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الجمهورية العربية  
  يوزارة التعليم العالالسورية

    

Syrian Arab Republic 

Ministry Of Higher Education 

  2013- 2012بخصوص الدورة االضافية للعام الدراسي  تعليمات توضيحية 
  

  اليت تعتمد نظام الساعات املعتمدةتعليمات توضيحية للكليات: 
املتضمن منح دورة إضافية لطالب اجلامعات؛وعلى 24/7/2013تاريخ / 271/بناًء على أحكام املرسوم رقم

  : ت املتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم املذكور، نبني االيت 30/7/2013تاريخ / 542/أحكام القرار رقم 
تاريخ / 542/من القرار/ 4/من فصل صيفي وفق ماورد يف املادة يستفيد طالب الساعات املعتمدة -1

30/7/2013.  
حيق هلم الدخول اىل 2012/2013الطالب املستنفدون يف الفصل االول او الفصل الثاين العام الدراسي-2

 .الفصل الصيفي
الدراسي  وحىت الفصل الصيفي للعام 2010/2011الطالب املستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي-3

  .2013/2014حيق هلم التقدم اىل الفصل االول او الثاين من العام الدراسي 2012/2013
 25/9/2010تاريخ / 500/تراعى االحكام الواردة يف الالئحة التنفيذية وقرار جملس التعليم العايل رقم-4

  .والالئحة التنفيذية الداخلية للكلية فيما يتعلق باجلوانب االخرى

  
  جامعة حلب وفرعها يف ادلب وجامعة الفرات وفروعهاطالب تعليمات توضيحية خبصوص 

م االم خالل  جيوز لطالب جامعة حلب وفرعها يف ادلب وجامعة الفرات وفروعها، الذين داوموا يف جامعا
م فيها  2013- 2012العام الدراسي  تقدم ، وحيق هلم ال) الثاين / الفصل األول( ، وتقدموا المتحانا

المتحانات الدورة االضافية هلذا العام، التقدم اىل امتحانات املقررات املتماثلة وغري املتماثلة يف اجلامعات 
األخرى على أن تقدم امتحانات املقررات املتماثلة وفق خطة اجلامعة املضيفة واملقررات غري املتماثلة وفق خطة 

 .اجلامعة االم
          

  الدخول  2012/2013بدءا من الفصل الدراسي االول من العام  تنيامتحانيعاقب لدورتني لطالب املستجد امللحيق
  .اذا كان حمققا لشرط التقدم المتحان املقرر الفصل االول فقط مبقرراتاىل امتحانات الدورة االضافية 

  اذا كان حمققا لشرط التقدم حيق للطالب الراسب الذي اوقف تسجيله ملدة عام الدخول اىل امتحانات الدورة االضافية
  .المتحان املقرر

  مستجد( 2012/2013مرة هو الطالب الذي كان وضعه نظاميا للعام الدراسي  ألولاملقصود بالطالب املستنفد-
واستنفد فرص التقدم لالمتحان بنتيجة هذا العام بغض النظر فيما اذا كان الطالب مستنفدا سابقا، ويسدد ) راسب

   .امثاله حني يتقدمون اىل االمتحانات من خارج اجلامعة الرسم الذي يؤديه


