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بناءًعمىًقانونًتنظيمًالجامعاتًرقمًً/6/لعامًً2006والئحتوًالتنفيذيةً .
ًً

ًوعمىًق ارراتًمجمسًالتعميمًالعاليًذاتًالصمةً .

تعمن جامعة تشرينًعنًقبولًطمباتًالطالبًالسوريينًومنًفيًحكميمًوالطمبةًالعربًواألجانبًالراغبينً
فيًااللتحاقًببرامجًالتعميمًالمفتوحًالتابعةًإلىًكمياتياًلمعام الدراسي ً2020/2019وفق الشروط واألحكام
اآلتيةً :
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شروط التقدم إلى المفاضمة

أوالً -الطالب السوريين من حممة الشيادات الثانوية السورية أو ما يعادلياً :

الًًعمو ووىًالشو وويادةًالثانويو ووةًالسو وووريةًأوًمو وواًيعادليو ووا ًالمطموبو ووةًلمتسو ووجيلًفو وويًالبرنو ووامجًحسو ووبً
ً-1أنًيكو ووونًالمتقو وودمًحاص و و ً
االختصاصاتًالمذكورةًفيًالجدولًأعالهً .

ً-0أنًيكونًقدًمرًًعمىًحصولًالطالبًعمىًالشيادةًالثانويةًسنتانًعمىًاألقلً .

ً-3أنًيكووونًالمتقوودمًحووائ ًاًزًعمووىًدرجووةًالًتقوولًعوونًً/%72/فوويًمووادةًالمغوةًاالنكميزيووةًلبرنووامجًالترجمووةًفوويًالمغووةًاالنكميزيووةًً
بماًيساويًً/280/درجةًلمفرعًاألدبيًوً/210/درجةًلمفرعًالعمميً ً.

ً ًودرجو ووةًالًتقو وولًعو وونًً/%65/فو وويًمو ووادةًالمغو ووةًالفرنسو وويةًلبرنو ووامجًالترجمو ووةًفو وويًالمغو ووةًالفرنسو وويةًبمو وواًيسو وواويًً/260/درجو ووةًًًًًًًًً

لمفرعًاألدبيًوً/190/درجةًلمفرعًالعممي.عمى أن تكون لغة التفاضل منسجمة مع االختصاصً .

ً-4تقبلًالثانويةًالمينيةًالصادرةًعنًالجياتًالعامةًفيًسوريةًأوًماًيعادلياًوفقًشروطًاالستيعابً .
-5يتمًالقبولًمنًدونًالنظرًإلىًمجموعًالطالبًفيًالشيادةًالثانويةًً .

ً-6تقبلًشيادةًالدراسةًالثانويةًالعاموةًغيورًالسووريةًالمعادلوةًلمشويادةًالثانويوةًالعاموةًالسووريةًلمطوالبًالسووريينًوفقوًاًًلنظوامً

تعادلًالشياداتًالثانويةًالمعتمد فيًو ازرةًالتربية ًويتمًحسابًالمعدلًوفقًاألسسًالمعتمدةًلمقبوولًفويًالمفاضومةًالعاموةًفويً

الجامعاتًالحكوميةً .

ً-7يدونًالطالبًرغبتوًمنًقبلًمًدخًلًًالبياناتًوفقًالشروطًالمذكورةًبالجدولًأعالهً ً.
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ً-8يتمًقبولًالطالبًفيًكلًبرنامجًوفقًاًًلتسمسلًمجموعًدرجاتًالشيادةًالثانويةًبعدًطيًدرجةًالتربيةًالدينيوةًوطويًدرجوةً
إحدىًالمغتينًاألجنبيتينًوفقًاًًلماًيقررهًالمتقدمًمنًحممةًالشيادةًالثانويةًالعامة (نظامًحديث) ً .

ً -9بالنسبة ًلمثانوية ًالشرعية ًالسورية ًتعامل ًمعاممة ًالشيادة ًالثانوية ً(الفرعًاألدبي) ًبعد ًطي ًكل ًما ًيتعمق ًبمواد ًالتربيةً
اإلسالميةًواحدىًالمغتينًإنًوجدت ًوالمجموعًالمتبقيًحسبًمفرداتًالموادًالموجودةًفيًالشيادةًيًنًسًبًًإلىًً/002/درجةً

استنادًاًًلممرسومًالتشريعيًرقمً/36/تاريخًً .01511970

ً-12يطبقًعمىًأبناء المواطنات السوريات المقيمات في الجميورية العربية السورية المتزوجات بغير السوريينًأوًمنً
في ًحكميم ًًوالحاصمين ًعمى ًشيادة ًالدراسة ًالثانوية ًالعامة ًالسورية ًًوالمقبولين ًفي ًمفاضمة ًالتعميم ًالمفتوح ًأحكام ًقرارً

مجمس ًالتعميم ًالعالي ًرقم ًً /420/تاريخ ًً 051810211وتعديالتو ًويتقدمون ًبوثيقة ًتثبت ًجنسيتيم ًباإلضافة ًإلى ًوثيقةً
تسمسلًدراسيًلمرحمةًالتعميمًاألساسيً(الحمقةًالثانية)ًومرحمةًالتعميمًالثانويًفيًسوريةًوصورةًعنًالبطاقةًالشخصيةًلؤلمً

وسند ًإقامة ًليا ًخالل ًمدة ًدراسة ًابنيا ًفي ًسورية ًوان ًالمقصود ًبعبارة ً"من ًفي ًحكميم" ًىم ًالفمسطينيون ًالمشمولون ًبأحكامً

القانونًرقمًً/062/تاريخًً .ً121711956

ً-11تحددًآليةًالقبولًبالنسبةًإلىًالشياداتًالثانويةًوفقًالشرائحًاآلتيةً :

ًويتمًالتفاضلًفيماًبينيمًمعًمراعاةًالمتقدمينًلآلتي:
 ً%50لحممةًالشياداتًمنًعامًً2007وماًبعدّ

ً
ً

يجوز لمطالب الحاصل عمى الشيادة الثانوية في عام القبول نفسو التقدم إلى مفاضمة التعميم المفتوح ليذا العام في

إحدى الحالتين اآلتيتين:

 -1إذا تجاوز عمره ( )04سنة .

 -0إذا لم يسمح لو معدلو في الثانوية القبول في الجامعات الخاضعة ألحكام قانون تنظيم الجامعات أو معيد تابع
إلى المجمس األعمى لمتعم يم التقاني  ,ويتوجب عميو مراجعة مركز الشييد باسل األسد لمحاسبات بجامعة تشرين

خالل فترة التقدم لممفاضمة.

ويتمًالتفاضلًفيماًبينيم.
 ً%35لحممةًالشياداتًمنًعامًً2000إلىًعامًّ ً 2006ويتمًالتفاضلًفيماًبينيم.
ًً%15 -لحممةًالشياداتًماًقبلًعامًّ ً 2000

ىًوفقًماًيقررهًمجمسًالتعميمً
ائحًيتم ًاستكمالًالعددًمنًالشرائحًاألخر
ً -10فيًحالًوجودًشواغرًفيًإحدىًىذهًالشر
ّ
ّ
المفتوحًفيًالجامعةً ً.

ثانياً -الطالب ذوو االحتياجات الخاصة:

 -1يًقبل ماًالًيزيودًعموىًخمسوةًطوالبًمونًذويًاالحتياجواتًالخاصوةً(المعواقينًجسوديًاً)ًفويًكولًاختصواصًفويًبورامجً
ممونًيتعوًّذرًقًبوووليمًفوويًالجامعوواتً
التعمويمًالمفتوووحًفوويًالجامعواتًالحكوميووة ً ًوبموواًالًيتعوارضًمووعًطبيعووةًالبرنووامج ًو ّ
والمعاىدًالتقانيةًبسببًأوضاعيمًالصحية ًدونًالنظرًإلىًعامًالحصولًعمىًالشيادةًالثانويةًبشرطًالتقدمًبوثيقةً

الًيحقًليمًالجمعًفيًالدراسةًمعًكميةًأوًمعيدًآخرً ً.
ًّ
مصدقةًمنًو ازرةًالشؤونًاالجتماعيةًوالعمل ًو

يتمًتحديدًنوعًاإلعاقةًونسبتياًوفقًاألسسًالمعتمدةًفيًالمفاضمةًالعامةً .
ّ -2
3

وميةًخاصووةًعوونًوضووعوًالصووحيًأوًالجسووديًموونًإحوودىًالوودوائرًالمختصووةًفوويًمووديرياتً
 -3يتقو ًّودمًالطالووبًبوثيقووةًرسو ّ
الشؤونًاالجتماعيةًوالعمل ًيبينًًفيياًطبيعةًاالحتياجًالخاصًونسبتو ًوعميوًالمثولًأموامًلجنوةًطبيوةًفويًالجامعوةً
لموقوفًعمىًاإلعاقةًوتقديرًمداىاًوفقًاألسسًالمعتمدةًفيًالمفاضمةًالعامةً .

وتمًالمفاضوومةًبووينًالطووالبًعمووىًأسوواسًالمجموووعًالنوواتجًعوونًجمووعًدرجووةًاإلعاقووةًالتوويًحو ّوددتياًالمجنووةًالطبيووةًمووعً
 -4تو ّ
وينًاألجنبيتوينًوفقواًًلمواًيق ّوررهً
بيةًالدينيةًوطيًدرجوةًإحودىًالمغت
عًدرجاتًالثانويةًالمطموبةًبعدًطيًدرجةًالتر
مجمو
ّ
ّ
ّ

المتقدمًمنًحممةًالشيادةًالثانويةًالعامةً(نظامًحديث).
ّ

ثالثاً -الطالب المشمولين بأحكام المرسوم  /812/تاريخ :82/2/8/12

 -1يًقبوولًموواًالًيزيوودًعمووىًخمسووةًعشوورًطالب وًاًًفوويًكوولًاختصوواصًفوويًب ورامجًالتعموويمًالمفتوووحًفوويًالجامعوواتًالحكوميووةًًًًًً
وفقو وًاًًألحك ووامًالمرس ووومًً/812/ت وواريخًً 82/2/8/12م وونًالعس ووكريينًف وويًالج وويشًوالقو وواتًالمس وومحةًوق وووىًاألم وونً

الداخمي ًالذينًاستشيدواًأوًجرحواًأوًفقدواًبسببًالحربًأوًالعمميواتًالحربيوةًأوًعموىًأيوديًعصواباتًإرىابيوةًأوً
عناصرًمعادية ًوىمً:

 أبناءًوأشقاءًوأزواجًالشيداءً.
 جرحىًالعجزًالكميًوالجزئيً.

المجندينًواالحتياطيينً.
 جرحىًالعجزًبنسبةًالًتقلًعنًً%30والًتزيدًعمىًً%35منًالعسكريينً ًّ
 أبناءًجرحىًالعجزًالكميًوالجزئيًالذيًالًيقلًعنً.ً%70
 أبناءًالمفقودينًوأزواجيمًً .

حصـرًًوفوقًالقووانينًواألنظموةً
ا
 -2تًثًبًتًًىذهًالحاالتًبموجبًوثيقوةًصوادرةًعونًالقيوادةًالعاموةًلمجويشًوالقوواتًالمسومحةً
المعتمدةًلدييا.

وتمًالمفاضوومةًعمووىًأسوواسًمجموووعًالوودرجاتًالثانويووةًالمطموبووةًبعوودًطوويًدرجووةًالتربيووةًالدينيووةًوطوويًدرجووةًإحوودىً
ً -3تو ًّ
المغتينًاألجنبيتينًوفقًاًًلماًيقررهًالمتقدمًمنًحممةًالشيادةًالثانويةًالعامةً(نظامًحوديث)ًوم ارعواةًشوروطًالقبوولًفويً
البرنامجًالواردةًأعالهً .

رابعاً -الطالب العرب واألجانب

يًشترطًفيًقبولًالطالبًالعربًواألجانبًفيًبرامجًالتعميمًالمفتوحًلمعامًالدراسيًً2020-2019توافر ما يأتيً ً:

الًًعمىًالشيادةًالثانويةًالسوريةً(أدبويًأوًعمموي) ًأوًمواًيعادليواًعموىًأنًيكوون ًقودًمضوىًعموىً
ً-1أنًيكونًالطالبًحاص ً
معدلوًفيًالشيادةًالثانوية.
حصولوًعمىًالشيادةًعامينًدراسيين ًومنًدونًالنظرًإلىً ًّ

 -2أنًيكووونًالمتقوودمًحووائ ًاًزًعمووىًدرجووةًالًتقوولًعوونًً/%72/فوويًمووادةًالمغوةًاالنكميزيووةًلبرنووامجًالترجمووةًفوويًالمغووةًاالنكميزيووةًًًًًًًًً
بماًيساويًً/280/درجةًلمفرعًاألدبيًوً/210/درجةًلمفرعًالعمميً ً.

ًودرجووةًالًتقوولًعوونًً/%65/فوويًمووادةًالمغووةًالفرنسوويةًلبرنووامجًالترجمووةًفوويًالمغووةًالفرنسوويةًبموواًيسوواويًً/260/درجووةًلمفوورعً
األدبيًوً/190/درجةًلمفرعًالعممي.عمى أن تكون لغة التفاضل منسجمة مع االختصاصً .

ً-3عم ووىًالمتق وودمينًإل ووىًمفاض وومةًالط ووالبًالع ووربًواألجان ووبًتس ووديدًمبمو و ًً/322/دوالرًأمريك وويًكس وومفةًمالي ووةًف وويًحس ووابًً

جامعةًتشرينً /برامجًتعميمًمفتوحًدوالرً .ً/
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ً-4تس و ّوددًى ووذهًالس وومفةًف وويًأح وودًف ووروعًالمص وورفًالتج وواريًالس وووريًلص ووالحًالمص وورفًالتج وواريًالس وووريًف وورعًً/4/بالالذقي ووةًًًًًًًًً
جامع ووةًتشو ورينًً/بو ورامجًتعم وويمًمفت وووحًدوالرً/رق وومًالحس ووابًً./2324260779220/وتحتس ووبًى ووذهًالس وومفةًم وونًقيم ووةًرس وومً

الخدماتًالجامعيةًعندًإنجازًالطالبًلمراحلًتسجيموًفيًالبرنامجًالذيًقًبلًفيو ًوالًتًردًىوذهًالسومفةًلمطالوبًفويًحوالًقبولووً
واستنكافوًعنًالتسجيل.

-5عمىًالطالبًالحاصمينًعمىًالشيادةًالثانويةًغيرًالسوريةًأنًيتقدمواًبالوثيقوةًاألصوميةًلمنجواحًموعًصوورةًمصودقةًعنيواً
الً) ًباإلضوافةًإلوىًصوورةًعونًإخوراجًقيودًمسوتخرجًحوديثًاًًأوًصوورةًعونًالبطاقوةً
(ومترجمةًبالنسبةًإلىًالوثائقًاألجنبيةًأصووً

ويتمًالتقدمًشرطيًاًًريثماًتتمًمعادلةًالشيادةًالثانويةًودرجاتيا.
الشخصيةً(اليوية)ًّ ً.

خامساً-حممة شيادات المعاىد التقانية :

يتمًقبولًنسبةً/%5/منًخريجيًالمعاىدًالتقانيةًالمًًتّفًقًةًمعًاالختصاصًوفقًمفاضومةًخاصوةًتجورىًبيونيمًوذلوكًعموىً
ًّ -1
أساسًتسمسلًمعدلًتخرجيمًفيًالمعيد ًوتعتبرًىذهًالنسبةًزيادةًعنًاألعدادًالمحددةًلقبولًحممةًالشيادةًالثانويةً .

 -2يعفووىًالمقبولووونًموونيمًموونًالمقوورراتًالمكافئووةًالتوويًنجحوواًفييوواًفوويًالمعيوودًوفقوًاًًلموواًتقو ًّوررهًالمجووالسًالجامعيووةًالمختصووةً
الًّتزيدًنسبةًاإلعفاءًعمىً./%25/
عمىًأ ً

 -3الًيحقًلمطالبًالمتقدمًإلىًمفاضمةًحممةًشياداتًالمعاىدًالتقانيوةًالتقودمًإلوىًالمفاضومةًعموىًأسواسًالشويادةًالثانويوةً
فيًالعامًذاتوًتحتًطائمةًشطبًقيدهًمنًالمفاضمتين.

األوراق المطموبة

لممفاضمة ً

ً-1صورةًمصدقةًعنًشيادةًالد ارسةًالثانويةًالمطموبةًوفقًشروطًالمفاضمةًً .
 -2صورةًعنًاليويةًالشخصيةًأوًإخراجًقيدًحديث.

ً-3بالنسبةًلمطمبةًالعربًواألجانب ًعمييم تقديم األوراق اآلتيةً :
أ -صورةًعنًجوازًالسفرًمصدقةًمنًسفارةًبمدهًفيًدمشقًمرفقةًبترجمةًإلىًالمغوةًالعربيوةًإنًكانوتًبالمغوةًاألجنبيوة ً
أوًشيادةًميالدًأوًإخراجًقيدًحديث.

ب -إيصووالًموواليًيفيوودًبتسووديدًقيمووةًالسوومفةًالماليووةًالمطموبووةًوفق وًاًًلشووروطًالمفاضوومةًالخاص وةًبالطمبووةًالعووربًواألجانووبًًًًًًًًً
يعتدًبأيًإشعارًماليًمدفوعًومؤرخًقبلًبدءًالمفاضمةً .
والً ًّ

يدونًالطالبًرغباتوًعمىًموقعًالمفاضمةًمنًقبلًمًدخًلًًالبياناتًوفقًاًًلبطاقةًالمفاضمةًالمعتمدةًفيًالجامعة.
ًّ ً-4
ً

إجراءات التقدم إلى المفاضمة

ً-1يتقدمًالطالبًشخصيًاًًأوًوكيموًالقانونيً(بموجبًوكالةًرسومية) ًويودونًرغباتووًعموىًبطاقوةًالمفاضومةً(االسوتمارة)ًالتويً
يحصلًعميياًمنًمركزًالتسجيلًالمعتمدًفيًجامعةًتشرين)المكتبةًالمركزية) ًلالشتراكًفيًمفاضمةًالقبولًبحسوبًالشوروطً
والقواعدًالمنصوصًعميياًفيًىذاًاإلعالنًً .
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ً-2يقومًموظفًالتدقيقًبالتأكدًمنًشخصيةًالطالبًومنًبطاقتوًالشخصيةً ًوبياناتًشيادتوًالثانوية ً ًومدىًتحقيقًالشروطً
الواردةًفيًىذاًاإلعالنًونوعًالتفاضلًواألوراقًالواجبًإرفاقياًببطاقةًالمفاضمة.

يتوجوووًالطالووبًإلووىًالموظووفًالمخووتصًبادخووالًالبيانوواتًليقووومًبتوودوينًرغباتوووًعمووىًموقووعًالمفاضوومة ً ًوطباعووةًنسووختينً
ّ ً-3
عنيا ًًوًوضعًاألختامًالرسميةًعميياًبعدًلصقًالطوابعًالقانونيةً ًوتسميمًنسخةًإلىًالطالبًلالحتفواظًبيواًإشوعا ًاًرًباالشوتراكً

فيًالمفاضمةً .

ً-4يووتمًقبووولًالطووالبًفوويًكوولًبرنووامجًموونًبورامجًالتعموويمًالمفتوووحًحسووبًرغبوواتيمً ًوتسمسوولًدرجوواتيمًبعوودًطوويًعالمووةًالتربيووةً
الدينيووةًواحوودىًالمغتووينًاألجنبيتووينًوفق وًاًًلموواًيقووررهًالمتقوودمًموونًحممووةًالشوويادةًالثانويووةًالعامووةً(نظووامًحووديث) ًًووفووقًالطاقووةً
االستيعابيةًلمبرامجً .
ً

مواعيد التقدم إلى المفاضمة

ً-1يبوودأًموعوودًالتقوودمًلممفاضوومةًاعتبووا ًاًرًموونًيوووم االثنــين الواقووعًفووي ً2019/ 12 / 28وحتووىًنيايووةًالوودوامًالرسووميًموونًيووومً
األربعاء فيًً2019/ 11 / 6منًالساعةًالتاسعة صباحاً وحتوىًالساعة الثانية والنصف ظيـ ارًًًوذلوكًباسوتثناءًأيوامًالعطولً
الرسميةً(الجمعة-السبت)ً.

ً-2لمزيوودًموونًالمعموموواتًيمكوونًمراجعووةًشووعبةًشووؤونًالطووالبًفوويًالكميووةًالمعنيووةًبالبرنووامجًالمطموووبًفوويًالجامعووةًأوًموقووعً
الجامعةًااللكترونيًً-التعميمًالمفتوحًعمىًاالنترنيتً ً.

-3عمىًالراغبينًبالتقدمًإلىًىذاًاإلعالنًالتقيدًبالمواعيدًالمحددةًفيوً.
ً

المقبولون في المفاضمة واألوراق

المطموبةًللتسجيل ً

ً-1يسو ووتكملًالطالـــــب المقبـــــولًبنتيجو ووةًالمفاضو وومةًأو ارق و ووًالثبوتيو ووةًلًي و وتًًّمًعمميو ووةًالتسو ووجيلًفو وويًالبرنو ووامجًالو ووذيًقًب و ولًًفيو ووو.
 -2فت و و و و ورةًالتسو و و و ووجيلًتبو و و و وودأًمو و و و وونًتـــــــــــاريخ صـــــــــــدور نتـــــــــــا ج المفاضـــــــــــمةًوحتـــــــــــى نيايـــــــــــة الـــــــــــدوام الرســـــــــــمي
من يوم الخميس الواقع في ً .0219/ 10 / 32

 -3األوراقًالثبوتيةًالمطموبة:

 صورةًمصدقةًعنًالشيادةًاألصميةًعددً./3/
 صورةًعنًاليويةًالشخصيةًأوًإخراجًقيدًحديث.
ً/5/ صورًشخصيةً.

 طمبًانتسابًممصقًعميوًالطوابعًالقانونيةًمعًمصنفًسحابً.
 صورةًمنًجوازًالسفرًلمطمبةًغيرًالسوريين.

 بيانًعضويةًمنًنقابةًالمعممينًألبناءًأعضاءًنقابةًالمعممين.
 بيانًوضعًمنًشعبةًالتجنيدًلمذكورًفقطً.
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مالحظات عامةً ً:

ً-1عمىًالطالبًالمتقدمينًإلىًىذهًالمفاضومة ًمن حممة شيادة المعاىد التقانية ,والمقبولين فييـاًالمبوادرةًإلوىًالتسوجيل ً
الًًإلوىًعموادةًالكميوةًالمعنيوةً
ثمًالتقدمًبصورةًعنًوثيقوةًالتخورجً ًوبكشوفًالودرجاتًوصوورةًعونًالشويادةًالثانويوةًمصودقةًأصووً
لتقومًباجراءًتعادلًالمقرراتًالمتماثمةًإنًوجدتً ً.

ً-2يحقًلمطالب في التعميم العامًالذينًحققوواًشوروطًىوذاًاإلعوالنًالتقودمًإلوىًمفاضومةًبورامجًالتعمويمًالمفتووحًوالتسوجيلًفويً
أحدًالبرامجًعندًقبوليمً ً.
إالًفيًبرنامجًواحدًمنًبرامجًالتعميمًالمفتوحً .
ً-3الًيحقًلمطالبًالتسجيلً ًّ

ً-4عمىًالطالبًالمقبولًفيًالبرنامجًبنتيجةًالمفاضمةًالمبادرةًإلىًالتسجيلًخاللًالفترةًالمحددةًفيًاإلعالنًفورًصدورًنتائجً
الًسيفقدًحقووًفويًالتسوجيل ًويعتبورًمسوتنكفاًًحتمواًًبعودًمضوىًتموكًالفتورةًًوالًيحوقًلووًاالسوتفادةًمونًنتوائجًمفاضومةً
المفاضمة ًوا ًّ

إعالنًملءًالشواغرً.وفيًحالًوجودًمقاعدًشاغرة ًسيتمًملءًالشواغرًبحسبًتسمسلًالدرجاتًوفقًإعالنًالحقً .

ً-5عمووىًجميووعًالطووالبًاختيوارًرغبواتيمًبعنايووةًودقووةًوفقواًًلشووروطًالمفاضوومةًالمعمنووةًألنًاختيوارًالرغبوةًنيووائيًوقطعوويًبعوودً
التسجيلً .

ً-6مددًاإلبقاءًفيًبرامجًالتعميمًالمفتوحًثالثًسنواتًلكلًعامًدراسيً .
ً
ً
ً
ً

رئيــس جامعــة تشريــن

نائب رئيس جامعة تشرين
لشؤون التعليم المفتوح

الدكتور بسام عبد الكريم حسن

الدكتور صديق غريب
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