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                                                     الجمهورية العربية السورية
                                                          وزارة التعليم العالي   
 

                                                                      
  / 527/رقم القرار 

  التعليم العالي  وزير
  والئحته التنفيذية وتعديالته 2006لعام ) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 

  23/7/2014 تاريخ/ 231/املرسوم رقم وعلى أحكام 

  :يقرر ما يأتي

  االمتحانية اإلضافية الدورة -أوالً 

 23/7/2014تاريخ / 231/املقررة مبوجب املرسوم رقم  حيدد موعد الدورة االمتحانية اإلضافية -أ -1المادة 
، يف جامعات دمشق وحلب وتشرين 4/9/2014ولغاية  17/8/2014خالل الفرتة من 

جامعة بقرار من جملس وال جيوز أن تتجاوز مدة الدورة أسبوعني وحتدد املواعيد لكل  والبعث
  .اجلامعة

على أال تتجاوز مدة  اجلامعةلطالب  اإلضافية حيدد جملس جامعة الفرات موعد الدورة االمتحانية -ب          
  .الدورة أسبوعني

  :يستفيد من هذه الدورة الفئات اآلتية -2المادة
للطالب املستجد الذي أوقف ال حيق و ) مستجد،راسب(ة اإلجازة اجلامعية الطالب املسجل يف درج   - أ

تسجيله ملدة فصل الدخول إىل امتحانات مقررات هذا الفصل، أما إذا أوقف تسجيله ملدة عام ال 
  .حيق له الدخول إىل امتحانات هذه الدورة

من  الثاين الفصل ايةالفصل األول أو  اية استنفد فرص التسجيل يفالذي  النظامي الطالب - ب
استنفد أول مرة بنتيجة امتحانات حيق للطالب املستجد الذي  الو  2013/2014العام الدراسي 
هذه  يف الدخول إىل امتحانات مقررات الفصل الثاين 2013/2014للعام الدراسي  الفصل األول

  .الدورة
الطالب املستنفدون أي رسم عن هذه الدورة، أما ) مستجد، راسب(ال يسدد الطالب النظاميون -أ -3المادة

  .فيسددون الرسم الذي يؤديه أمثاهلم حني يتقدمون إىل االمتحانات من خارج اجلامعة
 .لعقوبات االمتحانيةاتعد هذه الدورة دورة امتحانية يف جمال   - ب

 بأحكام الفقرة الً معال حتسب هذه الدورة من الدورات اإلضافية املمنوحة لطالب السنة األخرية  -ج
  .من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات/ 102/املادة من ) ج(

التعليمات التنفيذية ألحكام المرسوم رقم 
23/7/2014تاريخ / 231/  
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الراغب باالستفادة من املساعدات االمتحانية بنتيجة امتحانات الفصل الثاين من  ال حيق للطالب -د
التقدم إىل الدورة اإلضافية، باستثناء طالب السنة األخرية إذا كانت  2013/2014العام الدراسي 

  .الدخول إىل الدورة التكميلية وفق األنظمة النافذةهذه املساعدة ختوله 
خبصوص األوائل يف املستويات  2013/2014تعد هذه الدورة جزءًا ال يتجزأ من العام الدراسي  - ه

  .االنتقالية والتخرج
يف اجلامعة لق بدوام الطالب عاملت 2013لعام / 47/تراعى أحكام قرار جملس التعليم العايل رقم  -و

يف  ه فيهاورة يف اجلامعة اليت داوم وقدم امتحاناتدويلتزم الطالب بتقدمي امتحانات هذه الغري األم 
  . 2013/2014العام الدراسي 

يفتتح يف مجيع االختصاصات يف مرحلة اإلجازة اليت تعتمد نظام الساعات املعتمدة فصل صيفي،  -4المادة
) 12(ب يف هذه احلالة التسجيل على مهما كان عدد الطالب املسجلني على املقرر، وحيق للطال

  .ساعة معتمدة كحد أقصى
  الدورة االستثنائية -ثانياً 

الطالب  23/7/2014تاريخ / 231/املقررة مبوجب املرسوم رقم  يستفيد من هذه الدورة -5المادة
  :األعوام اآلتيةيف املستنفدون فرص التقدم إىل االمتحانات من داخل اجلامعة ومن خارجها 

- 2010/2011 

- 2011/2012 

- 2012/2013 

- 2013/2014  
 الدراسي العامحيق للطالب اخليار بني التقدم إىل الفصل األول أو الفصل الثاين من   - أ

أحد الفصلني األول أو الثاين والفصل  فيختارعات املعتمدة ا، أما طالب الس2014/2015
األسس املعتمدة يف نظام  وفقوعليه الدوام والتسجيل  2014/2015من العام الدراسي  الصيفي

 .الساعات املعتمدة

حتدد مواعيد التسجيل للطالب الراغبني باالشرتاك يف امتحانات الفصل األول من العام الدراسي   - ب
 .الفصل هذا ولغاية بدء امتحاناتبداية الفصل األول بدءاً من  2014/2015

حتدد مواعيد التسجيل للطالب الراغبني باالشرتاك يف امتحانات الفصل الثاين من العام الدراسي  -ج
 .هذا الفصلولغاية بدء امتحانات  الثاينبداية الفصل بدءاً من  2014/2015

م إىليتقدم الطالب  -د وتعد املقررات احملدثة بعد استنفاد  ،االمتحانات وفقًا لألنظمة النافذة يف كليا
  .حىت التخرجإليهم فرص التسجيل مقررات غري مرسبة بالنسبة 

  .االمتحانات من خارج اجلامعة إىلالطالب الرسم الذي يؤديه أمثاهلم حني يتقدمون  يسدد - ه
 2014/2015ميكن للطالب الذي اختار التقدم إىل امتحانات الفصل األول من العام الدراسي  -و

ائياً  من هذه املادة،) ب(وفقًا ألحكام الفقرة  ا   ،وسدد الرسوم ومل يتمكن من االشرتاك يف امتحانا
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ة عليه أن ويف هذه احلال ،2014/2015امتحانات الفصل الثاين من العام الدراسي  إىلأن يتقدم 
ا جمدداً  اليت كان قد سددها الرسوم ويسقط حقه يف اسرتداد  ،يسدد رسم املقررات اليت سيتقدم 

ولو مبقرر  ات الفصل األولأما إذا كان قد اشرتك يف امتحان .لالشرتاك يف امتحانات الفصل األول
ذي يؤدي الرسم وال يعد الطالب ال ،الفصل الثاين امتحاناتيف التقدم إىل واحد فيسقط حقه 

  .مستفيداً من أحكامه إذا مل يشرتك فعلياً باالمتحانات
 إىلميكن للطالب الذي رقن قيده من اجلامعة بعد استنفاده فرص التسجيل أو قبلها أن يتقدم بطلب  -ز

مديرية شؤون الطالب جبامعته يبدي فيه رغبته برفع شطب قيده ليتمكن من االستفادة من املرسوم إذا  
  .مله أحكامهكانت تش

جيوز للطالب يف الكليات اليت يوجد فيها مقررات تدرس على مدار العام ويتم التقدم إىل  - 1 -أ-6المادة
اية العام الدراسي  ا يف  اخليار بني ) وهو حيمل مقررات تدرس على مدار العام(امتحانا

أو التقدم إىل امتحانات الفصل الثاين من العام  )5( املادةمن ) أ(االستفادة من أحكام الفقرة 
وحيق له إعادة أعمال السنة أو االختبارات العملية أو حلقات ، 2014/2015 الدراسي

  .2014/2015األول والثاين من العام الدراسي  نيالبحث وما يف حكمها يف الفصل
إعادة أعمال السنة أو  فيها على مدار الفصليف الكليات اليت تدرس املقررات  للطالب جيوز - 2              

الثاين من العام  وأاالختبارات العملية أو حلقات البحث وما يف حكمها يف الفصل األول 
  .2014/2015الدراسي 

يف املواعيد احملددة لطالب الكلية يف هذه املادة حتدد مواعيد التسجيل للطالب املشمولني بأحكام   -ب
  .2014/2015 العام الدراسي

  .هذه املادةلني بأحكام و على الطالب املشم )5(املادة من  )ز -ه -د( تطبق أحكام الفقرات -ج  
  الترفع اإلداري -ثالثاً 

 23/7/2014تاريخ / 231/من املرسوم رقم ) 3(من املادة ) أ(يستفيد من أحكام الفقرة  -أ -7المادة
الطالب النظاميون املسجلون يف اجلامعات احلكومية السورية خالل العام الدراسي 

2013/2014.  
يف الفصل  )من داخل اجلامعة(  السابقة الطالب الذي استنفد) أ(من أحكام الفقرة  يستفيدال  -ب         

الذي  )اجلامعةمن خارج ( الطالب املستنفدو  2013/2014األول أو الثاين من العام الدراسي 
  .2013/2014إىل امتحانات أحد الفصلني األول أو الثاين من العام الدراسي  تقدم

مدة عام أو فصل  الذي أوقف تسجيله املستجد السابقة الطالب) أ( ال يستفيد من أحكام الفقرة -ج         
أما الطالب الراسب فال يستفيد من ذلك إال إذا  .2013/2014دراسي خالل العام الدراسي 

السابقة ويف ) أ(لالستفادة من أحكام الفقرة  15/10/2014خالل موعد أقصاه  تقدم بطلب
ويعامل من حيث الرسم معاملة الطالب الراسب يف  ، هذه احلالة يعد طلب اإليقاف ملغى حكماً 

  .2013/2014العام الدراسي 
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عالمتان يف مقرر (السابقة من املساعدات االمتحانية ) أ(ب املشمولون بأحكام الفقرة يستفيد الطال -د         
  ).واحد أو موزعتان على مقررين

 على األكثر جيب أال يزيد عدد املقررات اليت حيملها الطالب من أجل الرتفع على مثانية مقررات - ه         
  .غري إدارية مسواًء كانت إدارية أ )مهما كان نوعها(

  :وفق اآليتحتدد املقررات اإلدارية  -8المادة
د املقررات اليت عد/ يساوي /أربعة مقررات/مطروحًا منها  /اليت حيملها الطالبعدد املقررات   -أ 

 ).وجيب أن تكون األقل عالمة( حتمل إدارياً 
إذا كان لدى الطالب بعض املقررات ال توجد هلا عالمة لعدم تقدمي امتحانات هذه املقررات   -ب 

ا  فتعد تلك املقررات  .مقررات إداريةاألقل عالمة من املقررات اليت تقدم المتحانا
إذا مل تشمل الطالب إحدى احلاالت السابقة فعليه تقدمي طلب إىل عمادة كليته خالل موعد   -ج 

وال جيوز بأي حال من األحوال تبديلها  املقررات اليت حيملها إداريًا حيدد فيه  1/11/2014 أقصاه
 .التخرجالنجاح فيها و معه حىت  هذه املقرراتبقى تمهما كانت األسباب و 

يف صحيفة الطالب االمتحانية  اتاملقرر  هيطلب إىل شعبة االمتحانات يف كل كلية تثبيت هذ   -د 
 .حىت النجاح فيها والتخرج 1/11/2014خالل موعد أقصاه 

ا يف كليات اهلندسة املعمارية يف اجلامعات  - ه ال تعد مقررات التصميم املعماري ومقررات الفئة ذا
 .احلكومية من املقررات اإلدارية

امعات اجليف والفنون اجلميلة التطبيقية يف كليات الفنون اجلميلة ) أ(ال تعد مقررات الفئة  -و
 .من املقررات اإلدارية احلكومية

  . املنصوص عليها يف هذا القرار الثمانيةتعد املقررات احملمولة إدارياً سابقاً من ضمن املقررات   - ز
اية يصنف الطالب املسجل لنيل درجة اإلجازة يف الكليات اليت تعتمد نظام الساعات املعتمدة يف  -9المادة

يف مستوى السنة الثانية، والثالثة، والرابعة، واخلامسة، والسادسة إذا أمت  2013/2014العام الدراسي 
   :بنجاح دراسة الساعات املقررة وفق اجلدول اآليت

 الكلية
ترفع إلى 
  2السنة

ترفع إلى 
  3السنة

ترفع إلى 
  4السنة

ترفع إلى 
  5السنة

ترفع إلى 
  6السنة

  157  122  87  52  17  سنوات 6الكليات ذات الدراسة ملدة 
  -   126  90  54  18  سنوات 5الكليات الطبية ذات الدراسة ملدة 

  -   110  78  46  14  سنوات 5الكليات ذات الدراسة ملدة 
  -   -   78  46  14  سنوات 4الكليات ذات الدراسة ملدة 

ويف حال رغبته  ،لطالبإىل امن هذا القرار خيارية بالنسبة  البند ثالثاً من أحكام االستفادة  تعد -أ -10المادة
عليه أن يتقدم بطلب خطي إىل ديوان الكلية خالل موعد  هذا البندبعدم االستفادة من أحكام 
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وال جيوز له بأي حال من األحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت ، 15/10/2014أقصاه 
  .األسباب

يماتـه الطالـب أن يسـتفيد وتعل 23/7/2014تـاريخ / 231/تطبيق أحكـام املرسـوم رقـم  ال مينع -ب            
للطالــب اخليــار بــني االســتفادة مــن و  ،مــن األحكــام العامــة النافــذة الــيت كانــت مطبقــة قبــل صــدورمها

أحكام املرسوم وتعليماته التنفيذية أو االستفادة من القواعـد العامـة املعتمـدة قبـل صـدورمها وال جيـوز 
  .اجلمع بينهما

  .لتنفيذهيبلغ هذا القرار من يلزم  -11المادة
3/8/2014                                                  

  وزير التعليم العالي                                                                                                   

  مالك محمد علي الدكتور                                                                      
  
  
  
  
  

 


