
  الجمهورية العربية السورية                                
  وزارة التعليم العالي                                    

  المجلس األعلى للمعاهد  المتوسطة
      

  
  ه/٢٦/قرار رقم 

  اجمللس األعلى للمعاهد املتوسطة وزير التعليم العايل، رئيس
  .١٩٦٦لعام / ١٤٣/بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  .وتعديالته ٢٠٠١لعام / ٥٩/وعلى أحكام القانون رقم 
  :يقرر مايلي

  
استنفدوا فرص التقدم لالمتحانات من داخل املعهد الذين  سطةيسمح لطالب املعاهد التابعة للمجلس األعلى للمعاهد املتو  - ١املادة 

تاريخ  ھ/٥٨الدورة اإلستثنائية املمنوحة بالقرار رقم بنتيجة أو  ٢٠٠٩/٢٠١٠بنتيجة امتحانات العام الدراسي  أو خارجه
استنفدوا فرص التقدم الذين طالب الممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو أكثر أو مل يستفيدوا، وكذلك  ١٧/٦/٢٠٠٩

بالتقدم من خارج املعهد إىل  ٢٠١٠/٢٠١١العام الدراسي  الفصلني األول أو الثاين من لالمتحانات بنتيجة امتحانات
  :وفق اآليت ٢٠١٠/٢٠١١امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي 

من درجة األعمال فيتقدم إىل  ٪٣٠ مل حيقق نسبةو  قد حقق نسبة الدوام املطلوبة للتقدم لالمتحان إذا كان الطالب - 
 .درجة/ ١٠٠/االمتحان باعتباره من 

أو  بدرجة األعمالفيحق له االحتفاظ نسبة الدوام املطلوبة للتقدم لالمتحان عمال و األدرجة إذا كان الطالب قد حقق  - 
طي قبل بدء امتحان درجة، شريطة أن يتقدم الطالب إىل إدارة معهده بطلب خ/ ١٠٠/تحان باعتباره من التقدم لالم

  .هذا املقرر، وتعد درجة األعمال السابقة ملغاة

املتعلقة بدرجة أعمال مقررات الفصل الثاين بالنسبة للطالب املستنفدين  ١٢/٥/٢٠١١تاريخ / ٢٣/تراعى أحكام القرار رقم  -٢املادة 
  . ٢٠١٠/٢٠١١العام الدراسي  الفصل الثاين من بنتيجة امتحانات

الذين  ٢٠١٠/٢٠١١العام الدراسي  امتحانات الفصلني األول أو الثاين منالذين استنفدوا بنتيجة  طالب السنة الثانية خيري -٣املادة 
بني التقدم إىل امتحانات ) من الالئحة الداخلية للمعاهد/ ٤٧/املشمولني بأحكام املادة (حيملون أربع مقررات على األكثر 

 أحكام وفق ٢٠١١/٢٠١٢مبوجب أحكام هذا القرار أو التقدم إىل امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي  الدورة املمنوحة
  .قررات الفصل الثاينملعمال األاملتعلقة بنسبة الدوام ودرجة  ١٢/٥/٢٠١١تاريخ / ٢٣/رقم القرار  من/ ١/املادة 

  .اليت تقدموا هلا آخر مرة مدةيتقدم الطالب املستنفدون حسب اخلطة الدرسية املعت - ٤املادة 
ولغاية  ٢٦/٦/٢٠١١أعاله اعتبارًا من يوم األحد / ١/حتدد مواعيد تسجيل الطالب املستنفدين املشار إليهم يف املادة  - أ - ٥املادة 

  .١٤/٧/٢٠١١الدوام الرمسي ليوم اخلميس 
الرسوم اليت يؤديها أمثاهلم الذين يتقدمون  اتالذين سيشرتكون يف االمتحان يؤدي الطالب املشمولون بأحكام هذا القرار - ب

  .برسوم التسجيل أو رسم اخلدمات مهما كان نوع قبوله وال يطالب الطالب .لالمتحان من خارج املعهد
بطلب يبدي فيه رغبته برفع شطب قيده ليتمكن من  هميكن للطالب الذي رقن قيده من املعهد أن يتقدم إىل إدارة معهد - ٦املادة 

هذا  أحكام ، ويفوض مدير املعهد باملوافقة على إعادة القيد لالستفادة منادة من أحكام هذا القرار إذا كانت تشملهاالستف
  .القرار فقط

  ٢٢/٥/٢٠١١            .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه - ٧املادة 
  وزير التعليم العالي
  المتوسطة رئيس المجلس األعلى للمعاهد

  ق شيخ عيسىعبد الرزاالدكتور 


