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التأھیل التربوي  / تعلیم مفتوح  /عـــالن مفاضلة دبلومإ

والالئحة التنفیذیة٢٠٠٦/ لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظیم الجامعات رقم /

١٣/٧/٢٠١٠ریخ/ تا٣٩٨وعلى قرار وزارة التعلیم العالي رقم /

٥/٩/٢٠١٠ریخ/ تا١٠٢والقرار رقم /

١١/٦/٢٠١٧تاریخ )و/٤٥(وقرار وزارة التعلیم العالي رقم 

١/٨/٢٠١٨تاریخ )/و٤١رقم (وقرار وزارة التعلیم العالي

٢٦/٦/٢٠١٨تاریخ ٢١٨رقم والمرسوم 

عن قبول طلبات االلتحاق بدبلوم التأھیل التربوي في كلیة التربیة حماةتعلن جامعة 

٢٠١٨/٢٠١٩للعام الدراسي  ( نظام التعلیم المفتوح)

شروط التقدم للمفاضلة:: أوالً 

أن یكون طالب االنتساب حاصالً على اإلجازة الجامعیة من إحدى جامعات الجمھوریة العربیة السوریة -١
الجامعات الخاصة )أو إجازة جامعیة معادلة لھا حسب األصول المعتمدة.–التعلیم المفتوح - (التعلیم النظامي 

بمھنة التدریس.القیامأال یعوق الطالب في تكوینھ الشخصي عائق على -٢
یتم القبول وفق مفاضلة خاصة تجري بین المتقدمین وفقاً لتسلسل معدالت التخرج في المرحلة الجامعیة -٣

األولى.

التعلیم الموازي ) التقدم إلى –یحق للطالب المستنفد سابقاً في دبلوم التأھیل التربوي (التعلیم النظامي -٤

المفاضلة الخاصة بنظام التعلیم المفتوح

، وجرحى العجز الكلي والجزئي الشھداءجاألبناء وأشقاء وأزو% من إجمالي عدد المقاعد ٢نسبة تخصص-٥
% من العسكریین المجندین واالحتیاطیین، وأبناء ٣٥% والتزید على ٣٠وجرحى العجز بنسبة التقل عن 

%، وأبناء المفقودین وأزواجھم من العسكریین في الجیش ٧٠عن جرحى العجز الكلي والجزئي الذي الیقل
والقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي الذین استشھدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العملیات الحربیة 



(تثبت ٢٦/٦/٢٠١٨تاریخ ٢١٨وذلك حسب المرسوم رقم أو على أیدي عصابات إرھابیة أو عناصر معادیة، 
الت المذكورة بوثیقة تصدر عن القیادة العامة للجیش والقوات المسلحة حصراً).الحا

األوراق الثبوتیة المطلوبة للتسجیل في المفاضلة:ثانیاً :

طلب تسجیل تلصق علیھ الطوابع القانونیة یبین فیھ الطالب رغبتھ في التسجیل.-١
والتقدیر، أو إشعار تخرج یتضمن المعدل والتقدیر.صورة مصدقة عن وثیقة التخرج تتضمن المعدل العام -٢
صورة عن الھویة الشخصیة أو صورة عن قید النفوس مصدق أصوالً.-٣

على الطالب الراغب بالتقدم إلى مفاضلة التعلیم المفتوح لدبلوم التأھیل التربوي وفق شروط ھذا اإلعالن تسدید ثالثاً:
وریة سلفة على الرسوم الجامعیة، وتحسب ھذه السلفة من قیمة / خمس وعشرون ألف لیرة س٢٥٠٠٠مبلغ قدره /

الرسوم حین استكمال الطالب المقبول إجراءات تسجیلھ في الكلیة، وتعاد السلفة المالیة للطالب في حال عدم قبولھ فقط 
وال تقبل طلبات االسترداد إال في حال عدم قبول الطالب.

مواعید التقدم للمفاضلة :رابعاً :

الل أوقات الدوام خ٨/١١/٢٠١٨ولغایة یوم الخمیس  ٢٨/١٠/٢٠١٨الموافق األحدیبدأ التسجیل من یوم -
الجمعة والسبت ).يالرسمي ( عدا یوم

.مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلميمكتب –تقدم الطلبات في اإلدارة المركزیة -
التقید بمواعید تقدیم الطلبات المحددة أعاله.على جمیع الطالب الراغبین بالتقدم إلى ھذا اإلعالن -
دبلوم التأھیل التربوي في ھذا اإلعالن بمثابة التبلیغ الشخصي للمقبولین بنتیجة المفاضلة.تعتبر نتائج مفاضلة-
-

یخضع الطالب المقبولون بنتیجة ھذه المفاضلة الخاصة إلى مقابلة تجریھا لجان مختصة في كلیة التربیة :خامساً 

.بعد صدور نتائج المفاضلة )كلیة التربیةتحددھا( 

/ :١مالحظة /

/ مئة وخمسة وعشرون ألفاً لیرة سوریة.١٢٥٠٠٠الرسوم السنویة المطلوبة للتسجیل/ 

/ :٢مالحظة/

/ یوماً من إعالن نتائج المفاضلة.١٥یعد الطالب مستنكفاً إن لم یستكمل إجراءات تسجیلھ خالل / 



/ :٣مالحظة/

/ و ٤٥یمنح للطالب المقبولین في ھذا االعالن من حملة اإلجازات الجامعیة التي ذكرت بالقرار الوزاري رقم /
مصدقة تأجیل خدمة العلم. والیجوز للجامعة منح مصدقة ، ١/٨/٢٠١٨/و تاریخ ٤١والقرار ١١/٦/٢٠١٧تاریخ 

تأجیل للطالب المقبولین من حملة االجازات األخرى التي لم ترد في القرار الوزاري المذكور أعاله.

/ :٤مالحظة/

) ٠٥٠١-٠٢٤٤١٢- ٠٠١على رقم الحساب  (ة/ حما١ة في المصرف التجاري فرع /تدفع السلف
.) ١CK-١٠٩٩١٣٣٤على رقم الحساب (حماة/ ١أو في المصرف العقاري السوري فرع /

/:٥مالحظة /

.كلیة التربیةیكون الدوام خالل أیام العطلة األسبوعیة في 

ةرئیس جامعة حمانائب رئیس الجامعةمدیر الدراسات العلیا
للتعلیم المفتوحوالبحث العلمي

األستاذ الدكتور محمد زیاد سلطاندرغام الرحال         األستاذ الدكتور د. محمد أمین صباغ

: لالستعالم

جامعة حماة –العلميالدراسات العلیا والبحث مدیریة لوحات االعالنات فيیرجى مراجعة

الموقع االلكتروني لجامعة حماة عل العنوان التالي:

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

صورة إلى:
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 حماةجامعة قیادة فرع 

كلیات-/ حماةاالتحاد الوطني لطلبة سوریة فرع / - / حماةمدیریة التربیة / - / 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 

حماةمین جامعة أ

أ. كرم ادلبي


