ٌتمدم طالب االنتساب بالوثٌمة األصلٌة وكشف العالمات وصورتٌن  لمن ٌحمل شهادة غٌر سورٌة: :هامة مالحظة

منهما وذلن بعد تصدٌمهما من الجهات الرسمٌة أصوالً ) وزارة خارجٌة البلد مصدر الشهادة، الخارجٌة مصدلتٌن عن كل 

بهما ترجمة باللغة العربٌة إن كانت باللغة ترفك  ،السورٌة ، سفارة الجمهورٌة العربٌة السورٌة فً البلد مصدر الشهادة(

وثٌمة من البلد المانح للشهادة وعنها هادة الثانوٌة أو صورة مصدلة األجنبٌة مصدلة أصوالً إضافة إلى وثٌمة النجاح فً الش

ٌبٌن تمدٌر الطالب فً حال عدم وجوده على الشهادة التً ٌحملها وكذلن وثٌمة انتظام بالدراسة للطالب السورٌٌن 

 ول.الحاصلٌن على شهادتهم من خارج المطر، على أن ٌتمدم بالوثائك األصلٌة عند التسجٌل فً حال المب

 الجهة التً تقدم إلٌها الطلبات ومواعٌد تقدٌمها: –رابعاً 

ً  ) تعلٌم نظامً  حماه بجامعة  الدراسات العلٌافً مدٌرٌة  تعلٌم موازي ( –ٌتم تمّدم الطالب إلى المفاضلة الكترونٌا

 9/2018/ 17الوالع فً الثالثاءوحتى نهاٌة الدوام الرسمً من ٌوم  3/9/2018 الوالع فً االثنٌناعتباراً من صباح ٌوم 

المثول أمام لجان اختبار المبول: على الطالب الممبولٌن بنتٌجة مفاضلة دبلوم التأهٌل التربوي المثول أمام لجان  خامساً:

 اختبار المبول فً كلٌة التربٌة للتحمك من حسن استعدادهم لمهنة التدرٌس ، على أن ٌحدد موعده الحماً بعد صدور النتائج.

ٌخضع الطالب العرب واألجانب الراغبٌن بالتمدم إلى هذا اإلعالن إضافة لما ورد أعاله إلى الشروط األخرى المنصوص  -

 . 2017/  11/6تارٌخ 46علٌها فً األنظمة الجامعٌة النافذة من حٌث الرسوم الجامعٌة لمرار وزارة التعلٌم العالً رلم 

 اإلعالن التمٌد بمواعٌد تمدٌم الطلبات المحددة أعاله. على جمٌع الطالب الراغبٌن بالتمدم إلى هذا -

 دبلوم التأهٌل التربوي فً هذا اإلعالن بمثابة التبلٌغ الشخصً للممبولٌن بنتٌجة المفاضلة. تعتبر نتائج مفاضلة -

 
   1028/    9/   1   حماه فً

 

 رئٌس جامعة حماه                          الجامعةنائب رئٌس                                    مدٌر الدراسات العلٌا

   للشؤون العلمٌة والبحث العلمً                           والبحث العلمً  

 

 دمحم زٌاد سلطاناألستاذ الدكتور األستاذ الدكتور سامر ابراهٌم                             د. دمحم أمٌن صباغ                 

 
 

 إلى:صورة 

 -أمانة مجلس التعلٌم العالً  - -/ 2وزارة التعلٌم العالً / -/ 5مكتب التربٌة والطالئع والتعلٌم العالً والبحث العلمً المطري/

نمابة  -شعبة التعلٌم العالً –حزب البعث العربً االشتراكً ل : حماهفرع لٌادة   –/طرطوس  –حماه  –الفرات  -تشرٌن -حلب -جامعات / دمشك

الدراسات  مدٌرٌة –مدٌرٌة شؤون الطالب  - كلٌات -االتحاد الوطنً لطلبة سورٌة فرع / حماه /  -مدٌرٌة التربٌة / حماه /  -/ بجامعة حماه المعلمٌن / 

 –لدٌوان ا –المكتب الهندسً  –الطالبٌة األنشطة  -الرلابة الداخلٌة –العاللات الدولٌة  –العاللات الثمافٌة  –الذاتٌة  –المحاسبة  -العلٌا والبحث العلمً 

 ./الفداء –جرٌدة / تشرٌن -مجلس الجامعة  -التخطٌط واإلحصاء

 

 أمٌن جامعة حماه        

 

 عامر كف الغزالاألستاذ       


