الجمهورية العربية السورية

( إعـــــــالن )

جامعـة حـلـب
مديـريـة البحث العلمي والدراسات العليا



بناء على قانون تنظيم الجامعات رقم (  )6لعام  6006والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم ( )650لعام . 6006







وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )652تاريخ 6002/5/65
وعلى قراري مجلس التعليم العالي رقم (  ) 080( + )071تاريخ . 6001/5/62
وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )081تاريخ 6000/1/68
وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم ( /70و) تاريخ . 6001/00/1
وعلى قراري مجلس جامعة حلب رقم ( )752تاريخ  6002 /00 / 10ورقم ( ) 0180تاريخ 6002 / 00 / 06

تعلن جامعة حلب عن قبول عدد من الطالب :

السوريني ( خرجيي اجلامعات احلكومية السورية واجلامعات اخلاصة السورية واملعاهد العليا السورية وخرجيي اجلامعات غري السورية) و العــــرب واألجــــانــب الراغبني

يف االنتساب إىل دراسات التأهيل والتخصص ( ماجستري ) للعام الدراسي  4102/4102يف كليات  ( :اهلندسة امليكانيكية  -اآلداب والعلوم اإلنسانية – املعهد العايل للغات )
ً
وإىل دبلوم التأهيل الرتبوي يف كلية الرتبية حبلب وكلية الرتبية الثانية بإدلب وفقا ملا يلي :
ً
أوال  :االختصاصات والدرجة اجلامعية املطلوبة لكل اختصـاص :
الكلية

الهندســــــة
الميكانيكية

اآلداب والعلوم
اإلنسانية
المعهد العالي للغات

التربية

اسم الدبلوم أو الماجستير

ماجستير التأهيل و التخصص في إدارة الطاقة في المباني

ماجســـتير التأهيل والتخصص في الترجمة والتعريب
ماجســـتير التأهيل والتخصص في الدراسات اليابانية
ماجســـتير التأهيل والتخصص في طرائق التدريس

دبـــــلوم التأهيــل التـــربوي

الدرجــة الجامعيــة المطلوبــة

العدد المقترح قبوله
عام

موازي

إجازة في الهندسة الميكانيكية (هندسة الطاقة)
إجازة في الهندسة الميكانيكية (هندسة القوى الميكانيكية)
إجازة في الهندسة المدنية (عام – إنشائي – بيئة)
إجازة في الهندسة المعمارية
إجازة في الهندسة التقنية (تقانات البيئة)
إجازة في اللغة اإلنكليزية .
إجازة في اللغة الفرنسية .
درجة اإلجازة في جميع االختصاصات بما فيها التعليم المفتوح (شريطة أن يكون قد درس اللغة اليابانية وحصل على شهادة تثبت ذلك)
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إجازة في اللغة العربية
إجازة في اللغة اإلنكليزية .
إجازة في اللغة الفرنسية .
إجازة في اللغة العربية
إجازة في اللغة اإلنكليزية
إجازة في اللغة الفرنسية
إجازة في العلوم الطبيعية
إجازة في العلوم الجيولوجية
إجازة في العلوم الفيزيائية
إجازة في العلوم الكيميائية
إجازة في الرياضيات
إجازة في االحصاء الرياضي
إجازة في التاريخ
إجازة في الجغرافيا
إجازة في اآلثار
إجازة في الفلسفة وعلم االجتماع (الفلسفة)
إجازة في الفلسفة وعلم االجتماع (علم االجتماع)
إجازة في التربية (المناهج  /شعبة اإلدارة)
إجازة في التربية (المناهج  /شعبة التقنيات)
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إجازة في التربية (اإلرشاد النفسي)
إجازة في التربية (تربية الطفل /معلم صف)/
إجازة في التربية (رياض األطفال)
إجازة في الشريعة
إجازة في االقتصاد
إجازة في الفنون الجميلة
إجازة في التربية الرياضية
إجازة في الهندسة المعلوماتية
إجازة في الهندسة الميكانيكية
إجازة في الزراعة
إجازة في الهندسة الكهربائية
إجازة في التمريض
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التربية الثانية

دبــــلوم التأهــيـــل التـــربوي

إجازة في اللغة العربية
إجازة في اللغة اإلنكليزية
إجازة في اللغة الفرنسية
إجازة في علم الحياة
إجازة في العلوم الفيزيائية
إجازة في العلوم الكيميائية
إجازة في الرياضيات
إجازة في التاريخ
إجازة في الجغرافيا
إجازة في الفلسفة وعلم االجتماع (الفلسفة)
إجازة في الفلسفة وعلم االجتماع (علم االجتماع)
إجازة في التربية (المناهج  /شعبة اإلدارة)
إجازة في التربية (المناهج  /شعبة التقنيات)
إجازة في التربية (اإلرشاد النفسي)
إجازة في التربية (معلم صف)
إجازة في الشريعة
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ً
ثانيــا  :األحــكام والشــروط العــامـــة :
 -0يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم – ماجستير التأهيل والتخصص أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة في االختصاص الذي يحدده النظام الخاص فيي
الكلية من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة .
 -6يمكيين لطييالس السيينة األخيييرة المتخييرجين بنتيجيية امتحانييات الييدورة اإلضييافية للعييام الدراسييي  6002/6001ولييم تصييدر قييرارات تخييرجهم التقييدم لهييذه
المفاضلة على أن يتقدموا بصورة مصدقة عن اإلجازة مع كشف العالمات فور صدور قرار تخرجهم.
 -1ال يحق للطالب المفاضلة إال في جامعة واحدة وفي حال ثبوت تقدمه ألكثر من جامعة يشطب اسمه من المفاضلة.
 -2تكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس تسلسل المعدل العام في درجة اإلجازة ووفق نظام دراسات التأهيل والتخصص في كل كلية .
 -5يشترط من أجل قيد الطالب في دراسات التأهيل والتخصص و دبلوم التأهيل التربوي أن يكون متفرغاً للدراسة .
 -6يخصص لمفاضلة التعليم الموازي  % 60زيادة عن العدد في كل اختصاص للطالس السوريين خريجي الجامعات الحكومية السورية.
 -7ال يجوز الجمع بين دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص والدراسات العليا.
 -8يتم قبول الطالس السوريين ( خريجي الجامعات الخاصة السورية  ،وخريجي الجامعات غير السورية  ،وخريجي التعليم المفتوح  ،وخريجيي المعاهيد
العليا السورية ) على أساس رسوم التعليم الموازي حصراً ويتم المفاضلة بينهم على المقاعد المخصصة وبما يتناسب مع أعيداد المتقيدمين بميا ال يزييد عين
 % 5من المقاعد في الكليات والمعاهد العليا المعنية حيث توزع على الشرائح األربعة بما يتناسب مع أعداد المقدمين من كل شريحة .
 -1يتم قبول الطالس العرس واألجانب في دراسات التأهيل والتخصص وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية لقيانون تنظييم الجامعيات وقيرارات مجليس التعلييم العيالي
ذات الصلة وبما ال يتجاوز . %5
ً
ثالثــا  :الشــروط اخلاصــة :
 -0يخضع المتقدمون إلى ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة الطاقة في المباني إلى مقابلة تجريها لجنة مختصة وفقاً لمبدأ تكياف الفيرص و(معيدل التخير
في درجة اإلجازة  -المقدرة و المهارات اللغوية – المقدرة والمهارات في التعامل مع الحاسوس والبرمجيات – االهتمام الشخصي فيي مجيال إدارة الطاقية
في المباني) وذلك ضمن المواعيد التي تحددها الكلية.
 -6يشييترط لقبييول الطالييب فييي ماجسييتير التأهيييل والتخصيص فييي الترجميية والتعريييب فييي قسييم اللغيية االنكليزييية اجتييياز امتحييان تحريييري فييي اللغتييين العربييية
واالنكليزية يجريه القسم .
 -1يخضع المتقدمون لماجسيتير التأهييل والتخصيص فيي الترجمية والتعرييب فيي قسيم اللغية الفرنسيية المتحيان شيفهي وتحرييري فيي الميادة التخصصيية وفيق
للمواعيد المحددة من قبل الكلية .
 -2يخضع المتقدمون لماجستير التأهيل والتخصص في الدراسات اليابانية لمقابلة تجريها لجنة ي لفها مجلس القسيم وي خيذ بالحسيبان ميا يليي ( :معيدل التخير
فييي اإلجييازة – المقييدرة والمهييارة فييي اللغيية اليابانيية – المقييدرة والمهييارة فييي اللغيية االنكليزييية – المقييدرة والمهييارة فييي التعامييل مييع الحاسييوس – االهتمييام
الشخصي في مجال الدراسات اليابانيية) ويبيين المتقيدم ذليك بكتابية موضيوع ال يتجياوز (100كلمية) بإحيدى اللغيات العربيية أو اليابانيية أواالنكليزيية وذليك
ضمن المواعيد التي تحددها الكلية.
 -5يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم التأهيل التربوي أال يعوقه في تكوينه الشخصي عائق القيام بمهمة التيدريس والتزاماتهيا وأن يينجح فيميا تجرييه الكليية
من اختبارات للتحقق من حسن استعداده لمهنة التدريس .
 -6تجري كليتي التربية مقابلة شخصية للطالس المتقدمين إليها بعد االنتهاء من التقدم للمفاضلة حسب القوائم االسمية التي تعلنها الكليية كيل حسيب اختصاصيه
وفقاً للمواعيد التي تحددها كليتي التربية .
مــالحظـات هــامــة :
 .0على جميع الطالس الراغبين بالتقدم إلى هذه المفاضلة مراجعة الكليات المعنية للخضوع إلى االختبـــــارات والمقــــابــــالت وفـــق المواعيد والبرامـــج
التي تحـــددها هذه الكليـــات .
 .6ال يحق للطالب المسجل في إحدى درجات الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) التقدم إلى مفاضلة درجات التأهيل والتخصص وإن رقن قيده.
 .1يحق للطالب التقدم لمفاضلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص ويتم القبول وفقاً لتسلسل الرغبات .

 .2إرفاق قرار معادلية الشيهادات ( مين لجنية تعيادل الشيهادات فيي جامعية حليب) للطيالس الحاصيلين عليى شيهاداتهم مين جامعيات غيير
سورية حسب القواعد المتبعة وفقاً ألحكام قرارات مجلس التعليم العـــــــالي رقـــــم ( )616لعام  6007و ( )0لعيام  6001ورقيم
( ) 071و ( )080تاريخ .6001/5/62
 .5ال يوجد إعالن عن مفاضلة إلمالء الشواغر.

ً
رابعا  :األوراق املطلوبة للمفاضلة:

}

{ للسوريني خرجيي اجلامعات احلكومية السورية
 -0بطاقة الرغبات مع صورة شمسية .
 -6صورة عن مصدقة اإلجازة الجامعية مع كشف عالمات يتضمن المعدل والتقدير .
 -1إشعار تخر لمن لم يصدر قرار تخرجه بعد مدون عليه المعدل والتقدير .
 -2صورة عن البطاقة الشخصية أو قيد نفوس مستخر حديثا من السجل المدني .
 -5وثيقة غير موظف أو موافقة الجهة التي يعملون فيها ( للعاملين في الدولة ) .
 -6إشعار مصرفي بتسديد سلفة مالية قدرها (  65000ل .س) خمس وعشرون ألف ليرة سورية للمتقدمين إلى مفاضلة التعليم الموازي تحتسيب
من قيمة الرسوم عند قبول الطالب وتعاد هذه السلفة في حال عدم قبوله وال ترد له في حال تم قبوله ولم يستكمل إجراءات التسجيل .
 -7تعهد خطي يوقعه الطالب على مس وليته وفق األنموذ المعتمد .
{للطالب السوريني خرجيي اجلامعات اخلاصة السورية واملعاهد العليا السورية واجلامعات غري سورية}
والطالب العرب واألجانب

( )0بطاقة الرغبات مع صورة شمسية .
( )6صورة عن وثيقة النجاح في شهادة الدراسة الثانوية ومصدقة التخر وكشف العالمات يتضمن المعدل المئوي مصدقة أصوالً كما يجيب أن
تصــدق الشـــهادات غيـــر الســـورية من الجهة المانحـــة ووزارة الخارجية للبلد مانح الشهادة والسفارة السيورية فيي البليد الميانح للشيهادة و
وزارة الخارجية السورية.
( )1صورة عن جواز السفر أو اإلقامة مصدقة من سفارة بلد الطالب .
( )2وثيقة غير موظف أو موافقة الجهة التي يعملون فيها ( للعاملين في الدولة ) للسوريين فقط .
( )5تعهد خطي يوقعه الطالب وعلى مس وليته وفق النموذ المعتمد .
( )6إشعار مصرفي بقيمة ( 65000ل.س) للطالس السوريين و( )500دوالر للطالس الع رس واألجانيب تحتسيب مين قيمية الرسيوم عين القبيول
وتعاد له في حال عدم قبول الطالب وال ترد له في حال القبول وعدم استكمال أوراق التسجيل .
( )7ترجمه إلى اللغة العربية مصدقه أصوال للشهادات األجنبية .
ً
خامسا  :اجلهة التي تقدم إليها الطلبات :

 .1مركز جامعة حلب – كلية الزراعة
 .2مركز فرع جامعة حلب بإدلب.
 .3يتقدم الطالب شخصياً أو وكيله القانوني ( بموجب وكالة مصدقة أصووًً – ومصودقة موو وزارة الخارجيوة أصووًً للوكواًت
الخارجية).
 ً .4يجوز للطالب التقدم إً إلى مركز مفاضلة واحد فقط مو المركزيو المذكوريو وفي حال ثبوت التقدم فوي المركوزيو يسوقط
حق الطالب في المفاضلة.
ً
سادسا  :مواعيد تقــديم االختبارات :
على جميع الطالس مراجعة الكليات المعنية للخضوع لالختبارات المحددة في اإلعالن وفق المواعيد التي تحددها الكلية ويعد طلب
المفاضلة الغياً في حال عدم خضوع الطالب لالختبارات المحددة.
ً
سابعا  :مواعيد تقــديم الطلبات :

يتم تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الثالثاء الواقع في  6002 /00/65ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع
في  6002/ 06 / 2وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً و كل طلب يقدم خار المدة المحددة وفي غير
المكان المحدد يعتبر الغياً .

رئيس جامعـة حلـب

الدكتور حممــود دهــان

