
  
    الجمهورية العربية السورية

  التعليم العالي    وزارة         
  /٦٨٦/رقم القرار 

  التعليم العالي  وزير
  وتعديالته ٢٠٠٦لعام ) ٦(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 

ا ٢٠٠٦لعام / ٢٥٠/املرسوم رقم الصادرة ب وعلى أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات   .وتعديال
  :يقرر ما يأتي
  الفصل األول

  مرحلة اإلجازة الجامعية
 ٧/١٠/٢٠١٣تاريخ / ٣٥٨/من املرسوم رقم ) ١(من املادة ) أ(يستفيد من أحكام الفقرة  -أ - ١المادة

  .٢٠١٢/٢٠١٣الطالب النظاميون املسجلون يف اجلامعات احلكومية السورية خالل العام الدراسي 
 وأمن داخل اجلامعة يف الفصل األول  دالذي استنف السابقة الطالب) أ(الفقرة  يستفيد من أحكام -ب         

من العام الدراسي  إلضافيةالدورة ا مل يتقدم إىلو  ،٢٠١٢/٢٠١٣الثاين من العام الدراسي 
٢٠١٢/٢٠١٣.  

مدة عام أو فصل  الذي أوقف تسجيله املستجد الطالب السابقة) أ( ال يستفيد من أحكام الفقرة -ج         
أما الطالب الراسب فال يستفيد من ذلك إال إذا  .٢٠١٢/٢٠١٣دراسي خالل العام الدراسي 

السابقة ويف هذه ) أ(لالستفادة من أحكام الفقرة  ١/١٢/٢٠١٣خالل موعد أقصاه  تقدم بطلب
معاملة الطالب الراسب يف العام احلالة يعد طلب اإليقاف ملغى حكمًا ويعامل من حيث الرسم 

  .٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي 
من املساعدات االمتحانية  السابقتني) و ب أ( تنييستفيد الطالب املشمولون بأحكام الفقر  -د         

  ).عالمتان يف مقرر واحد أو موزعتان على مقررين(
 على األكثر جيب أال يزيد عدد املقررات اليت حيملها الطالب من أجل الرتفع على مثانية مقررات - ه         

  .سواًء كانت إدارية أو غري إدارية )مهما كان نوعها(
  :وفق اآليتحتدد املقررات اإلدارية  -٢المادة

د املقررات اليت عد/ يساوي /أربعة مقررات/مطروحًا منها  /اليت حيملها الطالبعدد املقررات  -١
 ).وجيب أن تكون األقل عالمة( حتمل إدارياً 

إذا كان لدى الطالب بعض املقررات ال توجد هلا عالمة لعدم تقدمي امتحانات هذه املقررات  -٢
ا  فتعد تلك املقررات  .مقررات إداريةاألقل عالمة من املقررات اليت تقدم المتحانا



احلاالت السابقة فعليه تقدمي طلب إىل عمادة كليته خالل موعد إذا مل تشمل الطالب إحدى  -٣
وال جيوز بأي حال من األحوال  املقررات اليت حيملها إداريًا حيدد فيه  ١/١١/٢٠١٣أقصاه 

 .التخرجالنجاح فيها و معه حىت  هذه املقرراتبقى تتبديلها مهما كانت األسباب و 
يف صحيفة الطالب االمتحانية  اتاملقرر  هيطلب إىل شعبة االمتحانات يف كل كلية تثبيت هذ  -٤

 .حىت النجاح فيها والتخرج١/١٢/٢٠١٣خالل موعد أقصاه 
ا للسنوات األربعة يف كليات اهلندسة  -٥ ال تعد مقررات التصميم املعماري ومقررات الفئة ذا

 .رات اإلداريةاملعمارية يف اجلامعات احلكومية من املقر 
يف كليات الفنون اجلميلة يف جامعات دمشق وحلب من املقررات ) أ(ال تعد مقررات الفئة  -٦

 .اإلدارية
 الثمانيةمن ضمن املقررات  )مهما كان نوع التحميل(سابقًا  تعد املقررات احملمولة إدارياً  -٧

  . املنصوص عليها يف هذا القرار

يصنف الطالب املسجل لنيل درجة اإلجازة يف الكليات اليت تعتمد نظام الساعات املعتمدة يف العام  -٣المادة
يف مستوى السنة الثانية ، والثالثة، والرابعة، واخلامسة، والسادسة إذا أمت   ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي 

             :بنجاح دراسة الساعات املقررة وفق اجلدول اآليت

 الكلية
ترفع إلى 

  ٢لسنةا
ترفع إلى 
  ٣السنة

ترفع إلى 
  ٤السنة

ترفع إلى 
  ٥السنة

ترفع إلى 
  ٦السنة

  ١٥٧  ١٢٢  ٨٧  ٥٢  ١٧  سنوات ٦الكليات ذات الدراسة ملدة 
  -   ١٢٦  ٩٠  ٥٤  ١٨  سنوات ٥الكليات الطبية ذات الدراسة ملدة 

  -   ١١٠  ٧٨  ٤٦  ١٤  سنوات ٥الكليات ذات الدراسة ملدة 
  -   -   ٧٨  ٤٦  ١٤  سنوات ٤الكليات ذات الدراسة ملدة 

من هذا القرار خيارية بالنسبة للطالب ويف حال رغبته بعدم ) ١( ةاالستفادة من أحكام املاد -أ  - ٤الماد
عليه أن يتقدم بطلب خطي إىل ديوان الكلية خالل موعد أقصاه  )١(املادة  االستفادة من أحكام

  .وال جيوز له بأي حال من األحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت األسباب ١/١١/٢٠١٣
 أن يستفيد  الطالب متنعوتعليماته ال  ٧/١٠/٢٠١٣تاريخ / ٣٥٨/إن تطبيق أحكام املرسوم رقم  -ب         

أي للطالب اخليار بني االستفادة من (قبل صدورمها اليت كانت مطبقة العامة النافذة  األحكاممن 
أحكام املرسوم وتعليماته التنفيذية أو االستفادة من القواعد العامة املعتمدة قبل صدورمها وال جيوز 

  ).اجلمع بينهما
  
  
  



  الفصل الثاني
  :التأهيل والتخصص دراسات 

الراسـبني أو املنقـولني  يف العـام الدراسـي  )دبلـوم أو ماجسـتري( مينح طالب دراسات التأهيـل والتخصـص -٥المادة
جتــرى خــالل شــهري شــباط و  ٢٠١٣/٢٠١٤دورة امتحانيــة إضــافية يف العــام الدراســي  ٢٠١٢/٢٠١٣

ويـــتم حتديـــد املوعـــد بقـــرار مـــن جملـــس اجلامعـــة علـــى أال تتجـــاوز  ٢٠١٣/٢٠١٤آذار مـــن العـــام الدراســـي 
ا مخسة عشرة يوماً    .مد

الــــذين اســــتنفدوا فــــرص التقــــدم  )دبلــــوم أو ماجســــتري( ميــــنح طــــالب دراســــات التأهيــــل والتخصــــص -أ -٦المــــادة 
دورة  ٢٠١٢/٢٠١٣و٢٠١١/٢٠١٢لالمتحانــــــات مـــــــن خـــــــارج اجلامعــــــة يف العـــــــامني الدراســـــــيني 

  .٢٠١٣/٢٠١٤يف أحد فصلي العام الدراسي  امتحانيه
  .٢٠١٣/٢٠١٤حيق للطالب اخليار بني التقدم إىل الفصل األول أو الثاين من العام الدراسي  -ب         
حتــدد مواعيــد التســجيل للطــالب الــراغبني باالشــرتاك يف امتحانــات الــدورة الفصــلية األوىل مــن العــام  -ج  

  .٣١/١٢/٢٠١٣ولغاية  ١/١٢/٢٠١٣بدءاً من  ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي 
حتــدد مواعيــد التســجيل للطــالب الــراغبني باالشــرتاك يف امتحانــات الــدورة الفصــلية الثانيــة مــن العــام  -د   

  .١/٥/٢٠١٤ولغاية  ١/٢/٢٠١٤بدءاً من  ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي 
ميكن للطالب املشمولني بأحكام هذا املرسوم الـذين يرغبـون يف أن يعيـدوا مـن جديـد أعمـال السـنة   -ه  

أو االختبــارات العمليــة أو حلقــات البحــث أو مــا يف حكمهــا أن يبــدوا رغبــتهم يف ذلــك خطيــاً إىل  
م خالل املواعيد اليت حتددها ا   .لكلياتكليا

م وتعـد املقـررات احملدثـة بعـد اسـتنفاد  -و    يتقدم الطالب إىل االمتحانات وفقاً لألنظمة النافـذة يف كليـا
  .فرص التسجيل مقررات غري مرسبة بالنسبة هلم حىت التخرج

يؤدي الطـالب الرسـم الـذي يؤديـه أمثـاهلم حـني يتقـدمون إىل االمتحانـات مـن خـارج اجلامعـة واحملـدد  -ز  
  . ٢٠١٣و لعام /٦٧القرار رقم ب

ـــــدورة الفصـــــلية األوىل مـــــن العـــــام الدراســـــي  -ح   ـــــار التقـــــدم إىل امتحانـــــات ال ـــــذي اخت ميكـــــن للطالـــــب ال
ـا  ٢٠١٣/٢٠١٤ وهو مشمول بأحكام املرسوم وسدد الرسوم ومل يتمكن مـن االشـرتاك يف امتحانا

، ويف هــذه ٢٠١٣/٢٠١٤عــام الدراســي ائيـاً أن يتقــدم إىل امتحانــات الـدورة الفصــلية الثانيــة مـن ال
ا يف الدورة الثانية جمدداً ويسقط حقـه يف اسـرتداد  احلالة عليه أن يسدد رسم املقررات اليت سيتقدم 
ا  الرسوم اليت كان قد سددها لالشرتاك يف الدورة الفصلية األوىل، أما إذا كان قد اشرتك يف امتحانا

 الـــدورة الفصـــلية الثانيـــة، وال يعـــد الطالـــب مســـتفيداً مـــن ولـــو مبقـــرر واحـــد فيســـقط حقـــه بالتقـــدم إىل
  .أحكامه إذا مل يشرتك فعلياً باالمتحانات

  
  



  
  
جيب على طالب دراسات التأهيل والتخصـص الـيت توجـد فيهـا مقـررات تـدرس علـى مـدار العـام ويـتم  -ط

ايـــة العـــام الدراســـي أن يدرســـوا هـــذه املقـــررات يف ال ـــا يف  فصـــل األول والفصـــل التقـــدم إىل امتحانا
الثـــــــاين ويف هـــــــذه احلالـــــــة يتقـــــــدمون حكمـــــــاً إىل امتحانـــــــات الفصـــــــل الثـــــــاين مـــــــن العـــــــام الدراســـــــي 

٢٠١٣/٢٠١٤.  
  . ال يستفيد من أحكام هذا املرسوم طالب دبلومات التأهيل والتخصص اليت مت إلغاؤها -ك

  الفصل الثالث
  الدراسات العليا 

  :أحكام عامة -أوالً 
تاريخ / ٣٥٨/من املرسوم رقم ) ٣(املادة  من الدورة االمتحانية اإلضافية احملددة يف يستفيد -٧المادة

 ٢٠١٢/٢٠١٣الطالب الراسبون يف أي سنة من سنوات املقررات يف العام الدراسي  ٧/١٠/٢٠١٣
 ٢٠١٢/٢٠١٣العام الدراسي نتيجة امتحانات  أول مرة وكذلك الطالب الذين استنفدوا فرص الرسوب

  .٢٠١٣/٢٠١٤ملنقولون من السنة األوىل إىل السنة الثانية يف العام الدراسي والطالب ا
ويتم  ٢٠١٣/٢٠١٤جترى الدورة االمتحانية اإلضافية خالل شهري شباط وآذار من العام الدراسي  -٨المادة

ا مخسة عشر يوماً    .حتديد املوعد بقرار من جملس اجلامعة على أال تتجاوز مد
الذين استفادوا من  )يف سنوات املقررات( ال يستفيد من أحكام هذا املرسوم الطالب املستنفدون -٩المادة

  .٣١/١٠/٢٠١٢تاريخ / ٣٩٣/أحكام املرسوم رقم
من هذا القرار ) ٨(يطالب الطالب الذين يتقدمون إىل امتحانات الدورة املنصوص عليها يف املادة -١٠المادة

  .فيهاباملقررات القدمية اليت رسبوا 

  :والمنقولون الطالب الراسبون -ثانياً 
من هذا ) ٨(التقدم إىل امتحان الدورة املنصوص عليها يف املادة واملنقولني حيق للطالب الراسبني  -أ -١١المادة

اية العام، وال حيق للطالب الذي مل حيقق درجة األعمال  أو ما يف (القرار وإىل الدورة النظامية يف 
من هذا القرار ويف هذه احلالة ) ٨(ىل امتحان الدورة املنصوص عليها يف املادة الدخول إ) حكمها

وبالدوام  ٢٠١٣/٢٠١٤يطالب باملقرر املعتمد للطالب اجلدد الذين قبلوا يف العام الدراسي 
اية العام   .ويتقدم إىل امتحانات الدورة النظامية يف 

ن فيها مدة دراسة املقررات سنتني وكان الطالب راسبًا يف السنة أما بالنسبة إىل الكليات اليت تكو  -ب            
أو من هذا القرار وجنح جبميع املقررات ) ٨(األوىل، وتقدم إىل الدورة املنصوص عليها يف املادة 

خالل أسبوع من تاريخ صدور  يف السنة الثانيةإىل السنة الثانية، عليه التسجيل  حقق شرط الرتفيع



ويف هذه احلالة  لية تعويضه عن اجللسات العملية واملواد النظرية إذا لزم األمرالنتائج وعلى الك
   . يطالب الطالب بالرسم احملدد للطالب املستجد

  من هذا القرار الرسم املتوجب على ) أ/١١(املشمولون بأحكام املادة  الراسبون يسدد الطالب -١٢المادة
  .الطالب الراسب

  :المستنفدونالطالب  -ثالثاً 
له اخليار يف التقدم إىل امتحان ) أو ما يف حكمها( إذا حقق الطالب املستنفد درجة األعمال  -أ -١٣المادة

من هذا القرار أو التقدم إىل امتحانات الدورة النظامية يف ) ٨(الدورة املنصوص عليها يف املادة 
ب اجلدد الذين قبلوا يف العام الدراسي اية العام ويف هذه احلالة يطالب باملقرر املعتمد للطال

  .وبالدوام ٢٠١٣/٢٠١٤
أما بالنسبة إىل الكليات اليت تكون فيها مدة دراسة املقررات سنتني وكان الطالب مستنفدًا يف  -ب          

من هذا القرار وجنح جبميع املقررات ) ٨(السنة األوىل، وتقدم إىل الدورة املنصوص عليها يف املادة 
، عليه التسجيل فيها خالل أسبوع من تاريخ صدور النتائج ق شروط الرتفع إىل السنة الثانيةأو حق

   .وعلى الكلية تعويضه عن اجللسات العملية واملواد النظرية إذا لزم األمر
التقدم إىل امتحانات الدورة ) أو ما يف حكمها(على الطالب املستنفد الذي مل حيقق درجة األعمال  -١٤المادة

اية العام ويف هذه احلالة يطالب باملقرر املعتمد للطالب اجلدد الذين قبلوا يف العام ال نظامية يف 
  . ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي 

إذا رسب الطالب املستنفد لفرص الرسوب الذي سيتقدم إىل امتحان الدورة املنصوص عليها يف  -١٥المادة
ا) ٨(املادة  ية العام بأي مقرر من املقررات املطلوبة يبقى من هذا القرار أو الدورة النظامية يف 

  .مستنفداً 
  .الرسم الذي يسدده الطالب عند التقدم من خارج اجلامعة الطالب املستنفديسدد  -١٦المادة

  :طالب مرحلة األطروحة في الماجستير والدكتوراه - رابعاً 
سواًء كان يف املرحلة األصلية أو (  ١/٣/٢٠١٣قبل تاريخ األطروحة مسجل يف كل طالب مينح   -١٧المادة

سنة ميالدية إضافية ) ، أو كان موقفًا لتسجيلهاملدة اليت أعطيت مبوجب املراسيم السابقةالتمديد أو 
  .إضافة إىل املدد احملددة له يف القوانني واألنظمة النافذة

أو لتقصريهم يف إجناز األطروحة من أحكام املرسوم يستفيد الطالب املفصولون ألسباب تأديبية ال  -١٨المادة
  .٧/١٠/٢٠١٣تاريخ / ٣٥٨/رقم 

  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -١٩المادة
  وزير التعليم العالي                                                                                           ١٠/١٠/٢٠١٣

  الدكتور مالك محمد علي


