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  الثانيالفصل 
  :جامعة دمشق فيقواعد وشروط القبول 

  المفاضلة العامة
افؤ   بين الجامعات الحكومية السورية بالمفاضلة فييتم القبول   الفرص  المتقدمين على أساس مبدأ تك

ي     في  وفق تسلسل الدرجات ا العلمي واألدب ة بفرعيه ي الصادرة  (شهادة الثانوية العام ول  سنة  ف  القب
  بعد طي عالمة مادة التربية الدينية،) نفسها 

  : المواد التالية فيالمبينة  األحكام مع مراعاة
ول الطالب السوريين ومن      ى     في  تعتمد األحكام المتعلقة بقب م الحاصلين عل ة   حكمه الشهادة الثانوي

  : غير السورية المعادلة لها وفق اآلتي العامة العامة السورية والثانوية
  آليات الهندسة المعمارية - أوال

  :الهندسة المعمارية وفق الشروط اآلتية آليات فييتم قبول الطالب المستجدين الراغبين بالتسجيل  
  .بطاقة المفاضلة في األولى رةإدراج رغبة الهندسة المعمارية ضمن الرغبات العش -1
درة    -2 ان مق راء امتح يإج كيلية   ف ون التش وع الفن م( موض م  ) الرس وع الرس                       وموض
  ).استيعاب الفراغ والتصور الحجمي(
اجحين    فييقبل  -  3 اتهم     االمتحان  في المفاضلة العدد المحدد من الن ق تسلسل درج  في وف

  .التربية الدينية مادة الثانوية بعد طي درجة الشهادة
  

  آليات الفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية - ثانيًا
ة    آليات فييتم قبول الطالب المستجدين الراغبين بالتسجيل   ة التطبيقي الفنون الجميلة والفنون الجميل

  :اآلتية وفق الشروط
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  .المفاضلة بطاقة فيألولى إدراج رغبة الفنون ضمن الرغبات العشر ا - 1
ل   50حيازة الطالب على معدل  - 2 ي ٪ على األق ة   ف د    بمختلف  الشهادة الثانوي ا بع فروعه

ه      ة إلدراج رغبت ة الديني ادة التربي ة م ي درج يط ةب ف واع     طاق ع أن ك لجمي لة وذل المفاض
  .القواعد هذه فيالمفاضالت المحددة 

  :يخضع المتقدمون المتحان على مرحلتين - 3
ي اختبار عام (سبر مواهب : األولى لمرحلةا م   ف إحدى الجامعات    في ) الرصاص  الرسم بقل

ه  ة          ساعتان  التي يختارها الطالب ومدت يس الجامع ا رئ ل لجان يؤلفه ويم من قب تم التق  في وي
  ).الرسم(الفنون التشكيلية  موضوع
ى امتحان     في يتقدم الناجحون : الثانية  المرحلة ى إل ة األول ة المرح المرحل ة ويتضمن    ل الثاني

  .الظل والنور ومدته أربع ساعات  االمتحان دراسة بالقلم الرصاص لبيان قيم
اجحين  -  4 ين الن تم المفاضلة ب يت ة ف ة الثاني اتهم  لالمتحان المرحل ق تسلسل عالم يوف  ف

ول       مادة لثانوية بعد طي درجةاالشهادة  ق النسب المحددة للقب ة وف ات   في التربية الديني الكلي
  .تلك الشهادات من كل نوعل

  
  آليات التربية   -ثالثا

  :آليات التربية القواعد اآلتية في قبول الطالب المستجدين الراغبين بالتسجيل فيتعتمد  
ومعلم الصف ورياض   النفسي اختصاصات اإلرشاد فيالكلية  فيإجراء مقابلة شخصية  -1

ة   ن اللياق ق م ال للتحق حية األطف تم  الص ية ت ي  والنفس ة ف ونالكلي رطًا    ويك ا ش اح فيه النج
  .للتسجيل

   .الطالب الجدد لتسجيل تتم المقابلة خالل األسبوعين األولين من الفترة المحددة -2
ة  يقبل الطالب الذي لم  -3 ه التسجيل        في  ينجح في فحص المقابل ي يحق ل ة الت ة التالي الرغب

ة ا     بطاقة فيها وفق ة من الكلي ة خطي د  مفاضلته بعد إبراز وثيق ة بع فحص   في  نجاحه م لمعني
 .المقابلة الشخصية

  .الشخصية المقابلة آلية التربية من لم يجر فييعد مستنكفًا عن التسجيل  -4
  :آليات العلوم -ً  رابعا 

 : اآلتيوفق أقسام آليات العلوم  فييتم قبول الطالب المستجدين الراغبين بالتسجيل  
  

  في حال تحقيق المجموع العام المطلوب عالمة االختصاص  عالمة االختصاص  الكلية
  39  45  الرياضيات
إحصاء 
  رياضي

عالمة 45
  تاالرياضي

  36عالمة الرياضيات 

  26  30  فيزياء
  ----------------------   22عالمة العلوم   علم الحياة
  13  15  آيمياء

 
ة االختصاصية بنسبة   العام والماد المجموع المفاضلة العامة على أساس فييتم توزيع عدد المقبولين 

  .العام المجموع٪ على أساس  85االختصاص و  مادة ٪ على أساس درجة 15
  

  آليات اآلداب والعلوم اإلنسانية  - خامسًا
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ة (أقسام   فيآليات اآلداب  فييتم القبول للطالب المستجدين الراغبين بالتسجيل  ة -العربي -اإلنكليزي
 :وفق اآلتي) التاريخ -ة الجغرافي –الفلسفة  –األلمانية  -الفرنسية
  عالمة االختصاص في حال تحقيق المجموع العام المطلوب  عالمة االختصاص  الكلية

  أدبي  علمي  أدبي  علمي
  42  -------------   48  32  لغة عربية
  28  -------------   32  27 لغة انكليزية
  22  -------------- 26 19 لغة فرنسية
  ---- ----- ---  --- ----------  30  ------   فلسفة
  ---- ---------  ---- ---------  22  -- -- --  جغرافيا
  ------------  ------------- 22 ------  تاريخ

ولين   دد المقب ع ع تم توزي يي اس  ف ى أس ة عل وع المفاضلة العام ية   المجم ادة االختصاص ام والم الع
ي  (العامة  الثانوية بالنسبة للمقبولين على أساس( ادة     15بنسبة  ) الفرع األدب ى أساس درجة م  ٪ عل

  .العام المجموع٪ على أساس  85و  االختصاص
 
ة     ى شهادة ثانوي ة       يتم تسجيل الطالب الحاصلين عل ة أجنبي ر سورية بلغ ة غي ام اللغات    في عام أقس

  :اآلتية الشروط الجامعة وفق فيمنحت فيها تلك الشهادة تسجيًال مباشرًا  التي األجنبية الموافقة للغة
  .نفسها سنة القبول فيون حاصًال على الشهادة الثانوية أن يك -أ
  .%50الشهادة الثانوية العامة عن فيأال يقل مجموع درجاته  -ب
  ).العلمي أو األدبي( السورية أن تكون الشهادة الثانوية معادلة للشهادة الثانوية العامة -ج
ك     فأآثر % 50أن تكون نسبة مواد الشهادة الثانوية باللغة األجنبية  -د  واد تل من مجموع م

  .الشهادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قواعد قبول أبناء المناطق النامية تعليميًا
   :تعد منطقة نامية تعليميًا اآلتية  -1
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   )دير الزور -الحسكة  –الرقة ( محافظات  - 
  ) السخنة-القريتين-تدمر(  منطقة   -
دان   ييخصص مقع ب  ف ات ط ن آلي ل م نانآ يدلة  األس قبوالص ة دمش اء جامع ل ألبن ن  آ                       م

  . )دير الزور –الحسكة  –الرقة (محافظات 
  .المفاضلتين العامة والنامية تشمل يتقدم طالب المناطق النامية ببطاقة مفاضلة واحدة

  : يجب أن تتوافر الشروط التالية 
ة الثانوي      -1 ة المرحل م دراس د أت ب ق ون الطال ا دونأن يك اع  ة بكامله يانقط دارس  ف الم

ى        النامية المحافظة أو المنطقة فيالثانوية الموجودة  د حصل عل ًا وبشرط أن يكون ق تعليمي
ة    فيمنها، أو رسب  العامة الشهادة الثانوية ى الشهادة الثانوي  بصورة  االمتحان ثم حصل عل

ة، أو رسب    فيحرة  ي محافظة أو منطقة نامي م  االمتحان  ف ة خاصة    انتسب   ث ى ثانوي  في إل
ة خاصة    فيالصف الثالث الثانوي  وجود محافظة متقدمة تعليميًا لعدم ي ثانوي ه أو  ف  محافظت

  .النامية وحصل بنتيجة ذلك على الشهادة الثانوية منطقته
ة   أمضوا تعد فئات الطالب من أبناء المحافظات أو المناطق النامية ممن  -2 الدراسة الثانوي
ة مالمحافظة أو ال في ة وحصلوا   نطق ى  النامي ادوا        عل م أع ة بمجموع ضئيل ث الشهادة الثانوي

اء المحافظات    فيالمذآورة  الشهادة تقديم امتحان ة  محافظة نامية أخرى من أبن ل   النامي ويقب
  .منها على الشهادة الثانوية حصل على حساب مقاعد المحافظة أو المنطقة التي

  :بالشروط اآلتية يكتفى السابقة إذا لم يحقق الطالب الشروط  -3
ة     -أ ة والثانوي ة اإلعدادي هادتي الدراس ائزًا ش ب ح ون الطال ات   أن يك ن المحافظ م

  .المذآورة
زور   والحسكة آل من محافظات الرقة فيحال وجود آليات متماثلة  في -ب ودير ال

  .الشهادة الثانوية على المحافظة التي حصل منها فيالكلية  فييقبل 
  .النامية جدول المحافظات فياألدنى المطلوب الوارد  أن يحقق الحد – ج

  
  
  
  
  
  
  

  الثالثالفصل 
  قواعد المفاضالت الخاصة

ين  - أوًال  وريين المقيم الب الس ول الط د قب ورية   قواع ة الس هادة الثانوي ى الش لين عل يالحاص  ف
  : الموازي التعليم

دد من الطالب السوريين ومن  ول ع تم قب يي م ف ام الفلسطينيون ا (حكمه ون المشمولون بأحك لمقيم
ة السورية       )1956 لعام 260القانون رقم  ة العام ى شهادة الدراسة الثانوي ي  الحاصلين عل يم   ف التعل

  :اآلتية والشروط الجامعات الحكومية السورية وفق القواعد فيالموازي 
ى أساس ترتيب درجات       بين يكون القبول بموجب مفاضلة خاصة تجري  -1 دمين عل المتق
  .بعد طي درجة مادة التربية الدينية الثانوية الشهادة فيجاح الن
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ول   -2 ترط للقب ييش ى   ف ًال عل ب حاص ون الطال لة أن يك هادة المفاض ة  ش ة الثانوي الدراس
  .القبول نفسها سنة فيالعامة السورية من الفرع المطلوب 

دم  درجة مادة ا تعتمد الحدود الدنيا من درجات الشهادة الثانوية بعد طي -3 لتربية الدينية للتق
ر   فيبالسورين المقيمين  إلى المفاضلة الخاصة يم  التعليم الموازي سنويًا بقرار من وزي  التعل

   .العالي
ة من  -4 ى شروط آل آلي دم للمفاضلة إل وب  حيث يخضع الطالب المتق رع المطل يالف  ف

  .القبول إن وجدت بمسابقة الشهادة الثانوية والشروط الخاصة
تم ت  -5 ولين  ي دد المقب ع ع يوزي اس  ف ى أس وازي عل لة الم وع مفاض ادة  المجم ام والم الع

بة  ية بنس اس 15االختصاص ى أس ة ٪ عل اص و  درج ادة االختص اس  85م ى أس ٪ عل
  .العام المجموع

ب الراغب    -6 ى الطال يعل يم  ف لة التعل ى مفاض دم إل وازي التق ب   الم ي تتطل ات الت للكلي
ك ال   ى تل دم إل ة التق ابقة خاص ابقةمس ددة  ضمن مس د المح يالمواعي لة  ف الن المفاض إع

  .ذلك فيالطالب الراغبين من العامة مع غيرهم 
س خمسة وعشرون   .ل/ 25000 يسدد الطالب المتقدمون لهذه المفاضلة مبلغًا وقدره -  8

ول الطالب أو    في الرسوم الجامعية وال ترد هذه السلفة على ألف ليرة  تنكافه  حال قب عن   اس
  .وتعاد إليه إذا آانت رغباته مرفوضةالتسجيل 

ذا   فيباستثناء األحكام المبينة   - 9 ون    . الفصل  المواد السابقة من ه يخضع الطالب المقبول
ام      ى األحك ذه المفاضلة إل د بنتيجة ه ولين      والقواع ى الطالب المقب ة عل المفاضلة  في المطبق

  .الحكومية السورية من جميع الوجوه الجامعات فيالعامة 
  
  : سورية فيقواعد قبول الطالب السوريين غير المقيمين  - نياثا
م     ( حكمهمفي يتم قبول عدد من الطالب السوريين ومن   انون رق ام الق الفلسطينيون المشمولون بأحك

ين  )  1956 لعام 260 ي غير المقيم ى شهادة الدراسة      ف ة  سورية الحاصلين عل ر    الثانوي ة غي العام
الجامعات   في سنة القبول نفسها  فيالسورية  العامة هادة الدراسة الثانويةالسورية التي تعد معادلة لش

  :وفق القواعد والشروط اآلتية السورية الحكومية
ى أساس ترتيب درجات        يكون القبول بموجب مفاضلة خاصة تجري  -1 دمين عل ين المتق ب

  الشهادة فيالنجاح 
ة    -والعسكرية  الرياضية يةالترب -التربية الدينية: بعد طي درجات مواد  الثانوية ة الفني التربي

  .إن وجدت والمواظبة السلوك –والموسيقية 
ة - 2 هادة الثانوي دنيا من درجات الش دود ال د الح د تعتم ة  بع ة الديني ادة التربي طي درجة م

ين    بالسورين لمفاضلة الخاصةاللتقدم إلى  ر المقيم رار من       في غي نويًا بق وازي س يم الم التعل
  .العالي  التعليم وزير

وب   يخضع الطالب المتقدم إلى هذه المفاضلة إلى شروط - 3 آل آلية من حيث الفرع المطل
  .بمسابقة القبول إن وجدت الخاصة الشهادة الثانوية والشروط في
ه     - 4 ت إقامت يم إذا آان ر مق وري غي ب الس د الطال ة يع ي العادي ى   ف ول عل ة الحص مرحل

  .السورية لعربيةا الشهادة الثانوية خارج الجمهورية
د       فييشترط  - 5 يم للقي ر المق ول الطالب غي ي قب ي  اإلجازة  درجة  ف ة    ف الجامعات الحكومي

   : اآلتي 
  حكمهم  فيمن  أن يكون الطالب حامًال جنسية الجمهورية العربية السورية أو -أ
  .القبول نفسها سنة فيأن يحمل الطالب شهادة الدراسة الثانوية غير السورية   -ب
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السورية  الثانوية تكون الشهادة الثانوية التي يحملها الطالب معادلة للشهادة  -ت 
 .التربية وزارة فيبقرار صادر عن لجنة تعادل الشهادات 

بلد عربي أو  في أن يكون تسلسل دراسة الطالب الثانوية ولمدة ثالث سنوات -ث
  .الشهادة الذي حصل منه على البلد فيأجنبي، وال يشترط التسلسل الدراسي 

ذآور     -6  رط الم ن الش الب م ى الط ييعف د  ف اء / ث/البن انوا أبن لك إذا آ ي  الس الدبلوماس
ارين أو    وأبناء السوري القائمين على رأس عملهم ، ية المع  المجازين أعضاء الهيئة التدريس

دريس، أم للعمل      في للعمل بال أجر ي الخارج سواء للت ات   ف ة  إحدى الهيئ ة   العربي أو الدولي
ام    عل ن ع ورية ع ارج س امتهم خ ل إق ي ى أال تق د  دراس                       واح
   )الثانوية هو عام الحصول على شهادة الدراسة(
ين   -7   ر المقيم اء  أن يتقدم الطالب للمفاضلة الخاصة بالسوريين غي ه     أثن ن عن اد المعل الميع

  .من قبل وزارة التعليم العالي
ول    أن -8 ابقات القب ى مس ب إل دم الطال ييتق ي  ف ات الت ب الكلي د   تتطل ك ضمن المواعي ذل

  .العامة إعالن المفاضلة فيالمحددة 
س خمسة وعشرون ألف .ل/ 25000 يسدد الطالب المتقدم لهذه المفاضلة مبلغًا وقدره  - 9

ى     لفة عل ورية آس رة س وملي لفة     الرس ذه الس رد ه ة وال ت يالجامعي ول الط  ف ال قب ب ح ال
  .مرفوضة عن التسجيل وتعاد إليه إذا آانت رغباته جميعها استنكافهأو

وازي    طالب يسدد   يم الم يم   ( التعل يم     –السوري المق ر المق ة في حال     ) والسوري غي الرسوم التالي
  : بنتيجة المفاضلة  فيهاتسجليه في الكلية التي قبل  إجراءاتاستكماله 

دءًا من      )الصيدلة وطب األسنانالطب و(س من طالب آليات .ل 160000  رة ب المسجلين ألول م
  2006/2005العام الدراسي

ام الدراسي     ) الطب والصيدلة وطب األسنان   (س من طالب آليات .ل 140000 ل الع المسجلين قب
  .تخرجهمحتى  2005/2006

  .س من طالب آليات الهندسة بمختلف فروعها.ل 110000
ون الجم .ل 110000 ة الفن الب آلي ن ط رة س م جلين ألول م ة المس ام   يل ن الع دءًا م ب
    2004/2003الدراسي
ي         س .ل75000 ام الدراس ل الع رة قب جلين ألول م ة المس ون الجميل ة الفن الب آلي ن ط م
  وحتى تخرجهم  2003/2004

  .المستجدين والقدامى )الزراعة والطب البيطري(س من طالب آليات .ل 60000
  .المستجدين والقدامى )علوم اإلنسانية، الشريعةاآلداب وال(س من طالب آليات .ل 35000
  .س من طالب آليات العلوم المستجدين والقدامى.ل 40000
  .س من طالب باقي الكليات والمعاهد العليا األخرى.ل 50000

  
  :قواعد قبول الطالب العرب واألجانب  -ثالثا

راغبين   ى   باالنتساب  يتم قبول عدد من الطالب العرب واألجانب ال ة السورية    إل  الجامعات الحكومي
ه سوري من     (  آل طالب يحمل أآثر من جنسية ومن بينها الجنسية السورية يعامل على أساس ان

  :اآلتية وفق القواعد والشروط)  جميع الوجوه وال يحق له التقدم لهذه المفاضلة
ى أساس ترتيب درجات        يكون القبول بموجب مفاضلة خاصة تجري  -1 دمين عل ين المتق ب

اح  يالنج هادة ف ة الش واد     الثانوي ات م ي درج د ط ة : بع ة الديني ة -التربي ية التربي  الرياض
  .والمواظبة السلوك –التربية الفنية والموسيقية  -والعسكرية
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د   السورية أن يكون الطالب حاصًال على شهادة الدراسة الثانوية2-  أو غير السورية التي تع
ة  معادلة لشهادة الدراسة وب    الس  الثانوي رع المطل ول نفسها أو    في ورية من الف  في  سنة القب

  .السنة التي تسبقها
دم     درجة تعتمد الحدود الدنيا من درجات الشهادة الثانوية بعد طي3- ة للتق ة الديني مادة التربي

  .التعليم العالي  األجانب سنويًا بقرار من الوزيرو بالعرب إلى المفاضلة الخاصة
وب   من لى هذه المفاضلة إلى شروط آل آليةيخضع الطالب المتقدم إ  -4 حيث الفرع المطل
  .بمسابقة القبول إن وجدت الخاصة الشهادة الثانوية والشروط في

اد   -5  اء الميع ن  أن يتقدم للمفاضلة الخاصة بالعرب واألجانب أثن ل وزارة     المعل ه من قب عن
  .التعليم العالي

ذه المفاضلة مبل      - 6 دمون له دره  يسدد الطالب المتق ًا وق لفه خمسمائة دوالر   / 500/ غ  آس
لفة  على الرسوم الجامعية وال ترد هذه تنكافه عن التسجيل        في  الس ول الطالب أو اس حال قب

  .إذا آانت رغباته جميعها مرفوضة وتعاد إليه
ة السورية    الطالب العرب يعاملبند السابق استثناء من ال - 7  الحاصلون على الشهادة الثانوي

ة الطالب    في ا المرحلة الثانوية بكاملها درسو والذين ولين   السوريين  سورية معامل  في المقب
دفعون نسبة     ماعدا مفاضلة التعليم الموازي من حيث الرسوم ة في  50رسم الخدمات الجامعي

ة  ي  الرسم  ٪ من قيم لفة       ف الليرة السورية، وتحدد الس ل وب يهم    االختصاص المماث بالنسبة إل
  . سوريةآالف ليرة )  10( بمبلغ 

ي حال استكماله إجراءات تسجليه في         الطاليسدد   ة ف ب المقبول بنتيجة هذه المفاضلة الرسوم التالي
  :الكلية التي قبل فيها بنتيجة المفاضلة 

المسجلين ألول مرة بدءًا  )الطب والصيدلة وطب األسنان(من طالب آليات دوالر أمريكي   5000
  . 2005/2006من العام الدراسي 

ل    ) الطب والصيدلة وطب األسنان (من طالب آليات  أمريكي دوالر 3000 رة قب المسجلين ألول م
  .تخرجهموحتى  2005/2006العام الدراسي 

ون     الطب البيطري والهندسة بمختلف    (من طالب آليات  أمريكي دوالر 3500 ة الفن ا وآلي فروعه
  . 2005/2006العام الدراسي  المسجلين ألول مرة بدءًا من) الجميلة
ون     الطب البيطري والهندسة بمختلف    (من طالب آليات  أمريكي دوالر 2500 ة الفن ا وآلي فروعه
  . وحتى تخرجهم .  2005/2006الدراسي  المسجلين ألول مرة قبل العام) الجميلة
ي دوالر 2000 ل       أمريك رة قب جلين ألول م ة المس ون الجميل ة الفن الب آلي ن ط ي   م ام الدراس الع
  . جهم وحتى تخر 2003/2004
ألول مرة بدءًا من العام  من طالب الكليات والمعاهد العليا األخرى المسجلين أمريكي دوالر 2000

  .  2005/2006الدراسي 
ا األخرى المسجلين      دوالر أمريكي  1500  د العلي ات والمعاه ام     من طالب الكلي ل الع رة قب ألول م

  . وحتى تخرجهم .  2005/2006الدراسي 
الب الع   ل الط ون(رب يعام انيون والعراقي وريين، واللبن م الس وا بحك ذين ليس طينيون ال ) الفلس

ودون ي المول ى     ف ى حصولهم عل ا حت تهم فيه ل دراس وا آام ذين أتم ا وال ون فيه ورية والمقيم س
ة السوريين   ) وفق مفاضلة العرب واألجانب (مرحلة اإلجازة  في الشهادة الثانوية المسجلون معامل
ل عن الحد       في درجاتهم مجموعمن حيث الرسوم إذا آان  ة ال يق ى الشهادة الثانوي وب   األدن المطل

  .حكمهم فيالمفاضلة العامة للسوريين ومن  في المطلوب االختصاص فيلدرجات للقبول امن 
  

  : قواعد قبول الطالب المغتربين السوريين - رابعا



 9

  :ةالقواعد والشروط اآلتي يتم قبول الطالب المغتربين من أصل سوري وفق 
د واحد        1- ة   آل  في يخصص للطالب المغتربين من أصل سوري مقع الجامعات   في آلي

  .الحكومية السورية
 فيما بينهم على أساس ترتيب درجات النجاح    تجري قبول بموجب مفاضلة خاصةاليتم  - 2

  .الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية الشهادةفي 
  .أدنى تراب عشر سنوات آحدبلد االغ فيأن يمضي على إقامته  3-

من الفرع المطلوب ولم  االغتراب أن يكون حاصًال على شهادة الدراسة الثانوية من بلد 4- 
  .يمِض عليها أآثر من سنتين

  .بلد االغتراب فيأن يكون قد درس آامل المرحلة الثانوية 5- 
د طي          6-  ة بع دنيا من درجات الشهادة الثانوي د الحدود ال اد  درجة  تعتم ة   م ة الديني ة التربي

  :وفق اآلتي بالمغتربين للتقدم إلى المفاضلة الخاصة
  .والصيدلة األسنان للطالب الراغبين باالنتساب إلى آليات الطب وطب % 90
  .االختصاصات للطالب الراغبين باالنتساب إلى آليات الهندسة بمختلف %  80

  . األخرى لكلياتللطالب الراغبين باالنتساب إلى آليات الزراعة وا % 60 
وب  -7 ي  يخضع الطالب إلى شروط آل آلية من حيث الفرع المطل ة ومن     ف الشهادة الثانوي

  .حيث مسابقة القبول إن وجدت
ول  8-  ابقات القب ى مس ب إل دم الطال يأن يتق ب ف ي تتطل ات الت ك الكلي د  ذل ضمن المواعي

  .إعالن المفاضلة العامة فيالمحددة 
  .دمشق بجامعة معهد تعليم اللغات فياللغة العربية  فيأن يجتاز امتحانًا  9- 

  .مصدقة أصوًال االغتراب بلد فيأن يتقدم بوثيقة تسلسل دراسي للمرحلة الثانوية  10- 
  .من وزارة المغتربين معتمدة أن يقدم الطالب شهادة من التنظيم االغترابي السوري 11- 

  
   :قواعد قبول الطالب المعاقين جسديًا  - خامسًا 
الجامعات السورية   فيالشهادة الثانوية العامة  حملة يتم قبول الطالب السوريين المعاقون جسديًا من 

  :القواعد اآلتية
ة          1- ى الشهادة الثانوي ديًا والحاصلين عل اقين جس ة  يخصص للمع ول نفسه     في  العام ام القب  في ع

  :اآلتي وفق الجامعات الحكومية المقاعد
  .م اللغة العربيةأقسا فيخمسة مقاعد   -

  .أقسام علم االجتماع فيخمسة مقاعد  - 
  .أقسام الفلسفة فيخمسة مقاعد   -
  .أقسام اإلعالم فيخمسة مقاعد   -
  .أقسام المكتبات فيخمسة مقاعد   -

  .أقسام التاريخ فيخمسة مقاعد  - 
  .أقسام اآلثار فيخمسة مقاعد   -
  .أقسام اللغة اإلنكليزية فيخمسة مقاعد   -
  .أقسام اللغة الفرنسية فيخمسة مقاعد   -

  .من الوزير بقرار آليات اآلداب فياألقسام األخرى  فيتخصيصهم بمقاعد  ويجوز
آل من  فيللتقدم للمفاضلة % 50 اللغتين العربية واألجنبية عن فييجب أال تقل عالمة الطالب   2-

  .أقسام اللغات
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ع       خاصة  ق مفاضلة يتم قبول الطالب على المقاعد المخصصة وف  3- ى أساس جم نهم عل تجرى بي
  .الثانوية وفق تسلسل درجاتهم الشهادة درجة اإلعاقة ودرجة

ة تؤلف       المفاضلة  في تحدد درجة اإلعاقة للطالب الذي يحق له االشتراك  4-  ة مرآزي ل لجن من قب
  .بقرار من الوزير

  
  : حكمهم فيقبول ذوي الشهداء ومن  قواعد - سادسًا 

ة أو   في يزيد على خمسة طالب  يقبل بما ال نح درجة اإلجازة      قسم  آل آلي يكون  وأو اختصاص يم
  :التالية  والشروط  الثانوية العامة فيبينهم وفق ترتيب نجاحهم  المفاضلة القبول عن طريق

هدوا  -1 ن استش قاء أو أزواج م يأوالد أو أش ت ف ة الحرب وتثب ة تصدر عن  حال هاد بوثيق االستش
  .للجيش والقوات المسلحة العامة القيادة فياء مكتب شؤون الشهد

ي أوالد أو أشقاء أو أزواج من استشهدوا    -2 اح المسلح   ف ة     الفلسطيني  الكف ويثبت االستشهاد بوثيق
ان جيش    ر  تصدر عن رئاسة أرآ ادة  في الفلسطيني بالتنسيق مع مكتب شؤون الشهداء        التحري  القي

 .للجيش والقوات المسلحة العامة
ام   أوالد 3-  انون  وأزواج شهداء أحداث األمن الداخلي المشمولين بأحك م  الق ام  )  43( رق  1980لع

در    ة تص هاد بوثيق ت االستش ن وتثب ب ع هداء   مكت ؤون الش يش وات     ف يش والق ة للج ادة العام القي
  .المسلحة

اب           -4 ى آت تنادًا إل ًا اس ان عجزه آلي م     أبناء مقعدي الحرب لمن آ ة رق / 1300/رئاسة الجمهوري
ة   فيعن مكتب شؤون الشهداء  بوثيقة تصدر لكليا ويثبت العجز 1989/ 4/10اريخ ت ادة العام  القي

  .والقوات المسلحة للجيش
امهم  5- بب قي هدوا بس ن استش قاء أو أزواج م ات أوالد أو أش االت  بواجب دد ح مية ، و تح رس

الي    قبل االستشهاد بالواجبات الرسمية من يم الع ى حدة بالتنسيق     ضوء آل حا   في مجلس التعل ة عل ل
  القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة فيشؤون الشهداء  مكتب مع
  

  :الفنية أو المهنية قواعد قبول الطالب من حملة الشهادة الثانوية - سابعًا
بة  -  دد نس د 3تح ن المقاع ي٪ م ات ف ة الجامع ن   الحكومي وريين وم الب الس يللط م ف                        حكمه
م     المشمولون  الفلسطينيون المقيمون ( انون رق ام الق ام   260بأحك ل  )  1956لع ات في  األوائ  الثانوي

 فيعلى أال يقل عدد الناجحين  الختصاصاتهم الكليات المقابلة فيالمهنية السورية بكل اختصاصاتها 
 ة من المحافظات السورية   آل محافظ   فيأو الفنية                المهنية  الثانويات آل قسم من أقسام

  .طالبًا /  15/ عن
ة،       األقرب الجامعات فييتم تسجيل الطالب   - ى الشهادة الثانوي ا عل إلى المحافظة التي حصلوا منه

  .الجامعة وجود االختصاص المتفق مع الشهادة الثانوية فلهم اختيار عدم وعند
  .الشهادة الثانوية في احالنج يتم ملء المقاعد المخصصة لكل فئة على أساس ترتيب  -
ديل عن الطالب       - ذي  ال يسمح بقبول تسجيل طالب ب ذر عن التسجيل أو        ال ه التسجيل ويعت يحق ل

  . قبل فيها  االلتحاق بالكلية التي
  

اء    - ثامنًا ة التدريسية وأبن ة البحث العلمي      قواعد قبول أبناء أعضاء الهيئ ز   في أعضاء هيئ مرآ
  :الدراسات والبحوث العلمية

آل آلية أو قسم أو   فيالجامعات  في التدريسيةيخصص مقعد لكل مئة عضو من أعضاء الهيئة   -  
 .) ويجبر الكسر إلى الواحد الصحيح مهما بلغ (اإلجازة  درجة اختصاص يمنح
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ة البحث       -   ة باحث من أعضاء هيئ ي  العلمي  يخصص مقعد لكل مئ مرآز الدراسات والبحوث     ف
ى الواحد    (جامعة البعث  فييمنح اإلجازة  اختصاص قسم أو آل آلية أو فيالعلمية  ر الكسر إل  ويجب
  .) مهما بلغ الصحيح

ة    فيتسلسل مجموع عالماتهم  وفقتتم المفاضلة بين أوالد أعضاء الهيئة التدريسية   - ة العام الثانوي
ة ،    في بعد طي مادة التربية الدينية  واألدبي بفرعيها العلمي  في  شواغر  حال وجود   وفي آل جامع

اء أعضاء     ة  إحدى الجامعات تمأل هذه الشواغر من أبن الجامعات األخرى وفق     في التدريسية   الهيئ
  .الشهادة الثانوية في ترتيب درجات النجاح

ة البعث،    في  بينهم تتم المفاضلة بين أوالد أعضاء هيئة البحث العلمي فيما - ي جامع حال وجود    وف
د السابق   شواغر بعد تطبيق ت  البن ذآورين وفق ترتيب      ت ين أوالد الم ا ب  في  نجاحهم  م المفاضلة عليه

  .الشهادة الثانوية العامة
أوالد أعضاء الهيئة التدريسية وأوالد أعضاء هيئة  يقبل حملة الشهادة الثانوية الفنية أو المهنية من - 

 مفاضلة الخاصةالدراسات والبحوث العلمية على المقاعد الشاغرة  بنتيجة ال مرآز فيالبحث العلمي 
ة  ة العام نهم بالثانوي ل م ق بك اتهم  وف ل درج يتسلس ك   ف ة وذل ة أو الفني ة المهني هادة الثانوي يالش  ف

  .واألقسام المماثلة الختصاصهم الكليات
  
 :  الكليات فيواعد قبول أوائل المعاهد ق - تاسعًا 
الي     يم الع س التعل دده مجل ين، يح دد مع ول ع وز قب ييج ل ف ام، آ ن خري ع ة  م د التابع ي المعاه ج

طة د المتوس ى للمعاه س األعل ي للمجل ها،  ف ول نفس نة القب يس ة  ف نة الثاني يالس ن  ف ات م الكلي
  : التالية  القواعد وذلك على أساس ترتيب معدل التخرج من المعهد وفق نفسه، االختصاص

ي المعاهد المتوسطة   في ٪ من الخريجين األوائل من آل اختصاص3قبل نسبة ي  -1 ة   ا ف لسنة الثاني
  .بلغ الكليات ويجبر الكسر إلى الواحد الصحيح مهما في الختصاصاتهم االختصاصات المقابلة في

تدراآية ) 1( يجوز تحميل المقبولين وفق البند  2-  ى    من  مقررات اس ة    في السنة األول ة المعني الكلي
ررات،   ة مق ررات مع معدالت       والعلى أال تزيد على أربع ذه المق دل ه ى    يحسب مع نة األول  في الس

  .للطالب التخرج معدل
ة   المقاعد تم قبول الخريجين األوائل بالمفاضلة فيما بينهم علىي -3  في المخصصة وفق النسبة المبين

  .طالبًا)  15( المفاضلة عن في المتنافسين على أال يقل عدد) 1( البند 
  

  :عاهد وفق اآلتيالم الختصاصات حدد االختصاصات واألقسام والكليات المقابلةت4- 
الجهة التي يتبع لها   اسم المعهد  االختصاص  القسم أواسم الكلية 
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  وزارة التعليم العالي  الطبي  تمريض  التمريض
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  وزارة الصحة الصحي تمريض
 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

  قسم الهندسة الطبية
  وزارة الصحة  الصحي  أطراف صناعية

  وزارة الصحة  الصحي  صيانة األجهزة الطبية
  :الهندسة المدنية 

  الهندسة المدنية العامة-
  قسم هندسة اإلدارة والتشييد-

  قسم الهندسة اإلنشائية -

  ارة التعليم العاليوز  الهندسي  إنشاءات عامة

  الهندسة المدنية
  )الطبوغرافية ( قسم  -

  وزارة التعليم العالي  الهندسي  المساحة

  الهندسة المدنية باختصاص-1
  هندسة بيئة -

  هندسة ري وصرف -
  الهندسة المائية -

  الهندسة التقنية -2

  وزارة التعليم العالي  الهندسي  الصحية والبيئية

  :الهندسة المدنية 
  الطبوغرافيا قسم-

وزارة اإلسكان   المراقبين الفنيين  المساحة
  والتعمير

  الهندسة المدنية باختصاص -1
  هندسة بيئية -

  هندسة ري وصرف -
  الهندسة المائية-

  الهندسة التقنية-  2

وزارة اإلسكان   المراقبين الفنيين  الصحية والبيئية
  والتعمير

  :الهندسة المدنية 
  قسم الري والصرف

  وزارة الري  استصالح األراضي  األراضياستصالح 

  :الهندسة المدنية 
 قسم  المواصالت

الهندسي للخطوط   األعمال المدنية
 الحديدية

  وزارة النقل

  وزارة التعليم العالي  الهندسي  الرسم واإلنشاء الهندسي  الهندسة المعمارية
ة اإلسكان وزار  المراقبين الفنيين  الرسم واإلنشاء الهندسي  الهندسة المعمارية

  والتعمير
الهندسة الميكانيكية  -1

  والكهربائية
  قسم الطاقة الكهربائية -
  قسم نظم القدرة الكهربائية-

  قسم اآلالت والقيادة الكهربائية-
  الهندسة التقنية-2

الهندسة الميكانيكية   آهرباء
  والكهربائية

  وزارة التعليم العالي

الهندسة الميكانيكية  -1
  :والكهربائية 

  قسم االلكترونيات -
 قسم االلكترونيات واالتصاالت -
  الهندسة التقنية-  2

الهندسة الميكانيكية   قياسات وضبط الجودة
  والكهربائية

  وزارة التعليم العالي

الهندسة الميكانيكية  -1
  :والكهربائية 

  االلكترونيات واالتصاالت-
  قسم الهندسة االلكترونية-

قسم التحكم اآللي -
  ت الصناعيةوااللكترونيا

الهندسة الميكانيكية   االلكترونيات
  والكهربائية

  وزارة التعليم العالي
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  الهندسة التقنية-2
الهندسة الميكانيكية  -1

  :والكهربائية 
  قسم الهندسة الطبية -

  قسم الهندسة االلكترونية -
  الهندسة التقنية -2

الهندسة الميكانيكية   التجهيزات الطبية
  والكهربائية

  لتعليم العاليوزارة ا

الهندسة الميكانيكية  -1
(            والكهربائية 

  )الميكانيك العام
  الهندسة التقنية -2

الهندسة الميكانيكية   تدفئة وتكييف وتبريد
  والكهربائية

  وزارة التعليم العالي

  :الهندسة الميكانيكية  -1
  )قسم هندسة الطيران (-

  الهندسة التقنية -2

لميكانيكية الهندسة ا  الطيران
  والكهربائية

  وزارة التعليم العالي

الهندسة الميكانيكية  -1
  :والكهربائية 

  التصميم الميكانيكي -
  التصميم واإلنتاج -
  الهندسة الصناعية-

  هندسة التعدين-
  هندسة إنتاج -

  الهندسة التقنية -2

  الهندسة الصناعية -
  تصميم وإنتاج -

الهندسة الميكانيكية 
  والكهربائية

  ارة التعليم العاليوز

الهندسة الميكانيكية  -1
  :والكهربائية 

  الميكانيك العام شعبة اآلليات -
قسم هندسة السيارات واآلليات  -

  الثقيلة
  :الزراعة  -2

  قسم المكننة الزراعية -
  الهندسة التقنية -3

  

الهندسة الميكانيكية   اآلليات
  والكهربائية

  وزارة التعليم العالي

 :كانيكية والكهربائية الهندسة المي
  قسم هندسة الطاقة الكهربائية -

  قسم نظم القدرة الكهربائية -
 قسم اآلالت والقيادة الكهربائية-

  وزارة الصناعة  ةالصناعات التطبيقي  الكهرباء الصناعية

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
 قسم الهندسة االلكترونية -

  وزارة الصناعة  التطبيقيةالصناعات   االلكترونيات الصناعية

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
شعبة اآلليات /الميكانيك العام   -

/  
قسم هندسة السيارات واآلليات  -

  الثقيلة

  وزارة الصناعية  الصناعات التطبيقية  ميكانيك آليات

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
قسم هندسة التصميم  -

  الميكانيكي
قسم (نيك إنتاج قسم ميكا -

  )هندسة التعدين 

–خراطة وتسوية ( ميكانيك إنتاج 
  )نماذج وسباآة  –لحام وحدادة 

  وزارة الصناعة  التطبيقية تالصناعا
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 قسم ميكانيك عام -
 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

 قسم االلكترونيات واالتصاالت -
  قسم الهندسة االلكترونية -
  قسم هندسة االتصاالت -

  وزارة التربية  المعاهد الصناعية  نيات الكترونيةتق

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  قسم الهندسة االلكترونية -

  وزارة الصناعة  المكننة الزراعية  االلكترونيات الصناعية

 :والكهربائية  ةالهندسة الميكانيكي
  قسم هندسة الطاقة الكهربائية -

  قسم نظم القدرة الكهربائية -
 سم اآلالت والقيادة الكهربائيةق -

  وزارة الصناعة  المكننة الزراعية  الكهرباء الصناعية

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  قسم هندسة اآلليات الزراعية -

اآلليات الزراعية   آليات زراعية
  بالقامشلي

  وزارة الزراعة

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  قسم الطاقة الكهربائية -

 قسم القيادة والتحكم -

  وزارة التربية  المعاهد الصناعية  الكهرباء

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  قسم الهندسة الكهربائية -

  وزارة التربية  المعاهد الصناعية  تحكم

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
 قسم االلكترونيات واالتصاالت -

  قسم هندسة االتصاالت -
  سة االلكترونيةقسم الهند -

  وزارة التربية  المعاهد الصناعية  تقنيات الكترونية

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  قسم الميكانيك العام -

  تبريد وتكييف -
  تدفئة وتهوية -

  وزارة التربية  المعاهد الصناعية
  

الهندسة الميكانيكية -1
  :والكهربائية 

  قسم تصميم ميكانيكي وإنتاج -
  :ة الميكانيكية الهندس -2
  قسم تصميم ميكانيكي وإنتاج -

  أجهزة دقيقة -
  صناعات قوالب بالستيكية -

  صناعة قوالب معدنية -
  تصنيع ميكانيكي -
  إنشاءات معدنية -
  نماذج وسباآة -

  وزارة التربية  المعاهد الصناعية

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  قسم الميكانيك العام-

رات واآلليات قسم هندسة السيا-
  الثقيلة

  وزارة التربية  المعاهد الصناعية  ميكانيك مرآبات

  :الهندسة الميكانيكية   -1
  قسم هندسة اآلليات الزراعية-
  الهندسة التقنية -2

  وزارة التربية  المعاهد الصناعية  جرارات وآليات زراعية

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
 قسم الهندسة البحرية -

  ات بحريةمحرآ -
 تعبئة ونقل وتخزين-

  وزارة التربية  المعاهد الصناعية

الهندسة الميكانيكية   -1
  :والكهربائية 

  قسم هندسة الغزل والنسيج-
  قسم ميكانيك الغزل والنسيج-
الهندسة الكيميائية والبترولية  -2

:  
  قسم هندسة الغزل والنسيج -

  ةوزارة الصناع  الصناعات النسيجية  الغزل والنسيج
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 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  قسم هندسة الطاقة الكهربائية-

  قسم نظم القدرة الكهربائية-
  قسم اآلالت والقيادة الكهربائية-

  التوزيع الكهربائي -
  مراقبة آهربائية-
  النقل والتوزيع-
  مراقبة وتحكم-

  آهرباء -
  توليد آهربائي-

  وزارة الكهرباء  الميكانيك والكهرباء

 :دسة الميكانيكية والكهربائية الهن
  قسم االلكترونيات واالتصاالت-

  قسم الهندسة االلكترونية-

  اإللكترون -
  االلكترونيات -

  وزارة الكهرباء  الميكانيك والكهرباء

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  قسم الميكانيك العام-

  توليد بخاري -
  ميكانيك -

  رباءوزارة الكه  الميكانيك والكهرباء

الهندسة الميكانيكية -1
  :والكهربائية 

  قسم هندسة الطاقة الكهربائية-
  قسم الكهرباء-

  الهندسة التقنية -2

وزارة النفط والثروة   المهن النفطية والمعدنية  الكهرباء الصناعية
  المعدنية

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
 قسم االلكترونيات واالتصاالت -

  لكترونيةقسم الهندسة اال-
 هندسة االتصاالت-

وزارة النفط والثروة   المهند النفطية والمعدنية  األجهزة الدقيقة
  المعدنية

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  قسم هندسة الطاقة الكهربائية-

  قسم الكهرباء-

الهندسي للخطوط   اإلشارات والكهرباء
  الحديدية

  وزارة النقل

 :بائية الهندسة الميكانيكية والكهر
  قسم االلكترونيات واالتصاالت-

الهندسي للخطوط   اإلشارات واالتصاالت
  الحديدية

  

  وزارة النقل

الهندسة الميكانيكية  -1
  :والكهربائية 

شعبة (قسم الميكانيك العام  -
  )آليات 

قسم هندسة السيارات واآلليات -
  الثقيلة

  الهندسة التقنية-2

  األدوات المحرآة والمتحرآة -
  رة الحرآة والنقلإدا-

الهندسي للخطوط 
  الحديدية

  وزارة النقل

 :الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  قسم الهندسة البحرية-

  وزارة النقل  النقل البحري طرطوس  مالحة بحرية

الهندسة الميكانيكية -1
  :والكهربائية 

  قسم هندسة الحواسيب واألتمتة-
  قسم هندسة الحواسيب-

  اتيةالهندسة المعلوم -2
  الهندسة التقنية-3

  وزارة التعليم العالي  هندسة الكمبيوتر  هندسة الكمبيوتر

الهندسة الميكانيكية  -1
  :والكهربائية 

  قسم هندسة الحواسيب-
  الهندسة المعلوماتية-2
  الهندسة التقنية -3

  وزارة التعليم العالي  هندسة الكمبيوتر  تقانة المعلومات
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الهندسة الميكانيكية -1
  :هربائية والك

  قسم هندسة الحواسيب واألتمتة-
  قسم هندسة الحواسيب -

  الهندسة التقنية -2

  وزارة التربية  تقنيات الحاسوب  تقنيات الحاسوب

الهندسة الميكانيكية -1
  :والكهربائية 

  قسم االتصاالت وااللكترونيات-
  قسم هندسة االتصاالت-

  محطات تراسل-
  مقاسم الكترونية -

وزارة االتصاالت   انةاالتصاالت والتق
  والتقانة

  هندسة المعلوماتية-1
الهندسة الميكانيكية  -2

  :والكهربائية 
  قسم الهندسة االلكترونية-

  هندسة االتصاالت-

وزارة االتصاالت   والتقانةاالتصاالت   معالجة معلومات
  والتقانة

  :الهندسة البترولية والكيميائية 
  قسم الهندسة الكيميائية-

  وزارة الصناعة  الصناعات التطبيقية  لصناعات الكيميائيةتكنولوجيا ا

  :الهندسة البترولية والكيميائية 
  قسم الهندسة الكيميائية-

  وزارة الصناعة  الصناعات الكيميائية  المخابر الكيميائية

  :الهندسة البترولية والكيميائية 
  قسم الهندسة الكيميائية-

  وزارة الصناعة  ت الكيميائيةالصناعا  تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

  :الهندسة البترولية والكيميائية 
  قسم الهندسة الغذائية-

  طحن الحبوب ومنتجاتها -
صناعات غذائية عامة       -

–سكر –الكونسروة  –ان لبااال( 
المشروبات   - الخميرة  –الزيوت 

(  

  وزارة الصناعة  الصناعات الغذائية

  وزارة الصناعة  الصناعات النسيجية  آيمياء النسيج  ترولية والكيميائيةالهندسة الب
  :الهندسة البترولية والكيميائية 

  قسم الهندسة الكيميائية-
  وزارة التربية  المعاهد الصناعية  آيمياء صناعية

  :الهندسة البترولية والكيميائية 
  قسم الهندسة الكيميائية-

وزارة النفط والثروة   المهن النفطية والمعدنية  التكرير
  المعدنية

  النقل والتخزين -  الهندسة البترولية والكيميائية
  الحفر -
  اإلنتاج -

وزارة النفط والثروة   المهن النفطية والمعدنية
  المعدنية

  وزارة الصناعة  الصناعات الكيميائية  المخابر الكيميائية  العلوم
  زارة الصناعةو  الصناعات التطبيقية  المخابر الكيميائية  العلوم

  :اآلداب والعلوم اإلنسانية 
  قسم اآلثار -

  تنقيب -
  ترميم -
 متاحف-

  وزارة الثقافية اآلثار والمتاحف بدمشق

  :اآلداب والعلوم اإلنسانية 
  قسم علم االجتماع -

وزارة الشؤون   الخدمة االجتماعية  خدمة اجتماعية
  االجتماعية والعمل

  إدارة سياحية -  السياحة
  وإرشاد سياحيداللة  -

  وزارة السياحة  العلوم السياحية بدمشق

  إدارة سياحية -  السياحة
  سياحي وإرشادداللة  -

الالذقية  –الفندقي بحلب 
حمص  –طرطوس  –

  دير الزور –

  وزارة السياحة

  وزارة التربية  التربية الرياضية    التربية الرياضية
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  مخابر بيطرية -  الطب البيطري
  دواجن -

  يةمراقبة صح -
  وقاية عامة -

الرعاية التناسلية والتلقيح  -
  االصطناعي

  وزارة التعليم العالي  الطب البيطري

  مخابر بيطرية -  الطب البيطري
  دواجن -

  مراقبة صحية -
  وقاية عامة -

الرعاية التناسلية والتلقيح  -
  االصطناعي

  وزارة الزراعة  الطب البيطري

  وزارة الزراعة  بادية والتصحرشؤون ال  البادية والتصحر شؤون  الزراعة
  إنتاج نباتي -  الزراعة

  إنتاج حيواني -
  تربية نحل -

  صناعات غذائية -
  بساتين -

  علوم أغذية -
  زراعات محمية -
  محاصيل حقلية -

  وزارة التعليم العالي  الزراعي

  إنتاج نباتي -  الزراعة
  إنتاج حيواني -

  تربية نحل -
  صناعات غذائية -

  بساتين -
  أغذية علوم -

  زراعات محمية -
 محاصيل حقلية-

  وزارة الزراعة  الزراعي

  وزارة الري  استصالح األراضي  استثمار األراضي المستصلحة  الزراعة
وزارة النفط والثروة   المهن النفطية والمعدنية  مخازن ومستودعات  االقتصاد

  المعدنية
  وزارة الصحة الصحي اإلحصاء والتسجيل الطبي  االقتصاد

  محاسبة -  تصاداالق
  أسواق مالية -

  تأمين -
  مصارف -

  وزارة التعليم العالي  المحاسبة والتمويل

  محاسبة -  االقتصاد
  إدارة -

  أسواق مالية -

  وزارة التعليم العالي  المعاهد التجارية

  تجاري -  االقتصاد
  مصرفي -

المعاهد التجارية 
  المصرفية

  وزارة التربية

  إحصاءات تطبيقية -  االقتصاد
  إحصاءات سكانية -
  حاسبات الكترونية -

المعهد اإلحصائي 
  )الالذقية   -دمشق (

المكتب المرآزية 
  لإلحصاء

  وزارة المالية  المعهد المالي  محاسبة النفقات -  االقتصاد
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 محاسبة الضرائب والرسوم-
  
  
  
  
  
  
  

  
  الرابعالفصل 

 الجامعة وإيقاف تسجيله فيمدة بقاء الطالب 
  :الجامعة فيالطالب مدة بقاء  - ًأوال
د      1- رة بع جل أول م ب المس ى الطال وز أن يبق ام ال يج جًال  2006/2007ع يمس دة   ف ة م الكلي

 في الالزمة لنيل درجة اإلجازة ويجبر الكسر لمصلحة الطالب  الدراسة إضافية تزيد على نصف مدة
  .التي تتبع النظام السنوي  الكليات
ي تكون  ال فييكون الحد األقصى لمدة التسجيل  • دة  كليات الت ع سنوات      م ا أرب                       : الدراسة فيه

نتان  يس ى ف ية األول نة الدراس ع الس نوات  وأرب يس ة  ف ى والثاني يتين األول نتين الدراس الس
نوات ي وخمس س نوات   ف ة، وست س ة والثالث ى والثاني ية األول نوات الدراس يالس ع ف  جمي

نوات ى وح  الس ن األول ية م ام   الدراس ان نظ واء آ منًا س ة ض ى الرابع ة ت ليًا أم  الدراس فص
  .سنويًا

ا خمس سنوات      مدة الكليات التي تكون فييكون الحد األقصى لمدة التسجيل  •                       : الدراسة فيه
نتان  يس ى ف ية األول نة الدراس ع الس نوات  وأرب يس ة  ف ى والثاني يتين األول نتين الدراس الس

ة، وست سنوات      في وخمس سنوات ة والثالث  السنوات في  السنوات الدراسية األولى والثاني
ة، وسبع سنوات   ة والرابع ة والثالث ى والثاني ية األول يونصف  الدراس ية  ف السنوات الدراس

ان سنوات دراسية      النظام في  األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة   في الفصلي، وثم
  .النظام السنوي

دة     فيقصى لمدة التسجيل يكون الحد األ • ي تكون م ات الت ا ست سنوات     الدراسة  الكلي                    : فيه
نتان  يس نوات  ف ع س ى وأرب ية األول نة الدراس ي الس ة  ف ى والثاني يتين األول نتين الدراس الس

ي وست سنوات   ى  السنوات الدراسية   ف ة، وسبع سنوات      األول ة والثالث السنوات   في والثاني
السنوات الدراسية من األولى  فيوالرابعة ، وثمان سنوات  والثالثة ولى والثانيةالدراسية األ

ى نة السادسة ضمنًا الخامسة، وحت ى الس ى وحت نة األول ان  سواء وتسع سنوات من الس آ
 .نظام الدراسة فصليًا أم سنويًا

 :وحسابها وفق الجدول التالي  أعالهعلى القيد المبينة  اإلبقاءتحدد مدد  •
  
  الدراسة سنوات

على القيد في الكلية في النظامين الفصلي والسنوي وفق نظام  اإلبقاءمدة 
  الدراسة

  ست سنوات  خمس سنوات  سنوات أربع
1  2  2  2  
  4  4  4  2و1
  5  5  5  3و2و1
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  6  6  6  4و3و2و1
 في النظام الفصلي7.5  -------   5و4و3و2و1

  في النظام السنوي 8
8  

  9  -------   ----   6و5و4و3و2و1
اريخ    يحتفظ الطالب الذي يلتحق بالخدمة اإللزامية أو  -2 ى ت االحتياطية بوضعه الجامعي السابق عل

اء    االلتحاق وال تعد دد المحددة لإلبق د    مدة الخدمة اإللزامية أو االحتياطية من ضمن الم ى القي  في عل
  .أي فصل يشترك بامتحاناته في  االحتفاظ بوضعه فيالجامعات ويفقد الطالب حقه 

  
  : التسجيل إيقافمدة  - ثانيًا

ب    وز للطال ييج ترداده   ف جيله أو اس اف تس ازة إيق ة اإلج اء مرحل ه    بن دم من ي يق ب خط ى طل عل
  :اآلتي شخصيًا أو من وآيله القانوني وفق

دء  -أ ات  يتم تقديم طلب إيقاف التسجيل السنوي واسترداده قبل ب اف     امتحان د اإليق الفصل األول، ويع
ات  فيالكليات غير التطبيقية، وال يسري االسترداد  في أنه لم يكنهذه الحالة آ في ة  الكلي إال  التطبيقي

  .واحد لفصل هذه الحالة فيبدءًا من الفصل الثاني، ويكون اإليقاف 
  .دراسي بعد بدء االمتحانات فصل أي فيجميع األحوال  فيال يجوز تقديم طلب إيقاف التسجيل  -ب
الدراسي وحتى قبل بدء امتحانات  العام لفصل الدراسي األول من بدايةيتم إيقاف التسجيل عن ا – ج

  .الفصل الدراسي األول
اني من -د اف التسجيل عن الفصل الدراسي الث ب إيق تم طل ة ي دء  بداي ل ب ى قب ام الدراسي وحت الع

  .الثاني امتحانات الفصل الدراسي
ة   األول سترداد إيقاف التسجيل عن الفصل الدراسي   ايجوز للطالب  – ـه انون األول من    15لغاي آ

اني   يتقدم آل عام آحد أقصى ويجوز أن ة   بطلب استرداد إيقاف تسجيله عن الفصل الدراسي الث لغاي
ترداد    يجوز  الكليات غير التطبيقية، وال فيأيار من آل عام آحد أقصى  15 ات   في طلب االس الكلي

  .الفصل الدراسي بداية التطبيقية إال خالل أسبوعين من
اف      -و ة إيق دة نصف سنة دراسية      تسجيل  تعد مدة إيقاف التسجيل لفصل دراسي واحد بمثاب  في لم

  .السنوي الكليات التي تتتبع النظام
ول -ز ب المنق اف تسجيل الطال دد إيق وع م د مجم ى  من ال يجوز أن يزي ات خارج سورية إل جامع

دة    ى نصف م ل درجة     الدراسة  الجامعات السورية عل ه لني ة ل ر الكسر لصالح      المتبقي اإلجازة ويجب
  .الطالب

م        -ح ي أو نظري ل رر عمل ى امتحان مق دم إل ترداد      يدرسه  ال يسمح للطالب بالتق تم اس الم ي ابقًا، م س
  .الفقرات السابقة في وقف التسجيل خالل المواعيد المبينة

ة اإلجازة    في الكلية  فييعد الطالب مسجًال  -ط نة   في مرحل ة س د تسجيله  سنوات الدراسة بع    من  أي
  .البنود السابقة فيخطي إليقاف تسجيله وفق األسس المبينة  بطلب للمرة األولى حكمًا إال إذا تقدم

ة آل عام     فيالذي يصدر سنويًا  تحسب بداية الفصل وبدء االمتحانات وفق التقويم الجامعي -ي بداي
  .دراسي
اف    • دة إيق وع م د مجم ان أن يزي بب آ وز ألي س جيل ال يج امي التس ن ع يين ع ين دراس  ف

ي     ام دراس ازة، وع ة اإلج يمرحل ات ف نتين     دراس تير، وس ل والتخصص والماجس التأهي
 .مرحلة الدآتوراه  فيميالديتين 

  . 2006/2007ي تسري القواعد المبينة أعاله بدءًا من العام الدراس •
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ا  يجوز ألسباب قاهرة يقدرها مجلس الجامعة تحول بين • ف الطالب وتقديم االمتحان قبول إيق
دد  ارج الم ب خ جيل الطال ترك     تس د اش ون ق ى أال يك ابقة عل ود الس ق البن ددة وف يالمح  ف

تم       في مقرر امتحان أي ا وال يجوز أن ي اف التسجيل فيه اف  المدة التي يطلب إيق عن   اإليق
  . فيها  فترة سابقة على السنة الدراسية التي يطلب اإليقاف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الخامسالفصل 
  : د النقل والتحويل وتغيير القيدقواع

 
ات        ين الكلي ل ب ر سورية أو التحوي ة   يجوز النقل من جامعات غي ي المتماثل الجامعات السورية أو    ف

ا من      ا يماثله ات وم ذه الكلي د  بين ه ا   معاه رة       في علي د م ر القي ة السورية  أو تغيي ة العربي  الجمهوري
أو متوسط إلى آلية أو من   عاٍل اثلة أ و من معهدللطالب القدامى من آلية إلى أخرى غير مم واحدة

ة نفسها      ى آخر ضمن الكلي ة أو          أو تخصص إل دان العربي اء البل ًال أو تحويًال من أبن ول طالب نق قب
ويحتفظ الطالب . هؤالء ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي لكل فئة من وذلك األجنبية،

  .أداها التي الجامعيةبالميزات التي تخوله إياها الرسوم 
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ررات         -أ  ة من مق رار من مجلس الكلي ة :يعفى الطالب بق ة  اللغ ة االشتراآية،     -العربي ة القومي الثقاف
ة   ة  التدريب العسكري، اللغ ا    األجنبي ي إذا نجح فيه اج        ف ان منه اٍل وآ د علمي ع ة أخرى أو معه  آلي

رر ن مجل      المق رار م ب بق ى الطال ا يعف افئين، آم اعاته متك دد س ة سوع دريب   الكلي رر الت ن مق م
  .منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين وآان معهد تابع للوزارة فيالعسكري إذا نجح فيه 

ي  ل -ب ة أن يعف ية،     الطالب  مجلس شؤون الطالب بناًء على طلب مجلس الكلي ررات الدراس من المق
آلية جامعية مماثلة أو  فيا، مقررات دراسية تعادله فينجح  أنه عدا مقررات السنة النهائية، إذا ثبت

  .مماثل معترف بهما عاٍل معهد
  

  :اآلتية الجامعات الحكومية في تعتمد قواعد التحويل وتغيير القيد
  : الجامعات الحكومية فيقواعد تحويل الطالب   -ًأوال  

د ي تعتم ة  ف ات المتماثل ين الكلي ل الطالب ب يتحوي ات ف ي المسجلين الجامع ام وال ف يم الع يم التعل تعل
  :العرب واألجانب القواعد واألحكام اآلتية والطالب الموازي أو السوري غير المقيم

م المسجلين    فييجوز للطالب السوريين ومن    ي حكمه اتهم  ف ل     بنتيجة  آلي ة، التحوي المفاضلة العام
  :لقانون تنظيم الجامعات وفق الشروط اآلتية الخاضعة الجامعات فيبين الكليات المتماثلة 

  .هذه الجامعات فيالمتماثلة  واألقسام يقتصر تحويل الطالب من جامعة إلى أخرى على الكليات -1
البشري وطب األسنان إال إذا   الطب إحدى آليات فيال يسمح بتحويل دراسة الطالب المسجلين   -2

ل ال فيتخولهم االلتحاق بالجامعة والكلية التي يرغبون  الثانوية الشهادة فيآانت درجاتهم  ا  تحوي  إليه
ى         في رة األول ه للم ذي سجلوا في ام الدراسي ال ي الع ة،  ف ل    وال الجامع ي يجوز التحوي ول    ف سنة القب

  .نفسها
ى أن تكون    في األخرى التحويل بين الكليات المتماثلة فيالطالب الراغب  فييشترط  -3 السنة األول

ه  يدرجات ه  ف ة تخول هادة الثانوي م   الش ة أو القس اق بالكلي اثلين االلتح يالمم ه   ف جل في ذي س ام ال الع
  .سنة القبول نفسها فياألولى على أال يتم التحويل  للمرة الطالب

ى سنة      للطالب  الجامعات  فييتم التحويل بين الكليات واألقسام المتماثلة  -4 ولين إل اجحين والمنق الن
ى نة األول ن الس ى م نان( أعل ات الطب وطب األس تثناء طالب آلي دا) باس ق األع يوف ددها د الت  يح

  .المفاضلة إعالن مجلس الجامعة المختص سنويًا بموجب إعالن يتم قبل
  :التحويل األفضليات اآلتية فييراعى  -5

  .آل المقررات فيالناجح  -
  .المنقول إلى سنة أعلى وفق عدد المقررات -

  .إليهامنها والمحول  المحول يحول الطالب إلى الصف المماثل بموافقة عميدي الكليتين -6
ة      -7 ات المتماثل ين الكلي ل ب ي ال يسمح بالتحوي ذين  الجامعات للطالب   ف تنفدوا فرص التسجيل     ال اس

  .بالتقدم إلى االمتحان من خارج الجامعة لهم المقررة، وإن آانت األنظمة تسمح
ول  الكليات التي نص إعالن المفاضلة    فيال يسمح بالتحويل  -8 ل       للقب ى عدم جواز التحوي ا عل فيه
  .نهام
ى   -9 ل،  يحتفظ الطالب المحول بمرآزه القانوني السابق عل ا،      التحوي ي دفعه ة الت وبالرسوم الجامعي

  .الجامعة المحول إليها أنظمة وذلك فيما ال يتعارض مع
ة     طالب تطبق شروط وقواعد التحويل بين الكليات المتماثلة على -10 وم التطبيقي الي للعل المعهد الع

  :والبحوث العلمية وفق القواعد اآلتية الدراسات لمرآزوالتكنولوجيا التابع 
ب     • ب الراس ل الطال تم تحوي يي ى   ف نة األول يالس ى   ف د إل نةالمعه ى  الس ياألول دى  ف إح

ة  ياالختصاصات اآلتي ات  ف ة (الجامع ة الهندس ة  -الكهربائي ة الميكانيكي ة  –الهندس الهندس
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ة  ت) المعلوماتي ه إذا آان ي درجات ة ا  ف هادة الدراس ذه   ش اق به ه االلتح ة تخول ة العام  لثانوي
  . الدرجات ويتم تحويله إلى آلية الهندسة الميكانيكية إذا لم يحقق شرط الكليات

إلى السنة الثالثة أو الراسب  الناجحيحول الطالب الناجح إلى السنة الثانية أو الراسب فيها أو  •
ة    ة المماثل اء (فيها إلى الكلي ة  -ميكانيك  – آهرب ا      ا) معلوماتي ل فيه ان يمكن أن يقب ي آ  في لت

ه    وفق الجامعة ي مجموع درجات ة    ف ى     في الشهادة الثانوي ا عل ام الحصول عليه تكون   أن ع
  .تحقيقه العالمة المطلوبة عدم حال فيآلية الهندسة الميكانيكية هي الحد األدنى للقبول 

ا يحول الطالب الناجحون إلى السنة الرابعة أو الراسبون   • ة    فيه ى الكلي ة إل اء  (المماثل  –آهرب
ك ة -ميكاني ق) معلوماتي اص وف ب  االختص ه الطال جل في يالمس وم  ف الي للعل د الع المعه
  .التطبيقية

ة          -11 د للهندس ة األس الب أآاديمي ى ط ة عل ات المتماثل ين الكلي ل ب د التحوي روط وقواع ق ش تطب
  :  العسكرية، وفق اآلتي

ة   • ين االختصاصات المتماثل ل ب ى التحوي ة عل ين  للطالب الموافق يالدارس الي  ف د الع المعه
ا   ة والتكنولوجي ابع  للعلوم التطبيقي ى الجامعات        الت ة إل ى مرآز الدراسات والبحوث العلمي  إل

ى  د عل ث ال تزي ررات بحي بان اختالف المق ذ بالحس ع األخ ة م الي  %25 الحكومي ن إجم م
  .المقررات

ه   لم ت تم القبول على أساس التعليم الموازي حتى التخرج إذا  • ل تخول كن عالمة طالب التحوي
 .االختصاص المماثل فيالقيد 

  
ة  يجوز للطالب المسجلين وفق نظام القبول العام بالتحويل إلى ة   الكلي ة أخرى وفق     في المماثل جامع

يم  غير السوري-التعليم الموازي(                   نظام  درجات     ) المق ديهم الشروط وال وافرت ل إذا ت
ق الشروط    فيالمراد التحويل إليها  عةالجامفي المطلوبة  ا   المنصوص  عام القبول نفسه وف  في عليه

  .أعاله األولمن البند  ) 8-1الفقرات (
  

م والطالب العرب    فييجوز للطالب السوريين ومن  ي المسجلين   واألجانب  حكمه اتهم بنتيجة    ف آلي
يم ومفاضلة الطالب العرب واألجا     غير مفاضلة الموازي أو السوري ات    المق ين الكلي ل ب  نب التحوي

ق الشروط المنصوص      النظام  في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات    في المتماثلة ه وف ذات
  . أعاله األولمن البند )  8 – 1الفقرات ( فيعليها 

   
وازي أو السوري     آلياتهم فيحكمهم المسجلين  فيجوز للطالب السوريين ومن ي بنتيجة مفاضلة الم

درجات  المتماثلة إلى نظام التعليم العام إذا توافرت لديهم الشروط الكليات التحويل بين غير المقيم  وال
ة   ة   في المطلوب م أو الكلي يالقس ل   ف راد التحوي ة الم ا  الجامع ي إليه ول نفسه وفق درجات     ف ام القب ع

ولين   ءباستثنا أعاله األولمن البند  ) 8-1الفقرات (فيعليها  المنصوص القبول العام والشروط المقب
  .  2006/2007 آلية الفنون الجميلة وذلك للعام الدراسي في
  

ولين      دامى المقب وازي والسوري      وفق  يجوز لطالب آليات الطب وطب األسنان الق يم الم نظام التعل
ول  جامعة أخرى إلى نظام  فيالتحويل إلى الكلية المماثلة  واألجانب غير المقيم والطالب العرب  القب

راد  فيافرت فيه الشروط المطلوبة نفسه إذا تو ل  الجامعة الم ا   التحوي ي إليه ول نفسه وفق      ف عام القب
  .أعاله األولمن البند ) 8 - 1الفقرات ( فيالشروط المنصوص عليها 
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ة      في محدثة التحويل إلى آلية لم تكن فيإذا آان طالب التحويل يرغب  ول تؤخذ العالم  في عام القب
 العرب  يتم وفق نظام التعليم الموازي أو السوري غير مقيم أو من التحويل أما إذا آان. عام التحويل

  .إمالء الشواغر في مفاضلته أو األجانب يعتد بالعالمة األولى للمفاضلة وليس عالمة
  

فيها وال يجوز التحويل سوى مرة  المستجدين السنة األخيرة إال بالنسبة للطالب فيال يجوز التحويل 
دة  يواح اة ف ة الحي ديرها   الجامعي ود تق ي يع االت الضرورة الت دا ح ا ع ب م س للطال ةلمجل  الجامع

  .المطلوب التحويل إليها
  

أخرى مالم يصدر قرار من مجلس  جامعات ال يجوز التحويل من جامعة الفرات بكلياتها جميعها إلى
  .ذلك التعليم العالي بخالف

ي ن الجامعات وم   في يجوز ألبناء أعضاء الهيئة التدريسية   م  ف ة       حكمه ة مماثل ة آلي ى أي ل إل التحوي
  .العليا خالفًا للقواعد والشروط المبينة أعاله الدراسات فيبمن فيهم المسجلون 

  
  :يتم التحويل وفق اإلجراءات اآلتية 
ا   فيالذي يرغب  المعهد التحويل بطلب خطي إلى ديوان الكلية أو فييتقدم الراغب  -ا التحويل منهم

  :اآلتيةمرفقًا بالوثائق 
  .صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية التي حازها الطالب -أ
  .صورة عن وضع الطالب الجامعي مفصًال -ب
  .براءة ذمة من الجامعة المحول منها -ج
  ).الحال حسب(موافقة عميد الكلية المحول منها أو رئيس الجامعة  -د

اً        -2 ل تباع ات التحوي ة إرسال طلب ى الكلي ات وخالل     خ  وباستمرار  يجب عل ديم الطلب اد تق الل ميع
 العالقة ويمكن تسليم المعاملة لصاحب(الجامعة المطلوب التحويل إليها ديوان أسبوع على األآثر إلى

  ).باليد
ا    -3 ي  يجب على الجامعة التي أحيلت إليها الطلبات البت فيه اريخ        ف ر من ت ى األآث ام عل عشرة أي

  .وًال إال بعد تسديد الرسوم الجامعية المطلوبةمح الطالب انتهاء تقديم الطلبات وال يعد
ة بأسماء         -4 ا قائم ل إليه تم التحوي ي ي ة الت ل       الطالب  ترسل الجامع ى تحوي ة عل ذين تمت الموافق ال

ائق نجاحهم األصلية        التي دراستهم إليها إلى الجامعات ا بوث ا لتزوده وا منه ي حول  شهادة الدراسة   ف
  .الثانوية
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  :الجامعات الحكومية فييير قيد الطالب قواعد تغ
  

يم     في المسجلين  الجامعات فيتغيير قيد الطالب بين الكليات واألقسام  فيتعتمد  ام أو التعل يم الع التعل
ر  يم  الموازي أو السوري غي ة        المق ام المبين واد  في أو الطالب العرب واألجانب القواعد واألحك  الم

  .اآلتية
جلين   -1 ييجوز للطالب المس ة ف ة العربي ات الجمهوري ورية جامع ة للمجلس  الس د التابع والمعاه

ام ،  يكون األعلى للمعاهد المتوسطة التي  القبول فيها عن طريق وزارة التعليم العالي وفق القبول الع
ر ر     تغيي م أو اختصاص آخ ة أو قس ى آلي دهم، إل يقي ها  ف تهم نفس ق    أو آلي ر وف د آخ ة أو معه آلي

  :الشروط اآلتية
ام     في أن يكون الطالب مسجًال   -أ  ام الدراسي السابق للع ذي  الع ه،      ال د في ر القي يرغب تغيي

 ألول مرة فقط وال يدخل فيها المدة القانونية إليقاف القيد السنة التي تلي سنة فيويتم التغيير 
  .التسجيل

د   فييجوز للمقبولين   -ب م تحدي ي  أعداهم  المفاضالت الخاصة والذين ت ة  الالئحة التن  ف فيذي
ة    في تغيير قيدهم ) التدريس والمعاقين هيئة أبناء أعضاء(لقانون تنظيم الجامعات السنة التالي

د شاغر      فيآخر  اختصاص للتسجيل إلى ى مقع ا عل ولهم فيه ددت   وإذا الجامعة التي تم قب تع
ا   نهم ، آم ا بي ر بموجب مفاضلة فيم تم التغي ات ي د   يحق الطلب ق القواع د وف ر القي م تغيي له

  .امةالع
ول    - ج ررة للقب روط المق ه الش وافر لدي يأن تت م  ف ة أو القس ر   أو الكلي راد تغيي د الم المعه

من العام الدراسي الذي قبل فيه مستجدًا  آل فيوذلك ) درجات الثانوية وفرعها(تسجيله إليه 
  .الذي يرغب التغيير فيه الدراسي للمرة األولى والعام

م     الجامعات فيامعية السابقة بتغير قيده حياته الج فيأال يكون قد قام  - د د سواء ت أو المعاه
د ، أو من         إلى ذلك من آلية إلى أخرى أم من قسم ى معه ه إل ه نفسها، أو من آليت آخر بكليت

  .من معهد إلى معهد آخر أو معهد إلى آلية،
ابع  والتكنولوجي  التطبيقية تطبق شروط تغيير القيد على طالب المعهد العالي للعلوم - هـ ا الت

  .طالب أآاديمية األسد للهندسة العسكرية وعلى لمرآز الدراسات والبحوث العلمية،
ا   -2 ول فيه اج القب د يحت ات أو معاه ى آلي د إل ر القي ابقة أو  ال يجوز تغيي ار أو مس ى اختب ةمإل                        قابل
  )......).يإرشاد نفس -معلم صف(تربية  -رياضة -فنون -عمارة(
ى          -3 دهم إل ر قي ام تغيي ول الع وازي أو السوري      للطالب المسجلين وفق نظام القب يم الم نظام التعل

ا  فيالشروط والدرجات المطلوبة  غير المقيم إذا توافرت لديهم ي  الكلية المراد تغيير القيد إليه عام   ف
اضلة الخاصة بنظام القبول والشروط المف وفق العام الدراسي المراد تغيير القيد فيه وفيالقبول نفسه 

  .السابق) 2(  البند فيالواردة 
ر   -4 وازي أو السوري غي يم الم ام التعل ق نظ يم للطالب المسجلين وف ام  المق ى نظ دهم إل ر قي تغيي

عام   في الكلية المراد تغيير القيد إليها فيوالدرجات المطلوبة  الشروط القبول العام إذا توافرت لديهم
ه    وفيسه القبول نف د في ر القي ق  العام الدراسي المراد تغيي واردة      وف ة والشروط ال  في المفاضلة العام

  .السابق) 1( البند 
ام      -5 ق نظ جلين وف الب المس ر   (للط وري غي وازي أو الس يم الم يم التعل رب   المق الب الع أو الط
دهم   ) األجانبو ر قي ول  نظام  في تغيي در      القب ديهم الشروط وال وافرت ل ة نفسه إذا ت  في  جات المطلوب
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ول نفسه     فيالكلية المراد تغيير القيد إليها  ام القب ي ع ام  وف ه وفق        الع د في ر القي راد تغيي الدراسي الم
  .السابق) 1( البند  فيالقبول والشروط الواردة  بنظام المفاضلة الخاصة

رة    عام فيمحدثة  تكن تغيير القيد إلى آلية لم فيإذا آان طالب تغيير القيد يرغب   -6 ه ألول م قبول
  .القيد فقط تغيير عام فيتؤخذ العالمة 

ر    ( مفاضلة تغيير القيد للمسجلين وفق فيتكون العالمة المعتمدة   -7 وازي و السوري غي التعليم الم
رب  يم والع ب المق ى   ) واألجان لة األول ة المفاض ي عالم وازي (ه يم الم وري للتعل ر  والس يم اغي لمق

  .مفاضلة إمالء الشواغر بعالمة اليعتد، و)والطالب العرب واألجانب 
  :تتم إجراءات تغيير القيد وفق اآلتي -8

ه    الذي التغيير بطلب إلى ديوان الكلية أو المعهد فييتقدم الراغب  -أ ددًا في يريد التسجيل مج
 في  النجاح  الجامعة نفسها مرفقًا فيه صورة عن وثيقة في الطالب عن طريق مديرية شؤون

ا وضعه      الذي ة ووثيقة صادرة عن الكلية أو المعهدالشهادة الثانوي ًا فيه ه مبين آان مسجًال في
ه امًال وأن م الدراسي آ ة ل م يعاقب بعقوب ه ل ررة وأن تنفد فرص الرسوب المق ه يس من  تمنع

  .الجامعية السابقة حياته فيالتسجيل وأنه لم يسبق له أن قام بتغيير تسجيله 
ه  حال الموافقة عل فييقوم الطالب  -ب ة  ضوء الشروط   في ى طلب ده من     المطلوب رقين قي بت

د وال  فيتسجيله  ويستكمل آليته أو قسمه أو معهده السابق د آليته أو قسمه أو معهده الجدي  يع
  .المدة المحددة لذلك خالل مسجالًً فيه إال بعد تسديده الرسوم الجامعية المطلوبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قواعد االنتقال
  : لتالية الجامعات الحكومية السورية ا طالب من الجامعات غير السورية إلىتعتمد قواعد انتقال ال

  :حكمهم فيانتقال الطالب السوريين ومن   -أوًال
ن   -1 وريين وم ال الطالب الس وز انتق ييج ات  ف ن الجامع م م ة حكمه ى   الحكومي ورية إل ر الس غي

ورية  ة الس ات الحكومي ات(الجامع دا آلي نان والصيد الطب ع ةوطب األس ة المعلوماتي ) لة والهندس
  :اآلتية الشروط السنة الجامعية الثانية وما بعدها نقًال أو نجاحًا إذا تحققت اجتازوا للطالب الذين

ة أو     - ة العام هادة الثانوي ى الش ائزًا عل ال ح ب االنتق ون طال ا أن يك رع   م ن الف ا م يعادلهم
  .إليها االنتقال فيالكلية التي يرغب  فيالمطلوب للتسجيل 

ان  الطالب مفصوًال تأديبيًا من الكليات أو الجامعات التي نأال يكو - ا، أو ممن     آ مسجًال فيه
  .استنفد فرص التسجيل المقررة

  .يطلب النقل منها  التي الجامعة فيأن يكون للطالب حياة جامعية متصلة دون انقطاع  -
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  .السورية كوميةالح ال يجوز النقل من جامعات خاصة غير سورية إلى الجامعات  -2
ل      الكلية يتم معادلة المقررات التي درسها طالب النقل من قبل مجلس  -3 ذي ينق ان النظام ال مهما آ

دها      في  منه ويجوز نقل الطالب الراسب  ا بع ة وم ي السنة الثالث ى      ف ا إل ل منه وب النق ة المطل  الجامع
ي ر  ى      سب الصف المقابل إذا آانت المقررات االستدراآية مع المقررات الت د عل ا الطالب ال تزي فيه

  .السنة األدنى فيفإنه يقبل  أربعة مقررات، وإذا آانت تزيد على ذلك
دة  الجامعة المطلوب النقل منها من فيتحسب مدة التسجيل   -4 ى      الم اء عل ة المسموح اإلبق اإلجمالي

  .يوفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العال الحكومية الجامعات فيالتسجيل فيها 
ورية    -5  ة الس ات الحكومي ى الجامع ددًا إل ب مج ال الطال وز انتق ا   إذا يج جًال فيه ان مس بق أن آ س

ل    جامعة فيأحد الصفوف ثم سجل  فيورسب  د قب ي حكومية غير سورية شريطة أال يكون ق ك   ف تل
  .صف أعلى في الجامعة

ررات  أن يعف الكلية الجامعة بناًء على طلب مجلس فيشؤون الطالب  لمجلس  -6 ي الطالب من المق
ا   فيإذا ثبت أنه نجح  -النهائية عدا مقررات السنة الدراسية  ة   في مقررات دراسية تعادله ة مماثل  آلي

ذه   من سورية وتعود إلى سنوات أعلى فيمعهد عال مماثل معترف بهما  أو السنة التي تدرس فيها ه
  .المقررات

ا للطالب المن     -7 تم تحميله ول بسبب  تعد المقررات التي ي أخر ورود     اختالف  ق اهج أو بسبب ت المن
ر  (قاهرة آشف العالمات ألسباب خ ...حرب  تهجي نح    ) إل ررات االستدراآية، ويم م المق  الطالب  بحك

دم   فيفصلين دراسيين من بدء تسجيله  ة للتق ا  الكلي د       المتحاناته د انقضاء الفصلين الدراسيين تع وبع
  .المرسبة من المقررات

ام دراسي   يجوز انتقال ال -8 ى ع د انقضاء       طالب شرطيًا لمدة ال تزيد عل ن نتائجه بع واحد، وال تعل
ة وال يعطى     العام المذآور، ويوقف تسجيله دها من الكلي  بعد ذلك لمدة عام دراسي واحد، ويفصل بع

  .الجامعة فيأية وثيقة تتعلق بوضعه 
ا بموجب نظام     -9 ديها     تضامن  يطالب الطالب بجميع المقررات التي نجح فيه د ل ررات المعتم المق

ة لمن سجل      في٪  60النظرية وعن  الكليات في٪  50إذا آان معدله فيها يقل عن  ات التطبيقي الكلي
رة ي    ألول م ام الدراس ي الع ام      . 2006/2007ف ق النظ ا وف ا يكافئه دأو م ي المعتم ة  ف الجامع

  .فقط النقل سنة فيالمنقول إليها، وتعد هذه المقررات إدارية 
ة  السنة النهائية إلى الجامعات  فيال يعفى الطالب المنقول  -10 رر من      الحكومي السورية من أي مق

  .الجامعة المنقول منها فيهذه المقررات ونجح فيها  درس مقررات هذه السنة، ولو آان قد
  .والتخصص دبلومات وماجستيرات التأهيل فيال يسمح باالنتقال  -11
م  -12 ًا لحك دخالف ال الطالب المسجلين ي) 1(  البن يجوز انتق ات ف ر سورية و  جامع ة غي حكومي

وع  رط مجم ون ش ذين يحقق ات ال ي العالم ى   ف اب إل ة لالنتس ا المطلوب ة أو مايعادله هادة الثانوي  الش
ات ا  الكلي ال إليه ون باالنتق ي يرغب يالت ا  ف ا فيه ها بم ول نفس نة القب ات س نان  آلي الطب وطب األس

  .اتيةوالصيدلة والهندسة المعلوم
د       -13 دين ألسباب سياسية عن البل ذي  يحق للطالب السوريين المبع تهم      ال ه دراس ابعون في انوا يت آ

ل إذا        الجامعية والذين يحملون وثائق ى األق ى عل نة األول ى الس ة أو إل  تشعر بانتقالهم إلى السنة الثاني
ذا ة له ائق المثبت ديمهم الوث نة تحضيرية شريطة تق بوقًة بس ا آانت مس د من السلطات السورية اإلبع

ول من ال يحمل    ة للدراسة       المختصة ، ويمكن قب ائق المثبت ة حسب     في من هؤالء الوث السنة المقابل
دة   ،ويوقف تعهد خطي لمدة سنة وال تعلن نتائجه إذا لم يبرز الوثائق بموجب ادعائه تسجيله بعدها لم

  .الجامعة فيق بوضعه يعطى أية وثيقة تتعل وال عام دراسي، ويفصل بعدها من الكلية
ات   فيواإلداري العاملين  والقنصلي يجوز انتقال أبناء أعضاء السلك الدبلوماسي السوري -14 البعث

ة  الدبلوماسية السورية خارج   ارين        الجمهوري ة المع ة التعليمي اء أعضاء الهيئ ة السورية، وأبن  العربي
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ة        للعمل اء خدمتهم من الجامعات الحكومي د انته ر  خارج سورية عن ة     السورية  غي ى السنة المقابل إل
ي دا  وف ا ع ات واالختصاصات جميعه ات الكلي نان (                             آلي الطب وطب األس

  ).والصيدلة والهندسة المعلوماتية
  
  انتقال الطالب العرب واألجانب  - اثاني
  
ات  1- ن الجامع ب م رب واألجان ال الطالب الع وز انتق ة يج ر الس الحكومي ات غي ى الجامع ورية إل

  :الشروط التاليةالحكومية السورية وفق 
  .العربية السورية الجمهورية فيجامعة حكومية معترفًا بها  فيأن يكون مسجًال   -1
  .سينتقل منها التي الجامعة فيأن يكون قد أمضى سنة جامعية على األقل   -2
  :معدل ال يقل عن  على دلهاالشهادة الثانوية العامة أو مايعا فيأن يكون حاصًال   -3

  .والصيدلة الطب وطب األسنان: لالنتقال إلى آليات%  80
ات  % 70 ى آلي ال إل ا،  : لالنتق ع فروعه ة بجمي ة، الهندس ري،   والزراع ب البيط والط

  ).والتمريض
  .األعلى للمعاهد للمجلس لالنتقال إلى الكليات األخرى والمعاهد التابعة%  50

ال أعضاء السلك ر(الدبلوماسي والقنصلي يجوز انتق دين ) السوريين من غي يالمعتم ة  ف الجمهوري
م   م،  العربية السورية وأزواجه املين     وأوالده راء األجانب الع ي والخب اتها   ف ة ومؤسس  وزارات الدول

ال    و .سابقًا المبينة ال تقل مدتها عن سنة شريطة المعاملة بالمثل وفق الشروط بعقود دم طلب االنتق يق
ي ذه ف ة ه ن الحال ق ع الي     طري يم الع ى وزارة التعل ة إل ة (                   وزارة الخارجي مديري

  .حال موافقة الوزير عليها إلى الجامعات المعنية فيلتحال ) الطالب شؤون
  
ا الجنسية   : مالحظة   د إال بالجنسية     السورية  إذا آان الطالب يحمل أآثر من جنسية ومنه فال يعت

  .السوريين ام نقلالسورية وتطبق عليه أحك
  

  إجراءات االنتقال - ثالثا
ى      الجامعات يتقدم الطالب الذي تتوافر فيه شروط وقواعد االنتقال من -1 ر السورية إل ة غي الحكومي

 إلى ديوان الكلية التي) الجامعة  فيوفق النموذج المعد (بطلب خطي  الجامعات الحكومية السورية ،
ه الطابع     المختصة، الجامعة فير مدير شؤون الطالب االنتقال إليها، بعد تأشي في يرغب ملصقًا علي

ي    في ومجمل حياته الجامعية خالل سني دراسته   ، القانوني يبين فيه سبب طلب االنتقال ة الت الجامع
  :االنتقال منها مرفقًا باألوراق الثبوتية اآلتية في يرغب

د    -أ ن القي ورة ع يص دني   ف جل الم وس (الس د نف ن) قي و ويمك ية   يرتص ة الشخص البطاق
  ).مديرية شؤون الطالب المرآزية( وتصديقها من الجامعة) الهوية(
  .بدرجاتها صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية مع بيان -ب
ررات    حياته وثيقة من الجامعة التي آان الطالب مسجًال فيها تبين مفصل -ج ية والمق الدراس

درجات    ا وال ي  التي نجح أو رسب فيه ا   ح الت ة    (صل عليه ة ومصدقة إذا آانت باللغ  مترجم
ة    ) األجنبية ة الدول ة من وزارة خارجي ي  على أن تصدق الوثيق فارة     الت ا ، والس صدرت منه

  .السورية الخارجية تلك الدولة ووزارة فيالسورية 
ة شؤون الطالب      -2 ة  في تحال طلبات النقل إلى لجن تها  الكلي ا    لدراس ضوء شروط    في والبت فيه

ابقًا وقواعد واردة س ال ال ل االنتق الزم وتحي رار ال اذ الق ة التخ ى مجلس الكلي ات إل ذه الطلب ة ه  اللجن
  .وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمها إلى الكلية بشأنها
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  .النقل  قرار ترفع قرارات مجلس الكلية إلى مجلس شؤون الطالب التخاذ  -3
  :تسجيلهم باألوراق الثبوتية اآلتية كمال مراحليتقدم الطالب الذين قبلت طلبات نقلهم الست  -4

  .طلب انتساب   -1
  .صور عنها) 3( الوثيقة األصلية لشهادة الدراسة الثانوية مع   -2
  ).من طبابة الجامعة(وثيقة الكشف الطبي  -3
  . صور شخصية 10  -4
إال يعتبر الطالب مسجًال   مع مغلف لوضع األوراق وال) سم 30( مصنف سحاب طوله  -5

  .المطلوبة منه أصوًال بعد تسديد الرسوم الجامعية
ة   على حكمهم الذين تمت الموافقة فييسدد الطالب السوريون ومن   -5  في انتقالهم الرسوم المطلوب

وازي   يم الم ام التعل ذيننظ تثناء ال ون باس ى    يحقق اب إل ة لالنتس ات المطلوب وع العالم رط مجم ش
  .سنة القبول نفسها فييها باالنتقال إل يرغبون الكليات التي

  : التالية الرسوم  يسدد الطالب العرب واألجانب المنقولين إلى جامعة دمشق -6
  )الصيدلة -األسنان طب -الطب(دوالر أمريكي من طالب آليات  10000

ات 6000 الب آلي ن ط ي م ع(دوالر أمريك ة بجمي ا الهندس ة -فروعه ب  -الزراع الط
  )التمريض-البيطري
  . مريكي من طالب الكليات األخرىدوالر أ 5000

ة  فيأبناء العاملين  ويعامل ة      السورية  الشرآات المشترآة مع الحكوم أو مع إحدى المنظمات الدولي
  أو العربية أو اإلقليمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أحكام عامة  - رابعا
  :تصدق الوثائق غير السورية من الجهات اآلتية  -1

  .لة التي صدرت عنهاالدو فيوزارة الخارجية   -أ
  .تلك الدولة فيسفارة الجمهورية العربية السورية   -ب
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  .الجمهورية العربية السورية فيوزارة الخارجية   -ت
  .ترجمة مصدقة من وزارة العدل إذا آانت باللغة األجنبية  -ج

للتوثق من  وزارة التعليم العالي  ترسل صورة عن الوثائق غير السورية المقدمة من الطالب إلى  2-
اريخ       فيأصوًال وفق تعليمات الوزارة  صحتها من الجهات التي أصدرتها م وت دون رق ذا الشأن وي ه

  .الكلية إلى المتضمن التأآد من صحتها على بطاقة الطالب فور إعادتها رئاسة الجامعة آتاب
ا طاب  ملصقًا ترسل الشهادة الثانوية األصلية غير السورية مع صورة عنها ، 3- ى وزارة   عليه ًا، إل ع

 السورية فور استالمها من الطالب ويدون رقم وتاريخ قرار الثانوية التربية لمعادلتها بشهادة الدراسة
  .وزارة التربية على بطاقة الطالب فيتعادل الشهادات  لجنة
ه     الجهات  قرار التخرج مالم يتم التأآد من فيعدم إدراج اسم الطالب  4-  المختصة من صحة وثائق
  .المختصة لجهاتامن 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السادسالفصل 
  قواعد وعالمات النجاح ومنح الدرجات

  حاالمتحانات وعالمات النجا  - أوال
ة درجة          -1 ى مئ رر من صفر إل دُّ . تقدر عالمة امتحان آل مق ًا    ويع ي الطالب ناجح رر إذا   ف المق

  :حصل على
ل  )  60(  -أ ى األق ة عل يدرج رر بالنس  ف ان المق بامتح جل بة للطال رة  المس يألول م ات  ف الكلي

ة      .لقانون تنظيم الجامعات  التنفيذية التطبيقية بعد صدور الالئحة ة تطبيقي د آلي ي تع ة   ف آل   :الجامع
ة  ات اآلتي ن الكلي ة :م نان  -الطب  آلي ة طب األس ة الصيدلة  -آلي ف   –آلي ة بمختل ات الهندس آلي

ة الزرا  ا آلي ا فيه روع بم ة االختصاصات والف ة - ع ة االقتصاد   -الطب البيطري  آلي ة  –آلي آلي
ة    -آلية التربية الرياضية - آلية الفنون الجميلة -آلية التمريض   -الصحية  العلوم آلية –العلوم  آلي

ة النجاح      .الموسيقية آلية التربية  -السياحة  ى لعالم ي يكون الحد األدن رر تدرسه    ف ات   آل مق الكلي
ام الدراسي     ويطب / 60/المذآورة  دءًا من الع ،  2006/2007ق النظام على آل طالب سجل فيها ب
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ي أما الطالب المسجلين    ى         ظل  ف انون تنظيم الجامعات فيكون الحد األدن ابقة لق ة   الالئحة الس لعالم
  ./50 /نجاحهم

بة للطالب    فيدرجة على األقل )  50(  -ب رر بالنس ذلك     في  المسجل  امتحان المق ات وآ اقي الكلي ب
  .قبل صدور هذه الالئحة التطبيقية الكليات فيالب المسجل الط
ة      أو تعد العالمة للمقررات التي نجح فيها الطالب الذين تم نقلهم  -2 ات تطبيقي ى آلي دهم إل ر قي  تغيي

بح دا أص ى لح اح  األدن ى % 60للنج اسعل ادل ) 59-50( أس دل   ) 60(تع اب مع ي حس ة ف درج
ي   ررات الت ة للمق ت العالم رج وتثب ة   التخ ب بدرج ا الطال ح فيه دل  ) 60(نج اب مع ي حس أآثر ف ف

  . التخرج 
إن      شفهي  إذا آان امتحان أي مقرر يتألف من امتحان آتابي وآخر   -3  ال السنة ف ي أو أعم أو عمل

ا درجات        تتكون هذا المقرر فيعالمة الطالب  ة مضافًا إليه ات الكتابي  من مجموع درجات االمتحان
مطلع آل سنة دراسية، النسبة  في ملية أو أعمال السنة ويقرر مجلس الكليةالع الشفهية أو االمتحانات

ات، ذه االمتحان ل من ه ة لك بة  وال المئوي ديل النس ييجوز تع رار من  ف ية إال بق نة الدراس اء الس أثن
  .الجامعة مجلس

احد إلى الو) أعمال السنة+ عملي + نظري (عالمة امتحان المقرر  فييجبر الكسر بعد الجمع   - 4
  .  الصحيح مهما آانت قيمته

  
  )اإلجازة(تقدير الدرجة - ثانيًا 

  :تمنح اإلجازة من المراتب التالية
  :النحو اآلتي على درجة على األقل تكون 60المقرر  فيإذا آانت درجة النجاح  -أ
  .فأآثر)  95( مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدًال عامًا قدره  -
  )95( إلى مادون )  85( معدله العام  مرتبة االمتياز إذا آان - 
  )85( إلى مادون )  75( مرتبة جيد جدًا إذا آان معدله العام  - 
  )75( إلى مادون )  65( مرتبة جيد إذا آان معدله العام  - 
  )65( إلى مادون )  60( مرتبة مقبول إذا آان معدله العام  - 
  
  :النحو اآلتي على ى األقل تكوندرجة عل 50المقرر  فيإذا آانت درجة النجاح  -ب
  .فأآثر)  90( مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدًال عامًا قدره  -
  )90( إلى مادون )  80( مرتبة االمتياز إذا آان معدله العام  -
  )80( إلى مادون )  70( مرتبة جيد جدًا إذا آان معدله العام  -
  )70( دون إلى ما)  60( مرتبة جيد إذا آان معدله العام  -
  )60( إلى مادون )  50( مرتبة مقبول إذا آان معدله العام  -
  
ديرات أيضًا     ويعمل الوثائق والمصدقات، وفيدرجة اإلجازة  فيتذآر هذه المرتبة  -ج ذه التق  في به

  .امتحانات نهاية السنة
  .جازةلنيل درجة اإل المحددة المعدل العام هو المتوسط الحسابي لمعدالت سنوات الدراسة -د
امتحانات المقررات  فيالطالب  نالها معدل آل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي للعالمات التي -ـه

  .العائدة لتلك السنة
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  القواعد االمتحانية - ثالثًا
ق    . 1 م يحق ذي ل رر ال دوام المحددة      يحرم الطالب من التقدم إلى امتحان المق بة ال ه نس ي في الالئحة   ف
  .فيه خلية للكلية ويعدُّ راسبًاالدا
ل،  . 2 ى األق اءً  يعلن عميد الكلية قبل بدء االمتحان بأسبوع عل ة       بن راح مجلس القسم وموافق ى اقت عل

  .الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة الطالب مجلس الكلية، أسماء
  .ى لجان االمتحانويشرف عل والمراقبين يدير عميد الكلية االمتحانات ويعين رؤساء القاعات. 3
  :آل آلية فيتؤلف . 4

  .لجنة امتحان المقرر -
  ).الرصد(لجنة المراقبة العامة  -

رر      الطالب تقوم لجنة امتحان المقرر بتقدير اإلجابات الكتابية واختبار. 5 ان للمق ًا إذا آ فهيًا وعملي ش
ررا  فيمجلس الكلية  ويحدد .امتحان شفهي أو عملي  ي يجري  مطلع آل عام دراسي المق ا  ت الت  فيه

ابي  ررات  امتحان شفهي أو عملي باإلضافة إلى االمتحان الكت ة       والمق ي يخصص جزء من عالم الت
  .امتحانها ألعمال السنة

ين   ) الرصد(لجنة المراقبة العامة  يؤلف عميد الكلية برئاسته أو برئاسة من يكلفه من نائبيه،. 6 من ب
درجات       والعاملين اإلدار أعضاء الهيئة التعليمية ة تسجيل ال ذه اللجن ة ه ين، وتكون مهم ة   ي والمراجع
  .وإعداد نتائج االمتحان

   .ال يدخل إلى قاعة االمتحان أي طالب بعد توزيع األسئلة. 7
ه      آتاب قاعة االمتحان أي فيال يجوز للطالب أن يصطحب معه . 8 يلة اتصال أو آل مال أو أي وس

 يسمح به العميد بناء على طلب أستاذ الكتابة فيما عدا مامن  خالية عالقة بالمقرر أو ورقة ولو آانت
  .ويجب أن تكتب اإلجابة على الورق المقدَّم من الكلية. المقرر

 وفي فيه إخالل بنظام االمتحان،  عمل أثناء االمتحان أو القيام بأي فييحظر على الطالب الكالم . 9
يس  ذر رئ ة ين ة المخالف ة حال الف، وإذا القاع ب المخ ة  الطال ن قاع ر ج م ة ُيخ ب المخالف رر الطال  آ

  .فيه درجة الصفر ويعطى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة فيويعدُّ امتحانه الغيًا  االمتحان
المقرر موضوع     .  10 ة ب ه عالق ا ل ُيخرج من قاعة االمتحان      االمتحان  آل طالب يعثر معه على م

ًا     ه الغي دُّ امتحان رر  في ويع ذي  المق ه ا   ال ة االنضباط،      ارتكبت في ى لجن ة ويحال إل ي لمخالف  حال  وف
ه ويعطى    ثبوت ي تلي ا  المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات الت د أو     فيه درجة الصفر، وللعمي
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تش  يس القاعة أن ئمن ينوب عنه أو ر ى         يف دعو إل ة ت رائن قوي أمر بتفتيشه إذا وجدت ق  الطالب أو ي
  االمتحان  قة بالمقرر موضوعحيازة ذلك الطالب ما له عال فيبأن  االشتباه

االمتحان ُيخرج من قاعة      في يغش   آل طالب يحاول الغش بأية صورة آانت أو يضبط وهو   . 11
ة االنضباط،    المقرر فياالمتحان، ويعدُّ امتحانه الغيًا   وفي الذي ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجن

درجة الصفر، ويعاقب     ويعطى تحانيةجميع مقررات الدورة االم فيالغش يلغى امتحانه  ثبوت حال
ع  في بالحرمان من التقدم إلى االمتحان   ي         أرب ًا للقواعد الت ك وفق ر، وذل ى األآث ة عل دورات امتحاني

  .التعليم العالي مجلس يضعها
ه .  12 ه،      شخصية  ُيعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحال ره بقصد أداء االمتحان عن غي

   .بدًال منه لهذه الغاية ويحال آل منهما على القضاء شخصًا أدخلوآذلك الطالب الذي 
ه أو      من الحاالت السابقة فييتم إخراج الطالب من قاعة االمتحان .  13 وب عن د أو من ين قبل العمي

  .االمتحانات العملية رئيسًا للقاعة في الممتحن رئيس القاعة، ويعدُّ األستاذ
ا  الن الشهادة وسحبها منيترتب على إلغاء االمتحان بط.  14 ل آشف       حامله د منحت قب إذا آانت ق

  .الغش أو آشف المشارآة فيه
  .العميد جميع األحوال ينَظم ضبط بالحادث ويقدم إلى وفي.  15
ى   .  16 ة عل ات الكتابي ئلة االمتحان رر أس دريس المق ائم بت زاء   أن يضع الق ع أج املة لجمي ون ش تك

دة   ع م بة م دُّدة ومتناس رر ومتع ان المق ا    . االمتح الع عليه ق اإلط م ح يس القس ة ورئ د الكلي . ولعمي
  .االقتضاء أن يقوم بوضعها من يختاره عميد الكلية لهذا الغرض عند ويجوز

راح مجلس القسم المختص    . 17 رر،       يحدد مجلس الكلية بناء على اقت ابي لكل مق دة االمتحان الكت م
  .الدراسي  بداية العام فيويكون ذلك 

ي   في عليه جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة فيلناجح يمنح ا.  18 درجة اإلجازة الجامعية الت
  الكلية ورئيس الجامعة،  عميد تقدم إليها شهادًة موقعًة من

ي يعطى الطالب الناجح .  19 ررات الخطة الدراسية     ف ع مق ة  جمي ا      المطبق ة تخرج يوقعه ه وثيق علي
وب  أن ويجوز عميد الكلية أو من ينوب عنه،  يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ين

ا يجوز         عنه ا ، آم ي ناله ي درسها والعالمات الت ررات الت يعطى من يرغب من      أن تبين فيها المق
ع  ن واق ة مصدقة م ي الكلي جالتها طالب أو خريج ذآورة   س ات الم ن البيان ًا م يمتضمنة أي ذه  ف ه

  .المتعلقة بذلك للتعليمات السجالت وفقًا
أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه  إذا اليسلم الطالب شهادة اإلجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إال.  20

  .الجامعة فيلمعنية اجميع الجهات 
ل من      . 21 ة للنق ام الناظم الي األحك يم الع ى السنة        يضع مجلس التعل ا إل نة الدراسية المسجل فيه الس

ل الطالب من     وفيسي المعتمد ، النظام الدرا الدراسية التي تليها وفق ى   سنة  جميع األحوال ال ينق إل
ررات من مختلف سني     ي الدراسة   أخرى إذا آان يحمل أآثر من أربعة مق ر     ف النظام الفصلي وأآث

  النظام السنوي فيمن مقررين 
دورة   في يسمح للطالب الراسب الذي اشترك .  22 ات ال ى      الفصلية  امتحان ل إل ى ونجح أو انتق األول
ى أن يسجل الس ينة األعل ررين ف دَّرس  مق ي ت ررات الت ر من المق ى األآث يعل  الفصل الدراسي ف

ا      الثاني ررات الراسب فيه د عدد المق ى     مع  من السنة األعلى شريطة أال يزي دين عل ررين الجدي المق
  أربعة مقررات 

ي   -من جامعة أخرى  نقًال بالنسبة للطالب المقبول–حساب الرسوب  فيال تدخل .  23 المقررات الت
  .والتي تعود إلى سنة أدنى من السنة التي سجل فيها المناهج يكلف بها نتيجة الختالف

ب .  24 ب الراس ق للطال ييح ه ف تفظ بعالمات ر أن يح رر أو أآث ي مق رر  ف ذا المق يه ع  ف جمي
ة  ارات العملي نة (االختب ال الس ات –أعم ا ..) … البحث حلق يأو م ات   ف ر االمتحان ن غي ا م حكمه
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د  في النظرية، ويعفى ال  هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات، آما له أن يعي ذه    أعم نة له الس
ادة ه للعم ب خطي يقدم ى طل اًء عل ررات بن ن  خالل المق نة االشهر األول م لفصل الدراسي أو الس

  .العالمة السابقة فييطالب بالدوام ويسقط حقه  الحالة هذه وفيالدراسية، 
  .المواعيد المحددة للتسجيل في الدراسي مطلع العام فيالسنة الدراسية األعلى  فيلتسجيل يتم ا. 25
ى      .  26 ررات عل ع مق ذي يحمل أرب رة ال ر  يسمح لطالب السنة األخي ات الفصل     األآث بنتيجة امتحان

  .السنوي أن يدخل امتحانًا تكميليًا فيهما النظامفي الدراسي الثاني، أو مقررين 
ة    الب السنة الدراسية النهائية الذي استنفد يسمح لط.  27 ي الجامع اء ف ا للبق دم من    المسمموح به بالتق

  .التسجيل امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص دورات خارج الجامعة إلى أربع
  :تيالتكميلي  وفق اآل االمتحانفي الجامعات  فيتحدد قواعد اشتراك طالب السنة األخيرة .  28

تنفد لفرص التسجيل         -أ ر مفصول أو مس ة    في  يحق لكل طالب غي الجامعات ويحمل أربع
رة  السنة فيمقررات فما دون  ام الدراسي االشتراك        بنتيجة  األخي ات أحد فصلي الع امتحان

  .للعام الدراسي ذاته إذا آان مسجًال فيه التكميلي االمتحان في
ي  -ب دخل االمتحان التكميل يال ي ة االنضباطيةشمول ا ف ان الطالب  المتضمنة لعقوب حرم

ذلك إذا   اني وآ يين األول والث لين دراس ان لفص ق     آ ية، ويح ول دراس ع فص ان ألرب الحرم
  .االمتحان التكميلي فياالشتراك  الفصل للمفصول بعد انتهاء مدة

ون أ    مدد يستفيد طالب السنة الدراسية النهائية الذين استنفدوا -ج ذين يحمل ة  الدراسة وال ربع
ي تعقب      دورات امتحانية متتالية  أربع مقررات على األآثر من ة الت ات التكميلي من االمتحان
  .آل دورتين امتحانيتين 

  .االمتحان الذي يتغيب عنه فييعطى الطالب درجة الصفر .  29
ذي    .  30 أ ال الج الخط ي تع د الت الي القواع يم الع س التعل ع يضع مجل ي يق ب   ف ة الطال الن نتيج إع
ه إدارة     المناسب الوقت فيتحانية ولم تتدارآه آليته االم ق أصولي تجري وذلك إذا ماثبت بنتيجة تحقي

  .هذا الخطأ فيال يد للطالب  أن الجامعة
ا ال يتعارض مع القواعد       الخاصة تتضمن الالئحة الداخلية لكل آلية القواعد االمتحانية.  31 ا بم به

  .نفيذية لقانون تنظيم الجامعاتالت الالئحةفي العامة لالمتحان الواردة 
  
  
  
  
  
  

  االنضباط والعقوبات االنضباطية - رابعًا
  :االنضباط  -1
يم   من خارج الجامعة يخضع الطالب المسجلون والمرخص لهم بالتقدم إلى االمتحان - و طالب التعل

بالقوانين  اللمخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية آل إخ المفتوح لنظام االنضباط ويعدُّ
ى       واألنظمة الجامعية وبمختلف النشاطات الطالبية التي ة سورية، وعل وطني لطلب اد ال يتوالها االتح

  :ألخصا
  .المنشآت الجامعية األخرى األعمال المخلة بأنظمة الكليات و المدن الجامعية وسائر) 1
ال      ) 2 دروس والمحاضرات واألعم دبر عن حضور ال ة ا  االمتناع الم ي   الجامعي ألخرى الت

  .تقضي األنظمة بالمواظبة عليها
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ش ) 3 يالغ ه أو  ف ارآة في ه أو المش روع في ان أو الش يره االمتح ام  تيس الل بنظ أو اإلخ
  .االمتحان

ة وبحسن السيرة والسلوك     ) 4 اآلداب العام ا     داخل  األفعال المخلة ب ا مم ة أو خارجه الجامع
  .يسيء إلى سمعة الجامعة

رخيص    في المشارآة لجامعة أو االنتساب إليها أوتنظيم الجمعيات داخل ا) 5 ا دون ت أعماله
  .لطلبة سورية الوطني مسبق من الجامعة أو االتحاد

  .النافذة واألنظمة أعمال ذات طابع سياسي خالفًا للقوانين فياالشتراك ) 6
  .النظامية القيام بأعمال منافية لآلداب أو االحترام الواجب للهيئات) 7
تع) 8 اءة اس األجهزة أو إس ة أو اإلضرار ب ة الجامع واد مال أمكن ة أو  الم ب الجامعي أو الكت

   .إتالفها
د حائط أو وضع     ) 9 ع النشرات أو إصدار جرائ ات  توزي ع    إعالن ة صورة آانت أو جم بأي

اد   الملحقة توقيعات داخل الجامعة أو األمكنة بها دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة أو االتح
  .سورية لطلبة الوطني

  العقوبات االنضباطية  -2
  .التنبيه مشافهة. 1
  .التنبيه آتابة. 2
  .اإلنذار. 3
  .شهرًا الحرمان من حضور دروس أحد المقررات مدًَّة ال تتجاوز. 4
ك     . 5 ؤدي ذل ى أال ي هرًا عل اوز ش دًَّة ال تتج ة م ن الكلي ى الفصل م ول    إل ن دخ ب م ان الطال حرم

  .االمتحان
  .دورة امتحانية واحدة في أآثر مقرر واحد أو فيإلى االمتحان حرمان الطالب من التقدم . 6
  .واحدة دورة امتحانية فيمقرر أو أآثر  فيإلغاء امتحان الطالب . 7
  .الفصل من الكلية مدًَّة ال تتجاوز ثالثة أشهر. 8
ى   الدراسة أو االمتحان وإ  متابعة إيقاف الطالب احتياطيًا مدًَّة ستة أسابيع على األآثر عن. 9 ه إل حالت

  .لجنة االنضباط
  .دورة امتحانية واحدة  فيالحرمان من االمتحان .  10
  .الفصل من الكلية لمدة تزيد على ثالثة أشهر.  11
  .الفصل النهائي من الكلية.  12
  .الفصل النهائي من الجامعة.  13
  حال تكرار المخالفة فيتشدد العقوبة .  14
. ملف الطالب فيالشفوي والكتابي  التنبيه بات االنضباطية عداتحفظ القرارات الصادرة بالعقو.  15

ى الفصل   ائي  ويترتب عل ات         النه ى االمتحان دم إل د أو التق إعالن   ويجب  .عدم السماح للطالب بالقي
ة    ل الجامع باطية داخ ة االنض ادر بالعقوب رار الص غ .الق ن     ويبل ائي م ل النه ادر بالفص رار الص الق

  .خرىاأل الجامعة إلى الجامعات
  
  : لطة فرض العقوبات االنضباطيةُس  -3

اعدون   -أ اتذة المس اتذة واألس ية األس ة التدريس اء الهيئ م أعض ع   وله ات األرب رض العقوب ف
ة  ى المبين ياألول ر ف ا ةالفق ابقة عم ع الس ن الطالب  يق يم دروس والمحاضرات   ف اء ال أثن

  .بمقرراتهم واألعمال الخاصة
  .السابقة ةالفقر فيات الخمس األولى المبينة عميد الكلية وله فرض العقوب -ب
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السابقة بعد أخذ رأي  ةالفقر فيرئيس الجامعة وله فرض العقوبات العشر األولى المبينة  -ج
أن يمنع الطالب من دخول الحرم الجامعي مدًَّة  االحتياطي حالة اإليقاف فيعميد الكلية، وله 

  .على األآثر أسابيع ستة
  .العقوبات جميع ناًء على اقتراح لجنة االنضباط وله فرضمجلس الجامعة ب -هـ 
  

  لجنة االنضباط  -4
  :تؤلف لجنة االنضباط من  -1

  ).رئيسًا(     .نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية -
  )عضوًا(      نائب عميد الكلية المختصة لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية -
  )عضوًا(       .المختصة يسميه مجلس الكلية أحد أعضاء مجلس الكلية  -
  )عضوًا(           . ممثل عن نقابة المعلمين يسميه مكتب الفرع المختص -
  )عضوًا(     ممثل عن االتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب اإلداري -

يس  يصدر قرار إحالة الطالب على لجنة اال  -2 ة  نضباط من رئ اء   الجامع ى طلب    مباشرة أو بن عل
  .عميد الكلية المختص

واردة     - 3 ى ال ات الخمس األول اف     في  القرارات التي تصدر بفرض العقوب ابقة وباإليق رات الس الفق
  .االحتياطي تكون نهائية

ة من    لمجلس التظلم  يجوز ال يجوز لمن فرض أو اقترح العقوبة إعادة النظر فيها وإنما  - 4 الجامع
ا  ة  تالقرار الصادر بإحدى العقوب ام   التأديبي تظلم   ويكون  ) 13-12-11-10-8-7-6( ذات األرق ال

دة     الل م ة خ رئيس الجامع ب ل ه الطال ب يقدم اها بطل رار     أقص الن الق اريخ إع ن ت ًا م ون يوم ثالث
  .العقوبة أو يخفضها يثبت الجامعة أن ولمجلس

ى          -5 اًء عل ة من ملف الطالب بن ع العقوب د    طلب  يجوز لمرة واحدة، رف ه بع مرور عام    خطي من
ذها، اء تنفي ل من انته ى األق د عل تم واح ات   وي بة للعقوب ة بالنس رار من مجلس الكلي ة بق ع العقوب رف

  .وبقرار من مجلس شؤون الطالب بالنسبة لجميع العقوبات األولى الخمس
د النظر    لمجلس  -6 ي الجامعة أن يعي رار الصادر بالفصل    ف ائي  الق د      النه ة بع ة أو الجامع من الكلي

  .سنتين على تاريخ صدورهمضي 
ة       -7 وائح الجامع ه بل دم علم ا  ال يجوز أن يحتج الطالب بع ا نشر       وأنظمته ى م دم اطالعه عل أو بع

  .ما ينشر بهذه اللوحات معلومًا من وقت نشره ويعدُّ .بلوحات اإلعالنات فيها 
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  السابعالفصل 
  الشؤون االجتماعية والرياضية

  التفوق  - 1
  :يمنح رئيس الجامعة بقرار منه

ي آًال من الطالب الثالثة األوائل   -1 ة    ف ة  آل  في السنوات االنتقالي انح     آلي أو قسم أو تخصص، م
وق باسم   وق الدراسي       ( لدرجة اإلجازة ، شهادة تف ة   ) شهادة الشهيد باسل األسد للتف أة مالي  مع مكاف

دارها وق األول .ل)  20.000(  مق اني.ل)  17500( و            س للمتف )  15000(  و س للث
نهم .ل اح أي م دل درجات نج ل مع ى أال يق ث عل ي س للثال ة عن  ف نة االنتقالي ي،  70الس ال  وف ح

ي            في وجود أآثر من طالب يتساوون ة الت أة المماثل نهم المكاف نح آل م دل مع الطالب الثالث يم المع
  .الطالب لهذا تمنح

وق باسم    اإلجازة، قسم أو تخصص، مانح درجة آل آلية أو فيالخريج األول   -2 شهادة  (شهادة تف
وق   األول الشهيد باسل األسد للخريج  دارها     ) المتف ة مق أة مالي ى أال ..ل)  50000( مع مكاف  س عل

دل عام     الذي ، ويقصد بالخريج األول الطالب 70معدل تخرجه العام عن  يقل ى مع حصل على أعل
ا   بنتيجة نالكلية من بين جميع الخريجي في ك  في امتحانات العام الدراسي بدورتيه اإلمتحانيتين بم  ذل

  .التكميلية لهذا العام االمتحانات
  .الدراسية التالية لسنة االستحقاق السنة فييتم منح شهادات التفوق مع المكافآت إلى مستحقيها  -3
  
  اإلنتاجيةالمعسكرات   - 2
المعسكرات  فيالعالي،االشتراك  التعليم ددها مجلسعلى طالب الكليات أو بعض أقسامها التي يح - 

  .اإلنتاجية
  .الداخلية للكليات اللوائح فيتعدُّ هذه المعسكرات اإلنتاجية جزءًا من الخطة الدراسية  
ي يُ    -  ام الت ات واألقس دد الكلي ا تح زم طالبه كرات ل كرات     بمعس ذه المعس ة ه س إقام ة وأس إنتاجي

  .رآة والنجاح فيها المشا وشروط وبرامجها وتوقيتها
ة  فيقسمي اآلثار والمكتبات  –آلية الزراعة  :الكليات واألقسام - ا    – اآلداب آلي  في قسم الجيولوجي

  .آلية العلوم
  الكليات المذآورة    فيتقام المعسكرات اإلنتاجية لطالب السنة ما قبل األخيرة 

بين شهري تموز وآب من آل عام   وتنفذ تحدد مدة المعسكرات اإلنتاجية بثالثين يومًا على األآثر  -
  .المدة شريطة أال تقل عن خمسة عشرة يومًا هذه الجامعة تخفيض ولمجلس

٪ من المدة المحددة وشارك    75 عن المعسكر اإلنتاجي من حقق نسبة دوام ال تقل فييعد ناجحًا   -
  .ة وتقرير األستاذ المشرفالمعد لذلك من قبل مجلس الكلي للبرنامج أعمال المعسكر الفعلية وفقًا في
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ه       - ن نتائج كرات وال تعل ذه المعس ن ه ب م اء الطال وز إعف ل ال يج ه    قب ت إتباع ة تثب ه وثيق تقديم
  .لمعسكر اإلنتاجي ونجاحه فيهل
ا      المعسكرات للجامعة أن تنسق مع الجهات العامة والخاصة لتنفيذ  - رامج يحدد فيه اإلنتاجية وفق ب

  .الزمان والمكان
  .لوائحها الداخلية في اإلنتاجي إدخال مقرر المعسكر أعاله فيكليات المبينة على ال  -
  
  التبادل الطالبي  - 3

ل ورية   تعم ة س وطني لطلب اد ال ع االتح اون م ات بالتع ع الجامع ى رف توىعل ة  مس اة االجتماعي الحي
ديم   ية لتق ة والرياض ة والفني كرات اإلنتا   والثقافي ة للمعس ة والعيني اعدات المالي رحالت  المس ة وال جي

   العلمية االطالعية والتبادل الطالبي العربي واألجنبي
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  دراسات التأهيل والتخصص
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ات         -1 ى طلب الكلي اًء عل نح الجامعات بن ات الطب   (تم دا آلي وم  ) يدلة وطب األسنان والص    ع دبل
  .الكليات فياألحكام اآلتية واألنظمة الخاصة بهاتين الدرجتين  وماجستير التأهيل والتخصص وفق

تير       -2  وم وماجس روع درجات دبل الي ف يم الع ل  يحدد مجلس التعل التخصص وتفصيالتهما  و التأهي
ات ًا لحاج اتهما وفق ع وتخصص اس الت  المجتم ى أس ات وعل ة للكلي ات المتاح ينواإلمكان يق ب  نس

  .والمعاهد العليا الجامعات
ة        -3 ات الدول ب حاج دريجيًا حس درجات ت ذه ال اح ه تم افتت ادية ي ة   االقتص ة والتقني واالجتماعي

  .بناًء على اقتراح مجلس الجامعة المختص الوزير واإلمكانات المتاحة بقرار من
ي     -4 ام دراس ل والتخصص ع وم التأهي ل دبل ة لني دة الدراس د م ل و ،ولني واح تير التأهي ل ماجس

  . التخصص عامان دراسيان
ي يشترط من أجل قيد الطالب   -5 ل    ف وم أو ماجستير التأهي ى     والتخصص  دبل أن يكون حاصًال عل

ازة  ة اإلج ي درج رع االختصاص ف ذي ف ن   ال ات، م درجتين بالكلي اتين ال ام الخاص به دده النظ يح
اٍل معترف    آلية جة معادلة لها منالجمهورية العربية السورية أو على در جامعات إحدى أو معهد ع

  .بهما من مجلس الجامعة
ل والتخصص   -6 وم أو ماجستير التأهي ى طالب دبل ق عل ى طالب درجة   تطب ة عل ام المطبق األحك

ام  ن أحك تفيدون م ازة ويس ي وال اإلج ان التكميل ارج   االمتح ن خ ان م ى االمتح دم إل م بالتق مح له  يس
  .الجامعة

ل والتخصص أن   يجوز لطالب دب  -7 دة سنة واحدة        لوم أو ماجستير التأهي اف تسجيله لم يطلب إيق
 العام إيقاف تسجيله خالل شهرين من بدء فيآليته بطلب يتضمن رغبته  شريطة أن يتقدم إلى عمادة

ي يجوز إيقاف التسجيل   وال الدراسي الذي يلي العام الدراسي الذي سجل فيه ألول مرة، د    ف سنة القي
وز أل ان أن  وال يج بب آ د  ي س ي       يزي ام دراس ن ع جيل ع اف التس دة إيق ي م ل   در ف ات التأهي اس

  . والتخصص والماجستير
ا      -8 ل والتخصص فيم تير التأهي وم وماجس الب دبل ى ط ق عل ق تطب باطية   يتعل ات االنض بالعقوب

ي حالة ثبوت الغش  فيأما . اإلجازة األحكام المطبقة على طالب درجة ات فتكون العقوب    ف  ةاالمتحان
  .النهائي من الجامعة الفصل

وم أو     -9 ى دبل ل  ماجستير  يشترط من أجل حصول الطالب عل از بنجاح     التأهي والتخصص أن يجت
  .بالكلية نظام دراسات التأهيل والتخصص الخاصة فيالمحددة  البحوث امتحانات المقررات ويجري

دموا    للدب وبحوثها جميع مقررات الخطة الدراسية فييمنح الناجحون   -10 ي تق لوم أو الماجستير الت
  الكلية ورئيس الجامعة  عميد إليها شهادة موقعة من

ل   -11 ي  والتخصص  تصدر األنظمة الخاصة بدبلوم وماجستير التأهي وزير      ف رار من ال ات بق الكلي
  .العالي بعد موافقة مجلس التعليم

  
  
  

  الدراسات العليا
  الدرجات العلمية والشهادات

نح الجامعات   -1 ات تم ب الكلي ى طل اًء عل ات الطب(بن دا آلي اليتين  )ع ين الت درجتين العلميت يال  ف
  :الكليات فيالعليا  بالدراسات األنظمة الخاصة فيالفروع المبينة 

  الماجستير
  الدآتوراه
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يم     -2 س التعل دد مجل ابقة يح ادة الس م الم الل بحك دم اإلخ ع ع الي م ين   الع درجتين العلميت روع ال ف
وعلى أساس التنسيق   للكليات واإلمكانات المتاحة المجتمعوفقًا لحاجات  صصاتهماوتخ وتفصيالتهما

  .العليا بين الجامعات والمعاهد
  :اآلتية  العلمية تمنح الجامعات بناًء على طلب آليات الطب الدرجات  -3

  ).التخصصات ما قبل السريرية في(الماجستير  -1
  .شهادة الدراسات التخصصية العامة -2
  .ادة الدراسات التخصصية الفرعيةشه -3
  .العلوم الطبية  فيالدآتوراه  -4

يم       -4 س التعل دد مجل ابقة، يح ادة الس م الم الل بحك دم اإلخ ع ع ة     م درجات العلمي روع ال الي ف الع
  .واإلمكانات المتاحة لكليات الطب تمعلمجلحاجات ا وتفصيالتها وتخصصاتها وفقًا

  
  نظام الدراسات العليا العام

  الماجستير درجة1-
  قواعد القيد والقبول -أ

فرع االختصاص  فيعلى درجة اإلجازة  يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير أن يكون حاصال -1
ا   بالدراسات  الذي يحدده النظام الخاص   ي العلي ل من إحدى        ف ى األق د عل دير جي ة بتق  جامعات  الكلي

ا م  ة له ة معادل ى درج ة السورية، أو عل ة العربي ة نالجمهوري ا من  آلي رف بهم اٍل معت د ع أو معه
  .مجلس التعليم العالي يضعها مجلس الجامعة وفق القواعد التي

  . مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان على األقل  -أ
د الطالب لدرجة الماجستير      -2 ا   في يشترط لقي ل  التخصصات م السريرية أو إلحدى الشهادات     قب

ى    فيحاصًال على درجة إجازة دآتور  يكون نالتخصصية العامة أو الفرعية أ د عل دير جي  الطب بتق
د   معادلة من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة األقل لها من آلية أو من معه

  .الجامعة عاٍل معترف بهما من مجلس
تير،  -أ ل درجة الماجس دة الدراسة لني يتحدد م ل التخصصات ف يالسريرية  ماقب ات ف  آلي

  .الطب بثالث سنوات على األقل
ات الطب    فيالفرعية  أو تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة -ب آلي

  .بأربع سنوات على األقل
  .التقدم إلى مفاضلة يضع قواعدها مجلس التعليم العالي -3
  :التالية  األحكاموفق أن يجتاز بنجاح امتحانًا باللغة األجنبية   -4

د  -أ دير جي ازة بتق ة اإلج ى درج ب الحاصل عل ل الراغب  يخضع الطال ى األق يعل د  ف القي
د     ع االختصاصات      في  لدرجة الماجستير المتحان مؤتمت للقي دا  (درجة الماجستير لجمي ع

  .إحدى اللغتين اإلنكليزية أو الفرنسية في) البشري آليات الطب
ًا   -ب ى عال    فييعد الطالب ناجح ة  االمتحان إذا حصل عل ى ع% 50م ة     ل ل من العالم األق

ة  يالنهائي ل ف ا وال تق ات جميعه ن االختصاص ة  60 ع د بدرج دمين للقي بة للمتق ٪ بالنس
  .اللغات األجنبية أقسام إحدى فيالماجستير 

ابع      -ج الي للغات الت د الع ا  يتولى مجلس الجامعة بالتنسيق مع المعه  في إجراء االمتحان    له
ون    بالنسبة وذلك ،مجلسالالمكان والزمان الذي يحدده  ذين يرغب د بدرجة    في للطالب ال القي

  .المعنية الجامعةفي الماجستير 



 41

ب  -د اح الطال د نج ييعتم تير   ف ة الماجس د لدرج ان القي يامتح د أي ف ات  معه اٍل للغ يع  ف
ة    ون وثيق ا وتك ة جميعه ات الحكومي اح الجامع اريخ     النج ن ت نوات م الث س دة ث ارية لم س

  .الحصول عليها
  .س .ل 500دد رسم التقدم إلى امتحان اللغة األجنبية ب يح -ه
ة    في يكون النجاح  -و ة األجنبي ات الطب البشري شرطاً     في اللغ ى درجة    للحصول  آلي عل

تير  يالماجس ل  ف ا قب د التخصصات م ية    أح هادات التخصص دى الش ى إح ريرية أو عل الس
  .الكليات المذآورة فيوليس شرطًا للقيد  العامة أو الفرعية

ة  -ز د المبين ق القواع يتطب ود  ف از) ه-د–ج -ب (البن ان من أجل اجتي ة  امتح ة األجنبي اللغ
  .آليات الطب فيالدراسات العليا  شهادات للحصول على شهادة الماجستير أو إحدى

اح درجة الماجستير         5- دد الطالب الفتت ى لع ى   السنة  في يحدد الحد األدن االختصاصات   في األول
ي وجود طالب راسبين   حال وفيب على األقل المفتتحة بستة طال ل      ف ررات يقب سنوات دراسة المق

ان عدد الطالب     ) الرسالة(مرحلة البحث  في الطالب ان عددهم وإذا آ ل  مهما آ عن ستة طالب     يق
ررات   في وال يوجد طالب راسبين   تم  سنوات المق ولهم   في ي قب ة      ف الماجستيرات األخرى وفق بطاق

ول  بة ثانية زيادة على العدد المحدد وال يجوزرغ فيها المفاضلة إن وجد  في طالب  ال االمتناع عن قب
  درجة الماجستير المفتتحة إال بموافقة مجلس الجامعة

  
  
  

ول  • د والقب ة للقي ام انتقالي ي  أحك ة ف نة الثاني ة الس ة   لدرج ى درج ان حاصًال عل تير إذا آ الماجس
د ة جي دبلوم من مرتب ى ال ات الج عل ل من إحدى جامع داألق ان ق ة السورية، وآ ة العربي  مهوري

د  و القواعد إجراءات القيد فيه قبل صدور هذه الالئحة وذلك وفق استكمل  في األحكام انتقالية للقي
 :اآلتية درجة الماجستير

د الطالب      1-  ي يجوز قي ة لدرجة    ف ي ) األطروحة (الماجستير  السنة الثاني ات    ف ع الكلي جمي
ان ) عدا آليات الطب ( ى           حاصالً  إذا آ د عل ة جي ا من مرتب وم دراسات علي ى درجة دبل عل

ل ن األق ق  م ورية بشرط أن تواف ة الس ة العربي ات الجمهوري ة إحدى جامع تير  درج الماجس
ة   ة األجنبي ان اللغ ن امتح ى م ا ويعف د فيه وب القي د   إذا المطل ازه للقي د اجت ان ق يآ ة  ف درج

  .حينهفي الماجستير وفق األحكام النافذة 
دهم     يستمر الط    -2 ذين سبق قي دامى ال ي الب الق ام     الماجستير  درجة  ف بالدراسة وفق أحك

ذ    1975لعام ) 1( رقم  الجامعات الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ا الناف ونظام الدراسات العلي
 .حينهفي 

د   -3 ى وضعه إذا رغب القي دبلوم عل ب ال تمر طال ييس ق  درجة ف تير ويسجل وف الماجس
دبلوم  فيأساسه النظام الذي سجل على  ام         ال ق األحك ة وف من حيث رسوم الخدمات الجامعي

ة   االنتقالية الي     في المبين يم الع رار مجلس التعل م                               ق اريخ   432رق ت
ا   . 9/8/2006 ات العلي وم الدراس ن دبل رج م ذي تخ ب ال ا الطال يأم ام ف ي  الع الدراس

د   2005/2006 دم للقي ل وتق ا قب يوم تير در ف ة الماجس دج روط األخرى  بع ه الش تحقيق
  .التعليم العام فيالرسوم معاملة الطالب  حيث المطلوبة لتسجيل البحث فيعامل من

الجامعات السورية بمرتبة جيد على األقل  يجوز لحامل دبلوم الدراسات العليا من إحدى –4
د  يالقي ة ف نة الثاني تير الس ة  ماجس دبلوم موافق ررات ال ت مق ررات االختصاص إذا آان  لمق

ي ٪  50بنسبة ال تقل عن   المطلوب ى     ف ررات السنة األول ي مق ذآورة  الدرجة  ف  وفي ،  الم
راح مجلس القسم       مجلس هذه الحالة يطالب بمقررات استدراآية يحددها ى اقت اء عل الكلية بن
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ا فيه   فيعن رسالة الماجستير قبل النجاح  الدفاع المختص، وال يحق له  اجميع المقررات بم
ا     و  .االستدراآية  وم الدراسات العلي ى دبل د الطالب الحاصل عل ي يجوز قي ى   ف نة األول الس

ررات     ة لمق ررات موافق ل عن     االختصاص  ماجستير إذا آانت المق وب تق ٪ من   50المطل
ررات  يالمق ى ف نة األول تير الس رره    ماجس ا يق ًا لم ة وفق ررات المتماثل ن المق ه م ع إعفائ م

  .ى اقتراح مجلس القسم المختصبناء عل الكلية مجلس
ام        -5 اجحين بنتيجة امتحان الع دبلوم الن دخول    2005/2006الدراسي   يحق لطالب ال ال

اجحين    2006/2007قبل بدء العام الدراسي   اللغة فيإلى امتحان تكميلي  في  ، ويجوز للن
دة المحددة للتسجيل       في لتسجيل ااألجنبية  اللغة ل  درجة الماجستير خارج الم ام    وقب دء الع ب

  .الدراسي المذآور
ام الدراسي    درجة دبلوم الدراسات فييجوز للطالب الراسبين  -6 العليا بنتيجة امتحانات الع

جيل 2005/2006 ي   التس ام الدراس ي 2006/2007للع تير   ف ة الماجس يدرج نة  ف الس
  .إعفائهم من المقررات المتماثلة الناجحين فيها مع األولى 

ذآورون إذا رسب الطالب   -7 يالم د ف ابق البن لون الس إنهم يفص ن ف د  م يالقي ة  ف درج
وز ل تير وال يج يم وقف التسجيل هالماجس ا ف د و.2006/2007الدراسي  مالع وز قي ال يج

ام الدراسي    فيالطالب الناجحين  ي السنة    2006/2007السنة األولى بنتيجة امتحانات الع ف
  . غة األجنبيةامتحان الل فيماجستير إال بعد نجاحهم  الثانية

اجحون ي -8  ع الن يخض د   ف دير جي ة بتق ازة الجامعي ة اإلج ي  درج ام الدراس للع
  التكميلي  المتحان اللغة األجنبية2005/2006

ا   فيها راعى القواعد المذآورة أعاله بالنسبة للكليات التي تكونت • مدة دراسة دبلوم الدراسات العلي
 .سنتان

ات العلي  -9 وم الدراس ب دبل ق يحق لطال ذي سجل وف ةا ال ات  الالئح يم الجامع انون تنظ ة لق التنفيذي
  الدبلوم  شهادة الدراسة والحصول على فيدرجة الماجستير أن يستمر  في بالقيد السابقة إذا لم يرغب

ذي    الماجستير درجة فييستمر طالب الدبلوم على وضعه إذا رغب القيد  -10 ويسجل وفق النظام ال
  من حيث رسوم الخدمات الجامعية   مالدبلو فيسجل على أساسه 

از     الذي يحق للطالب الحاصل على درجة دبلوم الدراسات العليا -11 ذي اجت نتين وال يعتمد نظام الس
راح  فيبحث  تسجيل بنجاح امتحان اللغة األجنبية  مجلس  موضوع يقره مجلس الجامعة بناًء على اقت

  . الماجستير ةالقسم المختص وموافقة مجلس الكلية للحصول على درج
ي  فيال يجوز لمن فصل من الدراسات العليا  - 12 ل صدور الالئحة      آانت  ظل األحكام الت ذة قب ناف

ات يم الجامع انون تنظ ة لق وم  التنفيذي ادرة بالمرس اريخ  250الص ادة 7/10/2006ت ي  إع د ف  القي
  .فؤ الفرصتكا مبدأ االختصاص ذاته الستنفاذه الحق المعطى له وفق فيالدراسات العليا 

  
  قواعد المفاضلة •

ي قواعد المفاضلة بين المتقدمين من السوريين ومن   تحدد م  ف د لدرجة الماجستير شريطة      حكمه للقي
ال عدد أعضاء       في آل اختصاص    في  سنوياً  أال يتجاوز عدد المقبولين ة أمث ين ثالث ة   قسم مع الهيئ

ي المفاضلة للقبول  واعدق هذا القسم والطالب العرب واألجانب وفًق فيالتدريسية  ا    ف الدراسات العلي
  : التالية  الجامعات الحكومية في

  : السوريون ومن في حكمهم  - أوال 
ا  (درجة الماجستير    في تتم مفاضلة القبول  ي ) الدراسات العلي ا   الدراسات  وف ات الطب    في العلي آلي

  :حكمهم وفق القواعد اآلتية فيللسوريين ومن 
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ة بموجب     من  آل جامعة فيدرجة الماجستير  فية يتم اإلعالن عن المفاضل  -1 الجامعات الحكومي
  .آل عام في بداية شهر آب  فيإعالن يصدره رئيس الجامعة 

ويتقدم إليها شرطيًا طالب السنوات   جيد يتقدم للمفاضلة المعلن عنها سنويًا حملة اإلجازة بدرجة  -2
  .آلية الطب فيب السنة السادسة الفصل الثاني وآذلك طال امتحان فياألخيرة المشترآين 

ات  -3 ع الكلي ة من جمي دورة التكميلي ي االشتراك ال يحق لطالب ال ى  ف دمون إل ل يتق المفاضلة، ب
  .التالي العام فيإعالن الدراسات العليا 

ي يشترك الطالب   -4 ول     ف ي مفاضلة واحدة للقب ة السورية،    الجامعات  إحدى  ف ي الحكومي حال   وف
  .يشطب قبوله من مفاضلة العام الذي اشترك فيه مفاضلة آثر منأ فيثبوت اشتراآه 

ع   في ) درجة الماجستير   (العليا  الدراسات فيتكون المفاضلة بين الطالب المتقدمين للقبول  -5 جمي
 اإلعالنفي الجامعة أن يضع  ولمجلسدرجة اإلجازة،  فيتسلسل المعدل  أساس االختصاصات على

افؤ الفرص  قواعد إضافية موضوعية دون ا ين  إلخالل بمبدأ تك دمين  ب ٪  70تخصص نسبة   و .المتق
د ن المقاع ول  م ددة للقب يالمح ة  ف نان-طب(                          االختصاصات الطبي   -طب أس

ي) صيدلة بة  ف ا ونس ة فيه ات الطبي ة لخريجي الكلي ل جامع ة  لخريجي%  30آ ات الطبي يالكلي  ف
ي  المتقدمين بينالجامعات األخرى وتتم المفاضلة  دل         ف ى أساس تسلسل المع آل من الشريحتين عل

  .اإلجازة درجة فيالعام 
ة      -6 راح مجلس الكلي ى اقت اًء عل ولهم بنتيجة      عدد  يحدد مجلس الجامعة سنويًا بن الطالب الممكن قب

لة  يالمفاض تير   ف ة الماجس يدرج ل ف الن      آ ع إع دد م الن الع تم إع ى أن ي م أو اختصاص عل قس
  .الفرص اإلعالن آيفية إمالء الشواغر إن وجدت وفقًا لمبدأ تكافؤ ويحدد المفاضلة،

األسبوع األخير من شهر آب،   في الماجستير درجة فييتم إعالن أسماء الطالب المقبولين للقيد   -7
  . 15/9بما ال يتجاوز  من آل عام الميعاد الجامعة تمديد لمجلسو 
ل نجاحه    الماجستير  درجة  في ن المفاضلة  إعال فيال يجوز قيد الطالب المقبول   -8 امتحان   في قب

د   ق القواع ة وف ة األجنبي دة اللغ لة     المعتم دمين لمفاض الب المتق دا الط الي ع يم الع س التعل ن مجل  م
  .آلية الطب فيالعليا  الدراسات

   من آل عام  1/10 فيوتبدأ الدراسة    15/9 في درجة الماجستير ألول مرة فييتم التسجيل  -9  
د      -10 رة واحدة من القي ر        وال درجة الماجستير ،   في يستفيد الطالب م ى غي ده إل ر قي ه تغيي يحق ل

ه، وال يجوز    ل في ول    االختصاص الذي قب أي من الجامعات    في درجة الماجستير    في للطالب المقب
  .مرة أخرى لمفاضلة الدراسات العليا سواء سجل أم لم يسجل التقدم الحكومية

ن ال يخضع الطال  -11 يب السوريون وم دون ف م الموف ة حكمه ي للدراس ة  ف ات الحكومي الجامع
  .لقواعد المفاضلة العلمية السورية وفق أحكام قانون البعثات

  
  الطالب العرب واألجانب -  ثانيا
ة السورية    الجامعات  في الدراسات العليا الطالب العرب واألجانب   فيللمفاضلة  يقبل وفق  الحكومي

  :القواعد اآلتية
ولهم     -1 د     الدراسات  في يحدد عدد الطالب العرب واألجانب الممكن قب بة ال تزي ا بنس العلي

ولهم    اإلجمالي ٪ من عدد الطالب 15على  دد      في الممكن قب ى الع ادة عل  آل اختصاص زي
  .  المحدد

السوريين ومن    الطالب  يتم المفاضلة بين الطالب المذآورين وفق القواعد الطبقة على  -2
  . محكمه في
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ق     -3 ب وف رب واألجان ن الطالب الع ون م رامج ال يخضع الطالب المقبول ة  الب التنفيذي
ا اون ثق ات تع ن فيالتفاقي دقة م ي المص ومتي علم لة  حك د المفاض وًال لقواع دين أص البل

  .المنصوص عليها
  

  : األحكام الختامية  - ثالثا
ولين     1-  ماء المقب غ أس ة تبلي ل جامع ى آ يعل ا  ف لة الدراس ا تمفاض ي العلي تير   ف ة الماجس درج

مجلس التعليم العالي والجامعات األخرى فور إعالن   إلى االختصاصات الطبية فيوالدراسات العليا 
  .أخرى جامعة فيوال يتم تسجيل الطالب إال بعد التأآد من عدم قبوله  القبول، نتائج
ة   2- ى مجلس الكلي يعل أمين اإلشراف ف ة وضع خطة لت ال آل جامع ى أبحاث  الفع زم عل والمل

ة    التأآيد مرحلة إعداد الرسالة، مع فيالماجستير  على اختيار مواضيع البحث بما يحقق خطط التنمي
ة  ع  وحاج ف       المجتم ة بمختل ة المتعلق ة الخاص كالت ذات األهمي ة المش ب  ومعالج ة  الجوان اإلداري

  .إلخ....والمالية واالقتصادية
  

   الحصول على درجة الماجستير
  : صول الطالب على درجة الماجستيريشترط لح •
ي يحددها النظام       فيوينجح  الدراسة أن يتابع -1 ررات الت ات المق ع امتحان بالدراسات   الخاص  جمي

  .على المدة القصوى المحددة فيه تزيد وال تقل عن المدة الدنيا الكلية خالل مدة ال فيالعليا 
راح     يقره وضوعم فيجميع المقررات،  فيأن يعّد بحثًا بعد نجاحه  -2 ى اقت اًء عل مجلس الجامعة بن

ة م المختص وموافق اريخ  مجلس مجلس القس ن ت نة م داد البحث عن س دة إع ل م ى أال تق ة عل  الكلي
ا    تزيد يجوز أن مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث وال موافقة د فيه المدة القصوى التي يقي

ه     ثالث سنوات، و على الطالب لتقديم رسالة الماجستير ده وشطب تسجيل بحث لمجلس  و. إال ألغي قي
ي  فيالجامعة اإلبقاء على القيد مدًَّة سنة أخرى  درها  بعض الظروف الت ر     المجلس  يق ى تقري اًء عل بن

  .والكلية القسم األستاذ المشرف وموافقة مجلسي
  .علنية مناقشة أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد -3
  :و الصيدلة األسنان ط المبينة أعاله ، بالنسبة لكليتي طبيضاف إلى الشرو -4

  .وطني  مستوى امتحان نهائي على فيأن ينجح الطالب قبل مناقشة رسالته   -أ
ين   فيهذا االمتحان  إلى االمتحان النهائي يسمح له بالتقدم فيإذا لم ينجح الطالب   -ب دورت

ذآور  مباشرة بعد االمتحان  امتحانيتين ى       و يحد . الم دم إل الي شروط التق يم الع د مجلس التعل
  . الدورتين هاتين

ى      التخصصات  أحد  في يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير  • ل السريرية أو عل ا قب م
  :أو الفرعية العامة إحدى الشهادات التخصصية

ا    الخاص أن يتابع الدراسة ويحقق المتطلبات التي يحدده االنظام -1 ي بالدراسات العلي ة، وأن  ا ف لكلي
  .هذا النظام فيالخطة الدراسية  تحددها المقررات التي فيينجح 

  .مجلس التعليم العالي يحددها أن يجتاز بنجاح فحصًا باللغة األجنبية وفق الشروط التي -2
ى مستوى وطني يحدد شروطه       فيأن ينجح  - 3 ائي عل م     مجلس  امتحان نه الي، وإذا ل يم ا لع التعل

 دورتين امتحانيتين متتاليتين فيله بالتقدم إلى هذا االمتحان  يسمح متحان النهائياال فيينجح الطالب 
  .إلى هاتين الدورتين التقدم ويحدد مجلس التعليم العالي شروط. بعد االمتحان المذآور  مباشرة

ة     -4 د مناقش م بع ة الحك ا لجن الة تقبله ه رس ائج بحث دم بنت ة أن يق ه   علني ب نجاح يتعق ان  ف االمتح
  .هائيالن
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  االمتحانات
توفياً    -1 ون مس رر أن يك ان المق ب امتح دخول الطال ترط ل بة يش ن  نس ل ع ن  %90دوام ال تق م

رر اعات المخصصة للمق وع الس ان  وإالَّ مجم رم من دخول االمتح سويجوز  0ح م  لمجل يالقس  ف
ى  الضرورة حاالت ان حاصًال عل ان إذا آ ى االمتح ب إل ول الطال ول دخ بة قب ل عن دوام ال ت نس ق

  .الكلية وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس 75%
ال السنة أو  :أحدهما تتألف العالمة النهائية المتحان المقررات من جزأين اثنين،  -2 ي أو  ألعم  العمل

ان  ر لالمتح فهي، واآلخ ابي الش ا    . الكت ات العلي اص بالدراس ام الخ دده النظ ا يح ب م ك حس ي  وذل ف
  .الكلية

ى للنج    -3 رر    في اح الحد األدن ة     60آل مق ة النهائي دُّ وال.من العالم ًا    يع امتحان   في الطالب ناجح
ى    إال المقرر الذي تتألف عالمته من جزأين  ل من آل جزء من جزأي         40إذا حصل عل ى األق عل

  .المقرر
  :بإحدى المراتب اآلتية العلمية التقدير العام للدرجات وفيالمقررات  فييقدر نجاح الطالب 

  ٪ فأآثر من مجموع الدرجات 95الشرف   -1
  ٪ من مجموع الدرجات 95٪ إلى مادون  85االمتياز   -2
  ٪ من مجموع الدرجات 85٪ إلى مادون  75جيد جدًا من   -3
  ٪ من مجموع الدرجات 75٪ إلى مادون  65جيد من   -4
  .٪من مجموع الدرجات 65٪ إلى مادون  60مقبول من   -5

  
م   الكليات التطبيقية فيماجستير يحدد المعدل العام لدرجة ال  / المحددة بقرار مجلس التعليم العالي رق

الي لبحوث       باإلضافة. 25/9/2006تاريخ / 37 د الع ة، والمعه الي للبحوث الزلزالي  إلى المعهد الع
  :وفق اآلتي وتطبيقاته والمعهد العالي للبحوث البحرية، والمعهد العالي لبحوث الليزر البيئة،

 ) تخصص من التقدير للمقررات(مة من العال % 60
  .من العالمة تخصص للرسالة% 40 

  .آل منها في٪  60المواد والرسالة عن  فيأال تقل العالمة  ويجب
  
  
ا    ات الطب البشري وفق      في  التخصصية  يحدد المعدل العام لدرجة الماجستير والدراسات العلي آلي

  :اآلتي
  .من العالمة تخصص من التقدير للمقررات 70%
  من العالمة تخصص للرسالة% 30

  .آل منها في٪  60المواد والرسالة عن  فيويجب أال تقل العالمة 
  

ة       إضافة  الكليات األخرى  فييحدد المعدل العام لدرجة الماجستير  ة اإلداري الي للتنمي د الع ى المعه إل
  :وفق اآلتي

  .من العالمة تخصص من التقدير للمقررات% 40
  ةللرسال من العالمة تخصص % 60

  .آل منها في٪  60المواد والرسالة عن  فيأال تقل العالمة  ويجب
ا      الوسط يحسب معدل المقررات وفقًا للمواد السابقة على أساس ي حصل عليه الحسابي للعالمات الت

  .آل سنة فيالطالب 
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ل صدور الالئحة       -4 ة  يخضع الطالب المسجلون قب دة   التنفيذي ام  درجة الماجستير لألح   في الجدي ك
  .صدورها النافذة قبل

تير أو      -5 ة الماجس ل درج الب لني دمها الط ي يق ائل الت دُّ الرس هادات ُتع ية   ش ات التخصص الدراس
دآتوراه  ة أو ال ة أو الفرعي يالعام ر ف ق  غي ة ، ويجب أن ترف ة العربي ة، باللغ ات األجنبي ام اللغ  أقس

ة أو   فيواٍف بلغة أجنبية، أما  بملخص ي  أقسام اللغات األجنبي اهج    أصول  قسم  ف دريس والمن  في الت
ام  بأصول آلية التربية بالنسبة للرسائل المتعلقة  تعليم اللغات األجنبية أو الفروع المحدثة بموجب أحك

رة ادة )ج( الفق ن الم دريس   /20 / م ان الت ات إذا آ يم الجامع انون تنظ ن ق ا م دُّ   فيه ة فتع ة أجنبي بلغ
  .العربية باللغة واٍفالرسائل باللغة األجنبية وترفق بملخص 

ة من أعضاء       يعين مجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص -6 ة مجلس الكلي وموافق
ى  دآتوراه           هيئة التدريس من يشرف عل الة ال ى رس ة المشرف عل ل رتب ى أال تق الة عل تحضير الرس

ن اعد   ع تاذ مس ارك  . أس وز أن يش يويج اء    ف ن أعض ر م و آخ راف عض ة اإلش دريس أو ال هيئ ت
ن     ؤهلين م يين الم رين أو االختصاص اتذة الزائ ارج األس املين   خ ات الع يالجامع ث   ف ال البح مج

  .الشؤون العلمية لمجلسهؤالء االختصاصيين  أهلية العلمي، ويعود تقدير
الة  -7 ى الرس دم المشرف عل د (يق د) والمشرف المشارك إن وج اء بع رًا  االنته دادها تقري من إع

  .للعرض على لجنة الحكم صالحها س القسم يبين فيهمفصًال إلى مجل
ى   ورأي يعين مجلس الشؤون العلمية بناًء على اقتراح مجلس الكلية  -8 مجلس القسم لجنة الحكم عل

ة  ن أعضاء هيئ الة م دريس الرس ات،   الت ارج الجامع ن خ ة م د أعضاء اللجن ون أح ن أن يك  ، ويمك
  .إلى مجلس الشؤون العلمية ذلك يس، ويعود تقديرمستوى أعضاء هيئة التدر فيأن يكون  ويشترط

ا تؤلف      أعضاء حكمها من ثالثة فيتؤلف لجنة الحكم على الماجستير أو ما  -9 أحدهم المشرف آم
  .خمسة أعضاء أحدهم المشرف من لجنة الحكم على رسالة الدآتوراه

راً   -10 ررة     يتضمن  مفصالً  تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقري نتيجة الطالب المق
ة  ى          أعضائها،  بإجماع اللجنة أو بأغلبي م يحال عل ى مجلس القسم ث ر عل ذا التقري  مجلسي  يعرض ه

اده  ة العتم ة والجامع الة. الكلي ادل الرس ة أن توصي بتب ة إذا  وللجن ة واألجنبي ات العربي ع الجامع م
ا أن  ا له ذلك، آم ديرة ب ت ج ى نف  آان رها عل الة ونش ع الرس ًا،توصي بطب ًا أو جزئي ة آلي ة الجامع  ق

  .التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك ويضع مجلس. وإهداء الطالب نسخًا منها ومنحه مكافآه عنها 
الة      لمجلس  -11 ى الرس م عل ة الحك راح لجن ة  الكلية بناًء على اقت مجلس القسم المختص أن     وموافق

رر   م تتق ه  يرخص للطالب الذي ل دآتوراه  لدرجة الماجستير    أهليت رة     فيأو ال الته لم ديم رس ادة تق  إع
  .على السنة والتزيد بعد استكمال أوجه النقص فيها لمدة التقل عن ستة أشهر واحدة

اجحون    -12 ا شهادة       فييمنح الن دموا إليه ي تق ة الت ة  الدرجة العلمي يس      موقع ة ورئ د الكلي من عمي
  . 11/3/2007تاريخ / 144/ التعليم العالي رقم سالجامعة والوزير، وفقًا لقرار مجل

ة      -13 ة أو الفرعي ية العام ات التخصص هادة الدراس د ش يتع ريرية   االختصاصات ف ة الس الطبي
ات الطب وفق     ام  الممنوحة من آلي ا الممنوحة من         أحك ذلك شهادة الدراسات العلي ذه الالئحة، وآ  ه

  .ة الماجستيرلدرج معادلة. 1/9/1974تاريخ  198آليات الطب وفق أحكام المرسوم رقم 
  

  االنضباط
ق باطية    تطب ات االنض ا العقوب ات العلي الب الدراس ى ط ا عل ة    وأحكامه الب درج ى ط ة عل المطبق

ا  ازة أم ياإلج وت الغش ف ة ثب ي حال ن  ف ائي م ة الفصل النه ي عقوب ة ه ون العقوب ات فتك  االمتحان
ة  يالجامع ادة       وف ام الم ن أحك تفيد م ة ال يس ذه الحال ن  131ه ة م يم   التن الالئح انون تنظ ة لق فيذي
  .الجامعات
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  قواعد إيقاف التسجيل
  :جوز لطالب الماجستير إيقاف تسجيله وفق اآلتيي -1

اف تسجيله خالل     في  رغبته مدة سنة شريطة أن يتقدم إلى عمادة آليته بطلب يتضمن -أ إيق
دء      في لعام تسجيله  التالي شهرين من بداية العام د ب رة حيث يع  يلالتسج  األطروحة ألول م

ى تسجيل    ة عل تير،    موضوع  هو تاريخ موافقة مجلس الجامع الة الماجس حال عدم    وفي رس
ه   هذا تقدم الطالب بمثل ي  مسجالً  الطلب يعد مسجًال حكمًا ويحسب العام الذي عد في داد   ف ع

  .األعوام التي يحق له التسجيل فيها
جيل    -ب اف التس وز إيق يال يج نوات    ف الل الس تير خ ة الماجس ة  ةالمخصص درج لدراس

  .للدفاع عن رسالة الماجستير المحددة المقررات، وال بعد انتهاء المدة األصلية
اف      -2 دة إيق د مجموع م امين دراسيين     التسجيل  ال يجوز ألي سبب آان أن يزي ي عن ع ة   ف مرحل

ين      دراسات فياإلجازة، وعام دراسي  نتين ميالديت تير، وس ي التأهيل والتخصص والماجس ة  ف  مرحل
  .اهالدآتور

ة     الدراسات  الماجستير أو شهادة  (يجوز لطالب الدراسات العليا   -3 ة أو الفرعي ) التخصصية العام
ي ة الطب البشري ف ي  آلي نة متصلة أو ف دة س رة، وقف تسجيله لم د أول م نة القي ة لس نة التالي  الس

ة    ى موافق اًء عل لتين بن نتين منفص سس ة ،  المجل ة المختص ق الجامعي د الخاص  ووف ف القواع ة بوق
  .18/10/2006تاريخ /  48/ التعليم العالي رقم  قرار مجلس فيالتسجيل المحددة 

  
  الماجستير فيقواعد االنتقال 

ع ا     م ول عليهم دآتوراه والحص تير وال د للماجس روط القي اة ش وز مراع تير   يج الب الماجس ل ط نق
  : لتالية للقواعد ا الجامعات السورية وفقا والدآتوراه من جامعات غير سورية إلى

د  أن يكون طالب االنتقال حاصًال على درجة اإلجازة بتقدير -1 د       جي دير جي د تق ل ويع ى األق  في عل
د    وب للقي ي درجة اإلجازة المطل د بغض النظر عن وسطي مجموع         درجة  ف  الماجستير هو المعتم

د      .التي حصل عليها الطالب   العالمات دير جي د عدم وجود تق د    درجة  في وعن دير  اإلجازة يعتم التق
ق   ى و ف د   النظام  األقرب إليه من األعلى إلى األدن ي المعتم ل       ف ى أال يق ة المانحة للشهادة عل الجامع

  .% 65فيها عن   المعدل العام
ة   (أن يكون قد أقام مدة   -2 ل   ) سنة ميالدي ى األق د  فيعل ة  بل ا من       الجامع ال منه ي يطلب االنتق الت

  .درجة الماجستير فيتاريخ قيده 
ال مسجًال أن   -3 ب االنتق ون طال ييك ق ف دة وف ة معتم د جامع يم  القواع ي يضعها مجلس التعل الت

  .العالي
  .درجة الماجستير فيسجل فيه  أن يتم االنتقال إلى اختصاص متوافق مع االختصاص الذي -4
رة  فيأن يجتاز بنجاح امتحانًا   -5 ادة   ) ب( لغة أجنبية وفق أحكام الفق حة  من الالئ /  142/ من الم

  .والقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي الجامعات التنفيذية لقانون تنظيم
ة  في مع مراعاة األحكام السابقة يجب أن يمضي الطالب     -6 ل عن       الجامع دة ال تق ا م ول إليه المنق
  .رسالة الماجستير مناقشة قبل) سنة ميالدية (
ال يخضع لنظام دراسي        -7 ي إذا آان طالب االنتق ررات     الماجستير  ةدرج  ف ال يتطلب دراسة مق

  .إليها ينقل الكلية التي فينظام الدراسات العليا  فيالمحددة  المقررات فيجب أن يجتاز بنجاح
ا   -8 ام الدراسات العلي ان نظ يإذا آ ًا ف تير موافق ة الماجس ام درج ا  لنظ يالدراسات العلي ة  ف الكلي

ا ال يجوز أن   دافع  المنقول إليه الته قب    ي ي    في ل نجاحه  عن رس ررات االستدراآية الت ه  المق ا   يكلف به
  . قرار مجلس الجامعة بالموافقة على نقله صدور مجلس الكلية ومضي سنة ميالدية من تاريخ
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ا فيجب أن يحصل     المطلوب الجامعة فيإذا آان الطالب قد سجل موضوع الرسالة   -9 االنتقال منه
  .الرسالة نقول إليها على موضوعالجامعة الم فيالمختصة  المجالس على موافقة

ولين     -10 ة الطالب المقب ي يعامل الطالب المنقولون معامل يم  ف وازي  التعل درجة الماجستير    في  الم
  .من حيث الرسوم الجامعية

  
  أنظمة الدراسة

الجامعات ُيدرَّس مقرر واحد أو  تنظيم من قانون/  20/ من المادة / ج/مع مراعاة أحكام الفقرة   -1
ي أجنبية باستثناء التدريس  بلغة درجة الماجستير في مقرران ا    ف ام اللغات   في الدراسات العلي  إذ أقس

  .يكون تدريس المقررات فيها بلغات أجنبية
ا    -2 ي تصدر األنظمة الخاصة بالدراسات العلي ات  ف رارات  الكلي ة مجلس       بق د موافق وزير بع من ال

ي    في تفصيلية التي لم ترد األحكام ال األنظمة التعليم العالي، وتتضمن هذه ذه الالئحة أو الت ا  ه  أحالته
  . الالئحة إلى هذه األنظمة الخاصة

االقتصادية   المجتمعحاجات  وحسب يتم افتتاح درجات الماجستير والدآتوراه وفروعها تدريجيًا  -3
  .من الوزير بناًء على اقتراح مجلس الجامعة المختص بقرار واالجتماعية والتقنية وذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أحكام خاصة
ن    -1 وريين وم ع الس د م تم التعاق يي ن طالب ف م م ام  الدراسات حكمه ق نظ ولين وف ا المقب العلي

املين   وطب آليات الطب فيالمفاضلة العامة  ة  في األسنان والصيدلة وفق القانون األساسي للع  الدول
م ام /  50/  رق دء 2004لع ر ب ون أج ؤقتين ويتقاض ال م فة عم ين بص ة  التعي ازة الجامعي لإلج

  .دراستهم الحاصلين عليها وذلك طيلة فترة
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ى أال        بالنسبة للطالب المسجلين قبل نفاذ هذه الالئحة تحدد   -2 انوا يتقاضونه عل ا آ أجورهم وفق م
  .بدء التعيين  يقل عن الحد األدنى ألجر

  .العميد المختص اقتراح يتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس الجامعة بناًء على  -3
ا        -4 دم لطالب الدراسات العلي ة أن تق ي للجامع ذآورة   ف ات الم ام وآساء     أعاله  الكلي ة والطع اإلقام

  . العليا الخاص بالكلية الدراسات العمل أو بعضها حسب ما يحدده نظام
ًا بال  للدراسة على المستفيد من أحكام البنود السابقة أن يكون متفرغًا  -5 أي  في عمل  وأال يكون مكلف

ة أو ن وزارات الدول اتها م ه أن  مؤسس ة وعلي ارج الجامع ة خ ارس المهن ك وأال يم ر ذل وم أو غي  يق
 . األقسام مجالس بالواجبات التي يحددها مجلس الكلية بناًء على اقتراحات

ذين يتقاضون األجر     والصيدلة  آليات الطب وطب األسنان    فييتمتع طالب الدراسات العليا   -6 ال
 يومًا ويكون ذلك وفق البرنامج الذي يضعه مجلس القسم   15 مدتها الرسمية وبإجازة سنوية بالعطل
  . السنة فييومًا  ثالثين آما يستفيدون من إجازات صحية ال يتعدى مجموعها.  سنويًا

ة الفصل من األجور         -7 ه عقوب ذي تفرض بحق زات  يحرم الطالب ال ا      والمي ع به ي يتمت ة الت المادي
وا الؤه، ط دة الفصلزم د ويجوز. ل م م المختص فرض   لعمي يس القس راح رئ ى اقت اء عل ة بن الكلي

ة أشهر        25تزيد على  ال حسم عقوبة دًَّة ثالث ى      من األجر الشهري للطالب م ر إضافة إل ى األآث عل
ى          العقوبات المخالفات التي له فرض فيالعقوبات  اًء عل ة بن د الكلي رار من عمي ك بق تم ذل بشأنها، وي
  .القسم المختص  ئيسر اقتراح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درجة الدآتوراه
  شروط القيد •
ى     -أ ًال عل ون حاص دآتوراه أن يك ة ال ب لدرج د الطال ترط لقي تير   يش ة الماجس يدرج رع  ف ف

ل، من إحدى      العليا االختصاص الذي يحدده نظام الدراسات ى األق د عل  الخاص بالكلية من مرتبة جي
ات ي الجامع وري  ف ة الس ة العربي الٍ  الجمهوري د ع ة أو معه ن آلي رف ة أو م س    معت ن مجل ا م بهم
  .الجامعة

ة أن  فييشترط لقيد الطالب لدرجة الدآتوراه  -ب ى درجة الماجستير      يكون  العلوم الطبي حاصًال عل
ة  السريرية أحد التخصصات ما قبل في د  أو على الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية، بمرتب  جي

ذي يحدده نظام الدراسات    فرع االختصاص ا  فيعلى األقل  ا  ل ة      العلي من إحدى جامعات الجمهوري
ا ة له ورية أو معادل ة الس ن العربي ن مجلس   م ا م رف به ة معت ة علمي اٍل أو مؤسس د ع ة أو معه  آلي

  .الجامعة
ة  -ج ة األجنبي ًا باللغ اح امتحان از بنج انأن يجت د  امتح ة للقي ة األجنبي ياللغ دآتوراه  ف ة ال ق درج وف

  : ة التالي األحكام
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د      على يخضع الطالب الحاصل على درجة الماجستير بتقدير جيد -1 ل المتحان مؤتمت للقي  في األق
  .إحدى اللغتين اإلنكليزية أو الفرنسية في االختصاصات درجة الدآتوراه لجميع

ًا   -2 د ناجح ة  فييع ى عالم ن يحصل عل ان م ى 60االمتح ل ٪ عل ة  األق ة النهائي ن العالم يم  ف
د بدرجة  % 70 جميعها وال تقل عناالختصاصات   بالنسبة للمتقدمين من حملة درجة الماجستير للقي

  .إحدى أقسام اللغات األجنبية فيالدآتوراه 
ا      -3 ات فيه الي للغ د الع ع المعه يق م ة بالتنس س الجامع ولى مجل إجراء يت ان  ب ياالمتح ان  ف المك

بة  ك بالنس دده، وذل ذي يح ان ال ون ب للطالب والزم ذين يرغب دآتوراه  ال ة ال د لدرج يالقي ة  ف الجامع
  .المعنية

  .تقدمها فيها فقط التي الجامعة فيامتحان اللغة األجنبية  فييعتمد نجاح الطالب   -4
  .س.ل 500يحدد رسم التقدم إلى امتحان اللغة األجنبية ب   -5
ام  درجة الدآ في للقيد يعفى الطالب من امتحان اللغة األجنبية إذا آان قد اجتازه  -6 توراه وفق األحك

ة  النافذة قبل صدور الالئحة  م       التنفيذي انون تنظيم الجامعات بالمرسوم رق ام   250لق الم  2006لع  م
  .يقرر مجلس الجامعة خالف ذلك

  .والدآتوراه الماجستير درجتي فيتحدد اللغتين اإلنكليزية والفرنسية من أجل القيد   -7
  

  شروط القبول
ا    الشروط درجة الدآتوراه إذا توافرت فيه يفيتم قبول الطالب للقيد  -أ ي المنصوص عليه الالئحة   ف

يم انون تنظ ة لق ات التنفيذي د ( الجامع روط القي ة ) ش د موافق سدون إعالن بع ى المختصة المجل  عل
  .الموضوع واألستاذ المشرف

ا   الدآتوراه وفق القواعد ا  لدرجة القيد فيالقبول عند تزاحم الطالب  فيتكون األفضلية -ب ي يقره لت
  .تكافؤ الفرص بين المتقدمين يحقق مجلس الجامعة، وبما

  
  
  شروط الحصول على درجة الدآتوراه -ج

دآتوراه      -1 ى درجة ال اً  :يشترط لحصول الطالب عل دَّ بحث رًا   أن يع ي مبتك ره    ف موضوع يق
راح مجلس   نتين        القسم  مجلس الجامعة بناًء على اقت دة س ة المختص لم ة مجلس الكلي وموافق

اريخ  ى األقل منعل دآتوراه         ت د لدرجة ال ى القي ة عل  أن وال يجوز . موافق ة مجلس الجامع
ى      دآتوراه عل الة ال ديم رس ع  تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب لتق ده     أرب سنوات وإال ألغي قي

بعض الظروف   فيعلى القيد لمدة سنة خامسة  اإلبقاء الكلية ولمجلسوشطب تسجيل بحثه، 
  .بناًء على تقرير األستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم مجلسال التي يقدرها

وراه   -2 ة دآت ى درج ب عل ن أجل حصول الطال ترط م ييش وم ف ة العل ًا :الطبي دَّ بحث أن يع
رًا  يمبتك اًء ف ة بن ره مجلس الجامع ى موضوع يق ة مجلس  عل م وموافق راح مجلس القس اقت

اريخ موا    على الكلية المختص لمدة سنتين ل من ت د لدرجة      األق ى القي ة عل ة مجلس الجامع  فق
الة  وال يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب لتقديم. الدآتوراه ع     رس ى أرب دآتوراه عل ال

ده وشطب تسجيل نوات وإال ألغي قي ه، س نة  ولمجلس بحث دة س د لم ى القي اء عل ة اإلبق الكلي
ر ا   المجلسالتي يقدرها  الظروف بعض فيخامسة  ى تقري تاذ المشرف  بناًء عل ة  ألس  وموافق

  . مجلس القسم
الته      -3 ان بموضوع رس ين يتعلق ي أن ينشر بحث ة   ف ة علمي ى    متخصصة  مجل أو يحصل عل

  .على نشرهما المجلةموافقة 
  .علنية مناقشة أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها -4
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  الدآتوراه فيقواعد االنتقال 

ع روط القي  م اة ش ا  مراع ول عليهم دآتوراه والحص تير وال وز د للماجس تير   يج الب الماجس ل ط نق
   : وفق األحكام التالية الجامعات السورية  والدآتوراه من جامعات غير سورية إلى

  .جيد على األقل بتقدير أن يكون طالب االنتقال حاصًال على درجة الماجستير 1.
جًال  .2 ال مس ب االنتق ون طال يأن يك ة معتم ف قجامع د دة وف يم   القواع ي يضعها مجلس التعل الت

  .العالي
ا من      في أن يكون طالب الدآتوراه قد أقام سنة ميالدية على األقل .3 ال منه وب االنتق الجامعة المطل

  دآتوراهال فيتاريخ قيده 
ين  .4 تاذاً  أن يوافق مجلس الجامعة على موضوع الرسالة وأن يع راح       أس ى اقت اًء عل ه بن مشرفًا علي

  .المختص الكلية القسم وموافقة مجلس مجلس
  .عن سنة ميالدية الرسالة أال تقل المدة المنقضية بين موافقة مجلس الجامعة ومناقشة .5
ة    /  146/  المادة من) ب(أن يجتاز امتحانًا باللغة األجنبية وفق أحكام الفقرة  .6 من الالئحة التنفيذي

  .النجاح فيهالشهادة قبل  يمنحلقانون تنظيم الجامعات وال
ة الطالب السوري       .  7 ول معامل يم  في يعامل الطالب المنق وازي  التعل من حيث رسم الخدمات      الم

  .واألجانب فيعاملون معاملة أقرانهم العرب درجة الماجستير أما فيالجامعية 
   التطبق األحكام والشروط المبينة أعاله على الموفدين . 8

  أحكام انتقالية لدرجة الدآتوراه
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات    الالئحة درجة الدآتوراه قبل نفاذ فييخضع الطالب المسجلون   -1

دآتوراه  وال يجوز أن يبقى طالب القانونية النافذة بتاريخ القيد األحكام إلى 2006لعام /6/ رقم   في  ال
انون   من تاريخ صدور الال سنوات الدرجة المذآورة مسجًال فيها لمدة تزيد على أربع ة لق ئحة التنفيذي

ات يم الجامع م   تنظ وم رق ادرة بالمرس اريخ )  250( الص وز  10/7/2006ت البوال يج  للط
الي   ر المذآورين إيقاف تسجيلهم خالل المدة المذآورة عمًال بقرا يم الع م               مجلس التعل / رق

  . 18/10/2006تاريخ / 58
على دبلومين من دبلومات    حاصًال آلية الحقوق إذا آان فييجوز قيد الطالب لدرجة الدآتوراه  -2  

ي األقل من إحدى آليات الحقوق  على الدراسات العليا من مرتبة جيد ة    ف ة العربي  جامعات الجمهوري
د حصل   السورية ى  قبل صدور هذه الالئحة، أو على األقل أن يكون ق ل صدور     عل دبلوم األول قب ال

ق القواعد       يطةشر هذه الالئحة والثاني بعد صدورها ك وف ل صدورها، وذل ه قب  أن يكون قد سجل في
  .الكلية فييتضمنها نظام الدراسات العليا  التي

التفرغ للدراسة        -3 ا ب زام طالب الدراسات العلي ة  في عدم إل م      تحضير  مرحل ا ل دآتوراه م درجة ال
  .المعنية على خالف ذلك الكلية فيينص نظام الدراسات العليا 

اف   ال يجوز ألي   -4 دة إيق ين     التسجيل  سبب آان أن يزيد مجموع م نتين ميالديت ي عن س ة  ف  مرحل
  .الدآتوراه
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  الفصل التاسع
  الرسوم الجامعية

ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات  تحدد الرسوم الجامعية لطالب مرحلة اإلجازة ):1( مادة 
  :العليا وفق اآلتي

  : رسم التسجيل  -1
الدراسة وفق    الطالب للمرة األولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن   د تسجيلويستوفى عن

  :اآلتي
ا للسوريين    س من طالب اإلجازة ودراسات التأهيل.ل 200  في ومن   والتخصص والدراسات العلي

  .المفتوح حكمهم بمن فيهم طالب التعليم
ل  700 يهم     والتخصص  دوالر أمريكي من طالب اإلجازة ودراسات التأهي  العرب واألجانب بمن ف
  .التعليم المفتوح طالب
  .واألجانب دوالر أمريكي من طالب الدراسات العليا العرب  850

ع الطالب      .ل 300   -2 يهم طالب     في المسجلين   س رسم سنوي يستوفى من جمي ة بمن ف  الجامع
  .المفتوح التعليم

د   فيي ومن السور الطالب س رسم شهادة لكل درجة جامعية يدفعه.ل 500  -3 ه عن  التسجيل  حكم
  .من الطالب العرب واألجانب أمريكي دوالر)  200( و         سنته النهائية  في
  .مقرر س رسم التقدم إلى االمتحان التكميلي لكل .ل 500 -4
  .لكل مقرر الجامعة س رسم التقدم إلى االمتحان من خارج.ل 500 -5
  .مقررلكل  آل عام دراسي فيس رسم االستماع .ل 1000 -6
ل   في القيد س رسم تعادل الشهادة األجنبية من أجل .ل 1000 -7  والتخصص  إحدى درجات التأهي

من الطالب العرب    أمريكي دوالر)  200( حكمهم و فيومن  للسوريين أو الدراسات العليا بالنسبة
  .واألجانب

  . س رسم آشف عالمات  .ل 500 -8
  لمصدقة األصلية المفقودةرسم المصدقة البديلة عن اس .ل 500 -9

ى الطالب إذا    .ل 500 -10 اد الرسم إل  س رسم االعتراض على النتيجة االمتحانية لكل مقرر ، ويع
  .ثبتت صحة االعتراض

  
 :اآلتية البنود في هو وارد ما وفق سنويًا ويستوفى الجامعية الخدمات رسم •
م  في  ومن  السوريون  الطالب  -أوًال ون  حكمه ي  المقبول ة اإل  ف ولين وفق المفاضلة     جازة مرحل المقب

 :العامة
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ك  واحدة  مرة والراسب المستجد الطالب من س.ل 300 دة   وذل اء م ة  دراسته  أثن ا  الجامعي ى  آله  حت
 . التخرج
 .التخرج حتى آلها الجامعية من دراسته تبقى ما أثناء وذلك مرتين الراسب الطالب من س.ل 600

ة  من دراسته   تبقى ما أثناء كوذل مرات ثالث الراسب الطالب من بس.ل 1200 ا  الجامعي ى  آله  حت
 .التخرج
 آلها الجامعية دراسته من ما تبقى أثناء وذلك أآثر أو مرات أربع الراسب الطالب من س. ل 2400
 .التخرج حتى

  
  

  مفاضلة التعليم الموازي  مرحلة اإلجازة وفق فيحكمهم المقبولون  فيالطالب السوريون ومن  -ثانيًا
ات   س.ل 160000 دءًا من     المسجلين  )الطب والصيدلة وطب األسنان    (من طالب آلي رة ب ألول م

  2006/2005 العام الدراسي
ات   .ل 140000 ام الدراسي      )الطب والصيدلة وطب األسنان    (س من طالب آلي ل الع المسجلين قب

  .وحتى تخرجهم  2005/2006
  .س من طالب آليات الهندسة بمختلف فروعها.ل 110000
ي    س.ل 110000 ام الدراس ن الع دءًا م رة ب جلين ألول م ة المس ون الجميل ة الفن الب آلي ن ط م

2003/2004   
ل    .ل 75000 رة قب جلين ألول م ة المس ون الجميل ة الفن الب آلي ن ط ي    س م ام الدراس الع
  .وحتى تخرجهم  2003/2004

  .المستجدين والقدامى )الزراعة والطب البيطري(س من طالب آليات .ل 60000
  .المستجدين والقدامى) اآلداب والعلوم اإلنسانية، الشريعة(س من طالب آليات .ل 35000
  .س من طالب آليات العلوم المستجدين والقدامى.ل 40000
  .س من طالب باقي الكليات والمعاهد العليا األخرى.ل 50000

  : بهم المفاضلة الخاصة درجة اإلجازة بموجب  فيالطالب العرب واألجانب المقبولون  -ثالثًا
المسجلين ألول مرة بدءًا  ) الطب والصيدلة وطب األسنان(طالب آليات  من أمريكي دوالر 5000

   2005/2006من العام الدراسي 
ل    ) الطب والصيدلة وطب األسنان(طالب آليات  من أمريكي دوالر 3000 رة قب المسجلين ألول م

  .وحتى تخرجهم  2005/2006العام الدراسي 
ا  الطب البيطري والهندسة بمختلف    (طالب آليات  من كيأمري دوالر 3500 ون    فروعه ة الفن وآلي
   2005/2006العام الدراسي  . المسجلين ألول مرة بدءًا من) الجميلة
ا  الطب البيطري والهندسة بمختلف    (طالب آليات  من أمريكي دوالر 2500 ون    فروعه ة الفن وآلي
  .وحتى تخرجهم  2005/2006ي الدراس  المسجلين ألول مرة قبل العام) الجميلة
ي دوالر 2000 ن أمريك ل    م رة قب جلين ألول م ة المس ون الجميل ة الفن الب آلي ي    ط ام الدراس الع
  وحتى تخرجهم  2003/2004
ا األخرى المسجلين       من  أمريكي  دوالر 2000 د العلي ات والمعاه دءًا من      طالب الكلي رة ب ألول م

   2005/2006العام الدراسي 
يأمري دوالر1500 ا األخرى المسجلين ك د العلي ات والمعاه ام   من طالب الكلي ل الع رة قب ألول م

  .وحتى تخرجهم  2005/2006الدراسي 
وم وماجستير   فيحكمهم المقبولون  فيالطالب السوريون ومن  -رابعًا ل  دبل والتخصص وفق    التأهي

  : المفاضلة العامة
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  .التربوي هيلالتأ س من طالب دبلوم التأهيل والتخصص ودبلوم.ل 1000
  .س من طالب درجة ماجستير التأهيل والتخصص.ل 2000
  :العليا وفق المفاضلة العامة الدراسات فيحكمهم المقبولون  فيالطالب السوريون ومن  -خامسًا

  :والهندسة بمختلف فروعها البيطري آليات الطب وطب األسنان والصيدلة والطب  -1
  .الطبية أو الفرعية العامة دراسات التخصصيةس من طالب درجة الماجستير وال.ل 3000
  س من طالب درجة الدآتوراه.ل 4000

  :الكليات والمعاهد العليا األخرى  -2
  س من طالب درجة الماجستير.ل 2000
  س من طالب درجة الدآتوراه.ل 3000
  طالب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا -سادسًا

  :ون وفق مفاضلة التعليم الموازيحكمهم المقبول فيومن  السوريون
ات  في طالب درجة الماجستير     من س.ل 160000  وطب األسنان والصيدلة و درجة     الطب  آلي
  .آليات الطب في الفرعية التخصصية العامة الطبية أو الدراسات

ام الدراسي   الطب آليات فيمن طالب الدراسات العليا  س.ل140000  المسجلين ألول مرة قبل الع
  .حتى تخرجهم 2006/2005

  األخرى والمعاهد الكليات فيطالب درجة الماجستير  من س.ل110000
  .جامعة دمشق فيللتنمية اإلدارية  العالي المعهد فيس من طالب درجة الماجستير .ل 60000
  .المستجدين والتخصص التأهيل) دبلوم وماجستير (س من طالب .ل 60000
  .الراسبين والتخصص التأهيل) دبلوم وماجستير (س من طالب .ل 30000
  .المستجدين س من طالب دبلوم التأهيل التربوي.ل 40000
  .الراسبين س من طالب دبلوم التأهيل التربوي.ل 20000
  :واألجانب العرب طالب الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص – سابعًا

  :الدراسات العليا -أ
  :والهندسة بمختلف فروعها البيطري طبآليات الطب وطب األسنان والصيدلة وال  -1

ات   دوالر 4000 هادة الدراس تير أو ش ة الماجس الب درج ن ط ة أو   م ة الطبي ية العام التخصص
  .الفرعية
  دوالر من طالب درجة الدآتوراه 4500

  :الكليات والمعاهد العليا األخرى  -2
  دوالر أمريكي من طالب درجة الماجستير 3000
  ب درجة الدآتوراهدوالر أمريكي من طال 3500

  :دراسات التأهيل والتخصص -ب
  .التأهيل والتخصص ماجستيردبلوم أو  فيدوالر أمريكي من الطالب المسجلين  2000 -1
  .التربويدبلوم التأهيل  فيدوالر أمريكي من الطالب المسجلين  1500 -2

  :نظام التعليم المفتوح فيطالب درجة اإلجازة  -ثامنًا
  :رات النظريةبالنسبة للمقر  -1

م  في س عن آل مقرر للطالب السوريين ومن    .ل 6000 ون  حكمه اختصاص الهندسة    في  المقبول
  المعلوماتية

  .بقية االختصاصات في حكمهم فيس عن آل مقرر للطالب السوريين ومن .ل 3000
  .المعلوماتية الهندسة اختصاص فيدوالر عن آل مقرر للطالب العرب واألجانب  300
  .االختصاصات بقية فين آل مقرر للطالب العرب واألجانب دوالر ع 150
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  أعاله حال رسوب الطالب بالمقرر يسدد نصف الرسم المذآور وفي
  :بالنسبة للتدريب العملي  -2

  حكمهم فيس من الطالب السوريين ومن .ل 5500
  دوالر أمريكي من الطالب العرب واألجانب 300
  .أعاله ي يسدد الرسم المذآورالتدريب العمل فيحال رسوب الطالب  وفي
ة      ( الطالب الفلسطينيون القادمون من األراضي المحتلة -تاسعًا الحائزون شهادات من أراضي الدول

  :وفق مفاضلة الطلبة العرب واألجانب اإلجازة فيالمقبولون ) الفلسطينية 
  )الطب والصيدلة وطب األسنان(دوالر أمريكي من طالب آليات  2500
ا     (مريكي من طالب آليات دوالر أ 1750 ة  الطب البيطري والهندسة بمختلف فروعه ون   وآلي الفن
  ).الجميلة
  .دوالر أمريكي من طالب الكليات والمعاهد العليا األخرى 1000
ون    في الطالب السوريون ومن     -عاشرًا م المقبول وازي     حكمه يم الم من أعضاء   وفق مفاضلة التعل

ين  ة المعلم ى (                     نقاب اًء عل ك بن ة وذل ين   وثيق ة المعلم ن نقاب ائهم وأزواج ) م أو أبن
اة     (المشابهة للعمليات الحربية  الحاالت وأبناء المتوفين بسبب ة وف ى وثيق اًء عل ك بن عن   صادرة  وذل
   )مكتب الشهداء حصرًا

ام  س من طالب آليات الطب وطب األسنان.ل128000  والصيدلة المسجلين ألول مرة بدءًا من الع
  . 2005/2006الدراسي 

ات الطب وطب األسنان    .ل 112000 رة      س من طالب آلي ي والصيدلة المسجلين ألول م ام  ف  الع
  . حتى تخرجهم 2004/2005الدراسي 
  .س من طالب آليات الهندسة بمختلف فروعها.ل 88000
جلين ألول   .ل  88000 ة المس ون الجميل ة الفن الب آلي ن ط ي   س م ام الدراس ن الع دءًا م رة ب  م

  . وحتى تخرجهم  2003/2004
رة       .ل  60000 جلين ألول م ة المس ون الجميل ة الفن الب آلي ن ط يس م ي   ف ام الدراس الع
  . وحتى تخرجهم  2002/2003

  .والقدامى المستجدين) الزراعة والطب البيطري(س من طالب آليات .ل 48000
  .ستجدين والقدامىالم) الشريعةاآلداب والعلوم اإلنسانية و(س من طالب آليات .ل 28000
  .س من طالب آليات العلوم المستجدين والقدامى.ل 32000
  .األخرى س من طالب باقي الكليات والمعاهد العليا.ل 40000

د يالطالب السوريون ومن  -عشر أح ون  ف م المقبول يحكمه ل  الدراسات ف ا ودراسات التأهي العلي
ائهم   من أعضاء نقابة ال الموازي والتخصص وفق نظام التعليم ين أو أبن ة     (معلم ى وثيق اًء عل ك بن وذل

  : نقابة المعلمين  من
  :أو الفرعية الماجستير وشهادة الدراسات التخصصية الطبية العامة -أ

ي س من طالب درجة الماجستير    .ل 128000 ات الطب وطب    ف والصيدلة و درجة    األسنان  آلي
  .بآليات الط فيالطبية أو الفرعية  العامة الدراسات التخصصية

ا   .ل 112000 ات العلي هادة الدراس ن طالب ش يس م ام    ف ن الع دءًا م جلين ب ات الطب المس آلي
  .تخرجهموحتى   2004/2005الدراسي 
  .الكليات والمعاهد األخرى فيس من طالب الماجستير .ل 88000

  :دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص -ب
  .والتخصص التأهيل س من طالب دبلوم وماجستير.ل 48000

  : دبلوم التأهيل التربوي -ج
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  س من طالب دبلوم التأهيل التربوي.ل 32000
ى الجامعات السورية     سورية  الطالب العرب واألجانب المنقولون من جامعات غير-عشر اثنا  في إل

  :مرحلة اإلجازة
  )الصيدلة -األسنان طب -الطب(دوالر أمريكي من طالب آليات  10000

الب آلي   6000 ن ط ي م ع (اتدوالر أمريك ة بجمي ا الهندس ة -فروعه ري  -الزراع ب البيط -الط
  )التمريض

  . دوالر أمريكي من طالب الكليات األخرى 5000
ة  فيأبناء العاملين  ويعامل ة      السورية  الشرآات المشترآة مع الحكوم أو مع إحدى المنظمات الدولي

ذا   في رسوم المذآورة أعالهالجمهورية العربية السورية وفق ال فيالعاملين  أو العربية أو اإلقليمية ه
  .البند عند القبول والنقل

ى  (وأبنائهم  المعلمين حكمهم من أعضاء نقابة فيالطالب السوريون ومن - عشر ثالثة وذلك بناًء عل
وح وأزواج   فيالوزارة المقبولون  في الدائمين والعاملين  )وثيقة من نقابة المعلمين نظام التعليم المفت

ى   (بب الحاالت المشابهة للعمليات الحربية بس المتوفين وأبناء اًء عل ك بن ة  وذل اة صادرة عن     وثيق وف
  ) : ا مكتب الشهداء حصر

  .المعلوماتية اختصاص الهندسة فيس عن آل مقرر نظري .ل 4800
  .بقية االختصاصات فيس عن آل مقرر نظري .ل 2400

  
ا التخصصية     ماجستيرال يحدد رسم التقدم المتحان اللغة األجنبية لدرجة ):2(  مادة والدراسات العلي

  .خمسمائة ليرة سورية 500ب  والدآتوراه الطبية العامة والفرعية
  
  
  

  ):3(  مادة
رر من    -أ ر        أجل  يحدد رسم االستماع والتقدم المتحان المق ة غي ة الشهادة الممنوحة من جامع معادل

  .امتحانهفي لب عشرة آالف ليرة سورية عن آل مقرر يشترك الطا 10000 سورية بمبلغ
ن      -ب دد م ديم ع ف بتق ب المكل ه الطال ذي يؤدي م ال دد رس ررات يح هادة    المق ة الش ل معادل ن أج م

ورية   ر س ة غي ن جامع ة م غ الممنوح ترك    3000 بمبل رر يش ل مق ن آ ورية ع رة س ة آالف لي ثالث
  .امتحانه فيالطالب 

  
  :)4( مادة 

ب  -أ  ب الطال ول (يطال اجح أو المنق ف) الن ذي يوق يجيله تس ال ة اإل ف ازة مرحل يم (ج وري مق  -س
                       البند في٪ من رسم الخدمات الجامعية المحددة  25لمدة عام ب ) وأجانب عرب –سوري غير مقيم 

ا عشر  ( رًا أو اثن عًا أو عاش ًا أو تاس ًا أو ثالث ال -ثاني وم ضافةإ )حسب الح ل الرس ى آ األخرى  إل
  .لمدة فصل دراسي واحد فيطالب بكامل الرسوم تسجيله المطلوبة، أما الطالب الذي يوقف

يم   -سوري مقيم ( اإلجازة مرحلة فييطالب الطالب الراسب الذي يوقف تسجيله  -ب سوري غير مق
ا إذ )  12( المادة  فيرسم الخدمات الجامعية المحدد من % 25ب  لمدة عام ) عرب وأجانب  - ا أم

  . لمدة فصل دراسي فيطالب الطالب بكامل الرسم اإليقاف آان
ذي    جامعية نظام التعليم المفتوح بأي رسوم فيال يطالب الطالب المسجل  -ج خالل العام الدراسي ال

ى امتحان أي    ه إل رر  ال يتقدم خالل ذا     في ، ويطالب بالرسم السنوي المحدد      مق ى من ه ادة األول  الم
  .ليرة سورية)  300( وقدره  القرار
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لمدة عام أو لفصل دراسي واحد  تسجيله يطالب الطالب المسجل وفق المفاضلة العامة الذي يوقف -د
  .بكامل الرسوم الجامعية

يم   ( الموازي نظام التعليم فيالسنة األولى  فييطالب الطالب المستجدين  -ـه ر مق سوري مقيم أو غي
ون   )  ذين يوقف ب ال رب واألجان جيلهم والع دة تس دمات       لم م الخ د برس ي واح ل دراس ام أو لفص ع

ة دد الجامعي ي المح د  ف راً  (البن عًا أو عاش ًا أو تاس ًا أو ثالث ال  -ثاني ب الح افة) حس وم   إض ى الرس إل
  .الجامعية األخرى

  
ا يعامل    يعامل الطالب المقبولون بموجب االتفاقيات الثقافية: )5( مادة  والبرامج التنفيذية لها وفق م

  ).مبدأ المعاملة بالمثل( المقابلة الجهة فيوريون به الطالب الس
  

ادة جلون : )6(  م ل الطالب المس ييعام كة ف ب الحس ة سجالت أجان وريين  معامل يالطالب الس  ف
  .معرض استيفاء الرسوم الجامعية

  
ادة ن  : )7( م وريون وم ل الطالب الس ييعام ن  ف ون م م المنقول ات حكمه ى   جامع ورية إل ر س غي

ى من   ) ثانيًا(الرسوم وفق أحكام البند  حيث درجة اإلجازة من في الجامعات السورية من المادة األول
  .أي رسوم طالب تعليم موازي  القرار هذا
  

ادة ة  ):8(  م ة اإلعدادي هادتي الدراس املو ش ل الطالب ح ة يعام واء   والثانوي اء ل ن أبن وريتين م الس
اء تسجيلهم      معاملة الطالب ال والعرب إسكندرون من الجنسية الترآية،  سوريين من حيث الرسوم لق

  .نظام التعليم المفتوح في
  

ربين    : )9(  مادة اء المغت ى مقاعد أبن رة     السوريين  يعامل الطالب المقبولون عل ام الفق / ج/وفق أحك
ادة    ة  من الالئحة   115من الم ة الطالب السوريين       التنفيذي انون تنظيم الجامعات معامل ولين  لق  المقب

  .ة العامة من حيث الرسوموفق نظام المفاضل
  

   ): 10(  مادة
ون     الدراسة يعامل الطالب العرب واألجانب حاملو شهادتي -أ ة السوريتين المقبول اإلعدادية والثانوي

ي ة  ف لة العام ي المفاض ي      ف ام الدراس ل الع جلون قب ازة المس ة اإلج ة  2008/2009مرحل  معامل
  .الطالب السوريين من حيث الرسوم حتى تخرجهم

ة     والثانوية يعامل الطالب العرب حاملو شهادتي الدراسة اإلعدادية -ب السوريتين أو درسوا المرحل
ق مفاضلة العرب واألجانب     (مرحلة اإلجازة  في المسجلون سورية فيالثانوية بكاملها  ة ) وف  معامل

وازي من حيث الرسوم الطالب يم الم ق نظام التعل تثناء السوريين وف م الخدمات الجا باس ة رس معي
  .لكل آلية أو اختصاص المحدد ٪ من قيمة الرسم 50فيطالبون ب 

رب    -ج الب الع ل الط م   (يعام وا بحك ذين ليس طينيون ال وريين الفلس ون   الس انيون والعراقي ) واللبن
ى الشهادة      والذين سورية والمقيمون فيها فيالمولودون  ى حصولهم عل ا حت  أتموا آامل دراستهم فيه

ة اإلجازة    فيالمسجلون  الثانوية  من )  وفق مفاضلة العرب واألجانب    (                        مرحل
  :حيث الرسوم وفق اآلتي

 في مجموع درجاتهم  آان معاملة الطالب السوريين المقبولين وفق الم فاضلة العامة إذا  -1
  .تلك المفاضلة فيمن الدرجات للقبول  المطلوب الشهادة الثانوية ال يقل عن الحد األدنى
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يم    -2 ق مفاضلة التعل ولين وف وريين المقب ة الطالب الس وازي معامل وع  الم ان مجم إذا آ
اتهم  يدرج د     ف ن الح ل ع ة يق هادة الثانوي ى الش ول     األدن درجات للقب ن ال وب م  فيالمطل

  .التعليم الموازي في الجامعية٪ من قيمة رسم الخدمات  50 يسددون المفاضلة العامة حيث
  

  ): 11(  مادة
مرحلة اإلجازة   في) سوري غير مقيم  -مقيم سوري(التعليم الموازي  فيعفى آل طالب مسجل ي -أ 

ي الجامعية  من رسم الخدمات رة ، إذا          ف دا السنة األخي وق ع ام التف ي ع ام دراسي يل ان  آل ع من   آ
ة  أو إذا آان من الطالب الث   واحدة الكليات التي تمنح إجازة فيالكلية  فيالطالب العشرة األوائل  الث

  .يمنح فيها القسم درجة إجازة التي الكليات فيالكلية  فياألوائل 
  .الجمع بينهما يجوز تطبق على األوائل إحدى القاعدتين المشار إليهما فقط وال -ب 
  

ادة ة للطالب الراسبين ): 12(  م م الخدمات الجامعي دد رس ي المسجلين يح ق  ف ازة وف درجة اإلج
يم سوري (نظام التعليم الموازي  يم    سوري - مق ر مق ٪ من   50والطالب العرب واألجانب ب    ) غي

ادة   ) الحال حسب – ثانيًا أو ثالثًا أو تاسعًا أو عاشرًا أو اثنا عشر(البند  في المحدد قيمة الرسم من الم
  .من هذا القرار) 1( 
  

رة    فييطالب الطالب الراسب  ): 13(  مادة نة األخي ة  في الس ى ا   اإلجازة  مرحل ررين عل ر  بمق ألآث
يم   سوري  - سوري مقيم(نظام التعليم الموازي  في ٪  25والطالب العرب واألجانب ب    ) غير مق

د   فيالجامعية المحددة  الخدمات من قيمة رسم عًا أو   (البن ًا أو تاس ًا أو ثالث ا عشر    عاشراً  ثاني  –أو اثن
  .من هذا القرار) 1( من المادة ) حسب الحال

  
وازي   يعامل طالب ال ): 14(  مادة يم الم يم   (تعل ر  سوري  –سوري مق يم   غي والطالب العرب   ) مق

وا  ذين نجح يواألجانب ال ع ف ررات جمي دا مشروع التخرج  المق يماع ازة  ف ة اإلج يمرحل ة  ف آلي
ة الطالب السوريين        الفنون ة معامل ة التطبيقي ون الجميل ه الفن ولين وفق المفاضلة     الجميلة أوآلي المقب

  .ت الجامعيةالعامة من حيث رسم الخدما
  

ذين   ): 15( مادة   في درجة الماجستير    في سجلوا   يحدد رسم الخدمات الجامعية للطالب العرب ال
ة     (المشعة  المنابع اختصاص الوقاية اإلشعاعية وأمان ى آلي ة إل ة الذري المرشحين من قبل هيئة الطاق

  .دوالر أمريكي 1000 بـ. 2007/2008المسجلين قبل العام الدراسي  )في جامعة دمشق العلوم
  

   ): 16(  مادة
وازي     في المسجلين يحدد رسم الخدمات الجامعية لألخوة األشقاء -أ يم الم يم   (نظام التعل  -سوري مق

أآثر   وللثالث  ٪ من قيمة الرسم  80٪ من قيمة الرسم وللثاني  100ب  لألول  ) سوري غير مقيم ف
ي ٪ من قيمة الرسم لكل واحد من الرسم المحدد   50 د الب ف رًا   ( ن ًا أو عاش ادة   ) ثاني من  ) 1( من الم

  .هذا القرار
  .أول مرة الجامعة فيتحديد األول والثاني والثالث تاريخ التسجيل  فييعتمد  - ب
  

  ): 17(  مادة
زالء      -أ   ومين من ن رر للطالب المحك ي المسجلين   السجون  يحدد رسم المق وح     ف يم المفت نظام التعل

  .من هذا القرار) 1( من المادة ) ثامنًا(البند  فيمحدد ال المقرر ٪ من رسم 50بنسبة 
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ي يحدد رسم المقرر للطالب الراسب المسجل   -ب امج   ف م "برن ي " صف  معل وح     ف يم المفت نظام التعل
  .س.ل 600بـ  وفق االتفاق الموقع مع وزارة التربية 

اقين   -ج رر للطالب المع م المق دد رس ن (يح ررة م ات المق ق اإلعاق ؤ وزارة وف ة الش ون االجتماعي
ة الرسم المحدد      80بنسبة   نظام التعليم المفتوح فيالمسجلين ) والعمل  د   في ٪ من قيم ًا  (البن ) ثامن

 .هذا القرار من)  1( من المادة 
   ): 18( المادة

ة لطالب د رجة       -1 ة أو      الماجستير : يحدد رسم الخدمات الجامعي ة العام وشهادة الدراسات الطبي
وفق ما  المقررات سنوات دراسة فيالمسجلين وفق نظام التعليم الموازي  الطبية اتالكلي فيالفرعية 

  رمن هذا القرا )1( من المادة) سادسًا أو أحد عشر (                         البند  فيهو وارد 
٪ من قيمة  50دراسة المقررات ب  سنوات فيحالة الرسوب  فييحدد رسم الخدمات الجامعية   -2

  .من هذا القرار) 1( من المادة ) سادسًا أو أحد عشر( البند فيالمحدد الرسم 
ة   (ث مرحلة إعداد البح فييحدد رسم الخدمات الجامعية   -3 عند التسجيل بعد موافقة مجلس الجامع

  .من هذا القرار) 1( من المادة ) سادسًا أو أحد عشر(البند في محدد وفق ما هو) على البحث 
ة  يحدد رسم الخد    -4 ي مات الجامعي ي سنة     ف ي تل ل رسم الخدمات      تسجيل  السنوات الت البحث بمث

  .وفق المفاضلة العامة المقبولين الجامعية المحدد للطالب
  

ل  دراسات  في يعامل خريجو التعليم المفتوح المسجلون   -) 19( مادة  والتخصص من حيث     التأهي
  .زي أو العرب واألجانب حسب الحالالتعليم الموا نظام فيالرسوم معاملة الطالب المقبولين 

  
ادة ن  – ) 20(  م وريون وم ل الطالب الس ييعام ائزون ف م الح هادات حكمه ر  ش ة غي ة عام ثانوي

رًا من حيث الرسوم وفق         أقسام فيسورية بلغة أجنبية الذين يسجلون  ة تسجيًال مباش اللغات األجنبي
  :اآلتي

ق المفاضلة العا     -1 ولين وف ان مجموع   معاملة الطالب المقب ة إذا آ اتهم  م ي  درج الشهادة   ف
ول        عن الثانوية بعد إجراء الحسم المقرر اليقل درجات للقب وب من ال ى المطل  في الحد األدن

  .المفاضلة تلك
ان        -2 وازي إذا آ يم الم ق مفاضلة التعل ولين وف اتهم   مجموع  معاملة الطالب المقب  في درج

ول   يقل الشهادة الثانوية بعد إجراء الحسم المقرر عن الحد األدنى المطلوب من الدرجات للقب
  .العامة المفاضلةفي 

  
  : على مايلي .  13/12/2007تاريخ / 104/نص القرار الوزارة رقم 

ادة  ن     - )1(الم الب م ة للط دمات الجامعي م الخ بة رس دد نس ائهم    تح ين أو أبن ة المعلم اء نقاب أعض
ي مرحلة اإلجازة  فيالمسجلين  يم  نظام  ف واز  التعل يم   (ي الم ى أساس رسم الخدمات     ) سوري مق عل
ة دد  الجامعي يالمح د  ف رًا(البن ادة ) عاش ن الم م  ) 1( م وزاري رق رار ال ن الق اريخ ) 71( م ت

  :وفق اآلتي  23/9/2007
  حالة الرسوب في %  50 

ررين        في %  25 ة أو الرسوب بمق اف التسجيل لسنة آامل ة إيق ى  حال ر   عل ي األآث السنة   ف
  .األخيرة

  .٪ للثالث فأآثر 50٪ للثاني و  80خ الشقيق األول و لأل%  100
ادة ة  - )2 (الم م الخدمات الجامعي وق من رس اء المتف تم إعف يي ة ف ازة مرحل ي اإلج يم  ف ام التعل نظ

  .التالية للتفوق السنة في) سوري غير مقيم –سوري مقيم (                                 الموازي 
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ادة م ا - )3 (الم دد رس طينيين يح الب الفلس ة للط دمات الجامعي ادمين لخ ة   الق ن األراضي المحتل م
ة اإلجازة    فيالمقبولين ) الفلسطينية الحائزون شهادات من أراضي الدولة( ي مرحل ة    ف مفاضلة الطلب

  :المستجدين والقدامى وفق اآلتي واألجانب العرب
  )الطب وطب األسنان والصيدلة(دوالر أمريكي من طالب آليات  2500
ا  الطب البيطري والهندسة بمختلف  (دوالر أمريكي من طالب آليات  1750 ة   فروعه وآلي

  الفنون الجميلة
  دوالر أمريكي من طالب الكليات والمعاهد األخرى 1000

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل العاشر 
  معادلة الشهادات غير السورية

  ) أمريكا  –فرنسا  – األردن –الكويت  – اإلمارات –السعودية ( الشهادات الصادرة عن 
ة من عالمات الطالب المستحقة ومن        تطوى مواد التربية الدينية ومادة الرياضة والسلوك والمواظب

  . وجدت  إن          للعالمات  األعظمالحد 
د   ى الح م عل ات وتقس ع العالم متجم م تضرب  األعظ ات ث ا يعادلهللعالم ورية  ابم هادة الس ي الش ف

رع   ةبالنسب) 220( للفرع العلمي و بالنسبة ) 240( ي للف م تحسم     األدب من المجموع   % 10ومن ث
  : الكلي آما يلي 

  للفرع العلمي     0.9*  240*   مجموع العالمات المستحقة
  للمواد  األعظمالحد    

    األدبيللفرع   0.9*   220*   مجموع العالمات المستحقة
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  للمواد  األعظمالحد   
  

  : الختصاصية معادلة المادة ا
   0.9*   60*    عالمة المادة المستحقة:  الرياضيات 

  للمادة  األعظمالحد                 
   0.9*   40*    عالمة المادة المستحقة:   الفيزياء  

  للمادة  األعظمالحد               
   0.9*   20*   عالمة المادة المستحقة:  آيمياء  

  لمادة ل األعظمالحد             
  للفرع العلمي  0.9* 40*   عالمة المادة المستحقة: اللغة العربية 

  للمادة  األعظمالحد                 
  للفرع األدبي   0.9* 60*   عالمة المادة المستحقة               

  للمادة     األعظمالحد                 
ا     % 10م من عالمة الطالب فال تحس) الفرنسية  –االنكليزية ( أما مادة اللغة  ا يعادله ل تضرب بم ب

  :في الشهادة السورية 
  للفرع العلمي    30*    عالمة المادة المستحقة

  للمادة   األعظمالحد 
    األدبيللفرع  40*   عالمة المادة المستحقة

  للمادة  األعظمالحد 
  :  ومشابههاالشهادات الصادرة عن مملكة البحرين 

  الدينية والسلوك والمواظبة تحذف مواد التربية  -
ثالث وهي       - انوي   أول( تجمع درجات مراحل دراسة الطالب ال انوي    –ث اني ث  –ث

 )ثالث ثانوي 
 : ثم تقسم على النهاية العظمى في المراحل الثالث  -
 للفرع العلمي  0.9*  240تضرب بـ  -

   األدبيللفرع  0.9*  220بـ            
  

  : اد السوفيتي سابقا الشهادات الصادرة عن دول االتح
  . تحذف المواد الرياضية  والمواظبة والسلوك  -
 : تعادل المواد آل على حدة بما يعادلها آما يلي وحسب آل نموذج  -

  :  األولالنموذج 
من (ما يعادلها  العالمة في الشهادة الروسية

100(  
5  80  

4.5  70  
4 60  
3  50  

  
  :النموذج الثاني 
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من ( ما يعادلها  وسيةالعالمة في الشهادة الر
100(  

10  80  
9  70  
8 60  

  50  مقبول
  

  : تجمع المواد بعد معادلتها وتقسم على النهاية العظمى للمواد آما يلي 
  للفرع العلمي   0.9*  240*   العالمة المستحقة  

  الحد األعظم للمواد 
  للفرع األدبي    0.9*  220*   العالمة المستحقة  

  اد الحد األعظم للمو
م    : المادة االختصاصية  ا ث إذا آان هناك أآثر من مادة للرياضيات أو أي مادة أخرى فإنها تجمع آله

  % . 10تقسم على الحد األعظم وتضرب بما يعادلها في الشهادة السورية ويحسم منها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 63

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الحادي عشر 
  ستمعينالطالب العرب واألجانب الم

  
  . يتم تسجيل الطالب العرب واألجانب آمستمعين في الكليات النظرية في جامعة دمشق 

ط  تماع للمحاضرات فق وم باالس تمع يق ب المس ب أن  وال  الطال ى الطال ات ويجب عل دم لالمتحان يتق
  : يحقق شرطين أساسيين 

  . أن يجيد الطالب اللغة العربية آتابة وقراءة  - 1
 . ادة ثانوية أو جامعية أن يكون حاصل على شه - 2

  
  : األوراق المطلوبة 

ة      ( ورقة من السفارة التابع لها الطالب  - 1 ي آلي ويكتب في الورقة المانع من تسجيل الطالب ف
  .) جامعة دمشق وان الطالب من رعاياها ......... 

 .صورتان عن جواز السفر  - 2
 .ترجمة جواز السفر  - 3
 .فحص االيدز  - 4
 . وترجمتها إلى اللغة العربية  الشهادة التي يحملها الطالب - 5

  
ادة          ى عم ة األوراق إل تم إحال ة ي ة شؤون الطال بالمرآزي وبعد استكمال إجراءات التسجيل في مديري

  . وال يعتبر الطالب مسجال حتى يسدد الرسوم الجامعية . الكلية ليتم اتخاذ قرار مجلس آلية 
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