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                                                    الجمهورية العربية السورية
                                                         وزارة التعليم العالي   
 

                                                                        
 /566/رقم القرار 

 التعليم العالي  وزير
 والئحتو التنفيذية وتعديالتو 6006( لعام 6بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم )

 6/8/6006 / تاريخ646ادلرسوم رقم /وعلى أحكام 
 يقرر ما يأتي:

 الفصل األول
 مرحلة اإلجازةطالب 

 الدورة االمتحانية اإلضافية -1

 6/8/6006/ تاريخ 646ادلقررة دبوجب ادلرسوم رقم / حيدد موعد الدورة االمتحانية اإلضافية -أ -1المادة 
وال جيوز أن تتجاوز مدة الدورة أسبوعني وربدد ادلواعيد لكل جامعة  60/8/6006 بدءًا من

 بقرار من رللس اجلامعة.
على أال تتجاوز مدة  اجلامعةلطالب  اإلضافية حيدد رللس جامعة الفرات موعد الدورة االمتحانية -ب          

 الدورة أسبوعني.
على أال تتجاوز مدة  فرع إدلبلطالب  اإلضافية موعد الدورة االمتحانية حلبحيدد رللس جامعة  -ج          

 الدورة أسبوعني.
 الفئات اآلتية:يستفيد من ىذه الدورة  -أ -2المادة

ال حيق للطالب ادلستجد الذي ة اإلجازة اجلامعية )مستجد،راسب( و الطالب ادلسجل يف درج  -0
أوقف تسجيلو دلدة فصل الدخول إىل امتحانات مقررات ىذا الفصل، أما إذا أوقف تسجيلو 

ات إال للمقررات الراسب فيها من سنو  دلدة عام ال حيق لو الدخول إىل امتحانات ىذه الدورة
 .سابقة

من  الثاين الفصل هنايةالفصل األول أو  هناية استنفد فرص التسجيل يفالذي  النظامي الطالب  -6
استنفد أول مرة بنتيجة حيق للطالب ادلستجد الذي  الو  6002/6006العام الدراسي 

الدخول إىل امتحانات مقررات الفصل  6002/6006للعام الدراسي  امتحانات الفصل األول
 .ىذه الدورة يف الثاين

ال يستفيد من ىذه الدورة الطالب ادلستنفد من خارج اجلامعة الذي تقدم إىل امتحانات أحد  -ب         
 ) دبوجب دورات ادلراسيم االستثنائية(. 6002/6006الفصلني األول أو الثاين من العام الدراسي 

التعليمات التنفيذية ألحكام المرسوم رقم 
2/8/2116/ تاريخ 246/  
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عن ىذه الدورة، أما الطالب ادلستنفدون ال يسدد الطالب النظاميون )مستجد، راسب( أي رسم -أ -3المادة
 فيسددون الرسم الذي يؤديو أمثاذلم حني يتقدمون إىل االمتحانات من خارج اجلامعة.

 .لعقوبات االمتحانيةاتعد ىذه الدورة دورة امتحانية يف رلال  - ب

الفقرة  بكحكام الً معال ربسب ىذه الدورة من الدورات اإلضافية ادلمنوحة لطالب السنة األخرية  -ج
 / من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات.006)ج( من ادلادة /

الراغب باالستفادة من ادلساعدات االمتحانية بنتيجة امتحانات الفصل الثاين من  ال حيق للطالب -د
التقدم إىل الدورة اإلضافية، باستثناء طالب السنة األخرية إذا كانت  6002/6006العام الدراسي 

 ادلساعدة زبولو الدخول إىل الدورة التكميلية وفق األنظمة النافذة.ىذه 
خبصوص األوائل يف ادلستويات  6002/6006تعد ىذه الدورة جزءًا ال يتجزأ من العام الدراسي  -ى

 االنتقالية والتخرج.
 غري يفالب لق بدوام الطعادلت 6002/ لعام 44تراعى أحكام قرار رللس التعليم العايل رقم / -أ -4المادة

 و فيهاورة يف اجلامعة اليت داوم وقدم امتحاناتداجلامعة األم ويلتزم الطالب بتقدمي امتحانات ىذه ال
، ومراعاة قرارات رللس التعليم العايل ادلتعلقة بطالب فرع إدلب 6002/6006العام الدراسي يف 

 يف جامعة حلب، وطالب كليات دير الزور يف جامعة الفرات.
يفتتح يف مجيع االختصاصات يف مرحلة اإلجازة اليت تعتمد نظام الساعات ادلعتمدة فصل صيفي،  -ب         

( 06كان عدد الطالب ادلسجلني على ادلقرر، وحيق للطالب يف ىذه احلالة التسجيل على )مهما  
 ساعة معتمدة كحد أقصى.

يصنف الطالب ادلسجل لنيل درجة اإلجازة يف الكليات اليت تعتمد نظام الساعات ادلعتمدة يف هناية  -ج      
يف مستوى السنة الثانية، والثالثة، والرابعة، إذا أمت بنجاح دراسة  6002/6006العام الدراسي 

 الساعات ادلقررة وفق اجلدول اآليت:

 الكلية
 ترفع إلى 

 4لسنةا  3السنة 2السنة
 48 46 04 سنوات 4الكليات ذات الدراسة دلدة 

 
 2116/2117 العام االستثنائي -2

منذ العام الدراسي الطالب ادلستنفدون فرص التقدم إىل االمتحانات العام  ايستفيد من ىذ -5المادة
 .6002/6006وحىت العام الدراسي  0992/0996

ربدد مواعيد التسجيل للطالب الراغبني باالشًتاك يف امتحانات الفصل األول من العام الدراسي  - أ
 .الفصل ىذا ولغاية بدء امتحاناتبداية الفصل األول بدءاً من  6006/6004

ربدد مواعيد التسجيل للطالب الراغبني باالشًتاك يف امتحانات الفصل الثاين من العام الدراسي  -ج
 .الثاين الفصلولغاية بدء امتحانات األول بداية الفصل بدءاً من  6006/6004
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وتعد ادلقررات احملدثة بعد استنفاد  ،االمتحانات وفقًا لألنظمة النافذة يف كلياهتم إىليتقدم الطالب  -د
 حىت التخرج.إليهم فرص التسجيل مقررات غري مرسبة بالنسبة 

 االمتحانات من خارج اجلامعة. إىلالطالب الرسم الذي يؤديو أمثاذلم حني يتقدمون  يسدد -ى
 ال يعد الطالب الذي يؤدي الرسم مستفيداً من أحكامو إذا مل يشًتك فعلياً باالمتحانات. -و
 إىلديكن للطالب الذي رقن قيده من اجلامعة بعد استنفاده فرص التسجيل أو قبلها أن يتقدم بطلب  -ز

مديرية شؤون الطالب جبامعتو يبدي فيو رغبتو برفع شطب قيده ليتمكن من االستفادة من ادلرسوم إذا  
 كانت تشملو أحكامو.

 الترفع اإلداري -3
الطالب  6/8/6006/ تاريخ 646( من ادلرسوم رقم /2( من ادلادة )أيستفيد من أحكام الفقرة ) -أ -6المادة

 .6002/6006النظاميون ادلسجلون يف اجلامعات احلكومية السورية خالل العام الدراسي 
يف  )من داخل اجلامعة( أول مرة يستفيد من أحكام الفقرة )أ( السابقة الطالب الذي استنفد -0 - ب

سواًء دخل على الدورة  6002/6006الثاين من العام الدراسي الفصل الفصل األول أو 
 أم مل يدخل. اإلضافية

 6002/6006يعد الطالب مستنفدًا ألول مرة إذا كان طالبًا نظاميًا يف بداية العام الدراسي  -6
واستنفد فرص التسجيل بنتيجة ىذا العام فصل أول أو فصل ثاين )حىت لو كان مستنفداً 

 سابقاً واستفاد من دورة مرسوم وأصبح وضعو نظامياً(.

ال يستفيد من أحكام الفقرة )أ( السابقة الطالب ادلستنفد من خارج اجلامعة الذي تقدم إىل  - ج
 .6002/6006امتحانات أحد الفصلني األول أو الثاين من العام الدراسي 

مدة عام أو فصل  الذي أوقف تسجيلو ادلستجد )أ( السابقة الطالب ال يستفيد من أحكام الفقرة -د         
أما الطالب الراسب فال يستفيد من ذلك إال إذا  .6002/6006دراسي خالل العام الدراسي 

لالستفادة من أحكام الفقرة )أ( السابقة ويف ىذه  02/00/6006خالل موعد أقصاه  تقدم بطلب
ويعامل من حيث الرسم معاملة الطالب الراسب يف العام  ، احلالة يعد طلب اإليقاف ملغى حكماً 

 .6002/6006الدراسي 
مهما  ) على األكثر مقررات ستةجيب أال يزيد عدد ادلقررات اليت حيملها الطالب من أجل الًتفع على   -ى        

الطبية فيجب أما طالب السنة التحضريية يف الكليات ، غري إدارية مسواًء كانت إدارية أ كان نوعها(
 .على األكثر أال يزيد عدد ادلقررات اليت حيملها الطالب من أجل الًتفع على مخسة مقررات

 وفق اآليت: األربعة ربدد ادلقررات اإلدارية -7المادة
 أن تكون األقل عالمة. -أ 

إذا كان لدى الطالب بعض ادلقررات ال توجد ذلا عالمة لعدم تقدمي امتحانات ىذه ادلقررات  -ب 
 مقررات إدارية.األقل عالمة من ادلقررات اليت تقدم المتحاناهتا  تلك ادلقرراتفتعد 
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إذا مل تشمل الطالب إحدى احلاالت السابقة فعليو تقدمي طلب إىل عمادة كليتو خالل موعد  -ج 
وال جيوز بكي حال من األحوال  ادلقررات اليت حيملها إداريًا حيدد فيو  69/00/6006أقصاه 

 التخرج.النجاح فيها و معو حىت  ىذه ادلقرراتبقى تت األسباب و تبديلها مهما كان

يف صحيفة الطالب االمتحانية  اتادلقرر  هيطلب إىل شعبة االمتحانات يف كل كلية تثبيت ىذ  -د 
 حىت النجاح فيها والتخرج. 69/00/6006خالل موعد أقصاه 

اذلندسة ادلعمارية يف اجلامعات ال تعد مقررات التصميم ادلعماري ومقررات الفئة ذاهتا يف كليات  -ى
 احلكومية من ادلقررات اإلدارية.

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

 ادلنصوص عليها يف ىذا القرار. الستةادلقررات تعد ادلقررات احملمولة إدارياً سابقاً من ضمن  - ز

الطالب الراغب باالستفادة من الًتفع اإلداري وحيمل مقررات إدارية حىت التخرج دبوجب مرسوم  - ح
تضاف إىل ادلقررات ادلتبقية  اإلدارية، يف ىذه احلالة ترفع إداري سابق وأهنى بعض ادلقررات

  ادلقررات األقل عالمة حبيث ال تزيد على أربعة مقررات.
ويف حال  ،لطالبإىل امن ىذا القرار خيارية بالنسبة  (8و4ادلادتني )من أحكام االستفادة  تعد -أ -9المادة

عليو أن يتقدم بطلب خطي إىل ديوان الكلية  ىاتني ادلادتنيرغبتو بعدم االستفادة من أحكام 
الطلب مهما وال جيوز لو بكي حال من األحوال إلغاء ىذا ، 02/00/6006خالل موعد أقصاه 

 كانت األسباب.
مقن يماتقو الطالقب أن يسقتفيد وتعل 6/8/6006/ تقاريخ 646تطبيقق أحكقام ادلرسقوم رققم / ال دينع -ب            

للطالب اخليقار بقني االسقتفادة مقن أحكقام و  ،األحكام العامة النافذة اليت كانت مطبقة قبل صدورمها
القواعققد العامقة ادلعتمققدة قبققل صقدورمها وال جيققوز اجلمققع  ادلرسقوم وتعليماتققو التنفيذيققة أو االسقتفادة مققن

 بينهما.
 أحكام مختلفة: -4

من العام الدراسي  الثاينالفصل هناية حيق للطالب الراسب ادلعاقب الذي انتهت عقوبتو يف  -أ -11المادة
الدخول إىل امتحانات الدورة اإلضافية إذا كان زلققًا لشروط التقدم إىل  6002/6006
 نات ادلقررات )ادلقررات اليت درسها( وال يستفيد من الًتفع اإلداري.امتحا

أو الفصل الثاين من  األول دورة امتحانية واحدة يف الفصلبيستفيد الطالب ادلستجد وادلعاقب  - ب
من الدورة اإلضافية إذا كان زلققًا لشروط التقدم إىل امتحانات  6002/6006العام الدراسي 

 اليت درسها( وال يستفيد من الًتفع اإلداري.ادلقررات )ادلقررات 
ال يستفيد الطالب من ادلساعدة االمتحانية يف مقرر قدمو يف دورة امتحانية سابقة ويف ىذه احلالة  -أ -11المادة

ال جيوز منح مساعدة امتحانية للمقررات اليت قدمها الطالب يف الفصل األول أو الثاين من العام 
، أما إذا كان ال يرغب يف بعد الدورة اإلضافية أجل الًتفع اإلداريمن  6002/6006الدراسي 
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الًتفع اإلداري فيمكنو االستفادة من ادلساعدات االمتحانية وفق األسس ادلعتمة قبل صدور 
 مرسوم الدورة اإلضافية، بشرط عدم دخولو الدورة اإلضافية.

أول وفصل ثاين من العام  ال يستفيد الطالب ادلستجد ادلعاقب بدورتني امتحانيتني فصل - ب
 .من الًتفع اإلداري 6002/6006الدراسي 

وادلتقدم إىل امتحانات الفصل  6002/6006يستفيد الطالب ادلستجد ادلسجل يف العام الدراسي  -12المادة
األول أو الفصل الثاين من ىذا العام ومل يتقدم إىل الدورة اإلضافية من الًتفع اإلداري )إذا حقق شروطو( 

 . 6002/6006إذا مل يكن قد أوقف تسجيلو يف أحد الفصلني األول أو الثاين من العام الدراسي 
ميون الذي بقي ذلم أربعة مقررات أية رسوم لقاء اشًتاكهم يف الدورة ال يسدد طالب السنة األخرية النظا -13المادة

اإلضافية، ويسدد طالب السنة األخرية الذين حصلوا على أربعة دورات من خارج اجلامعة الرسم الذي 
 يؤديو أمثاذلم حني يتقدمون إىل االمتحان من خارج اجلامعة.

ن من أجل تعادل الشهادات االشًتاك يف الدورة اإلضافية حيق للطالب الذين يتقدمون إىل االمتحا -14المادة
 .6002/و لعام 64ويسددون الرسوم اخلاصة هبم وفق أحكام القرار الوزاري 

كل طالب مستنفد متوقف زبرجو على مقررات التدريب العسكري يعد متخرجًا بنهاية الدورة اإلضافية  -15المادة
 .( من ىذا القرار0احملددة يف ادلادة )

 الفصل الثاني
 طالب دراسات التأهيل والتخصص

 الطالب الراسبون والمنقولون -1
ديققنح طققالب دراسققات التكىيققل والتخصققو )دبلققوم أو ماجسققتري( الراسققبني أو ادلنقققولني  يف العققام الدراسققي  -16المااادة

ذبقققرى خقققالل شقققهري شقققباط و  6006/6004دورة امتحانيقققة إضقققافية يف العقققام الدراسقققي  6002/6006
ويتم ربديد ادلوعد بققرار مقن رللقس اجلامعقة علقى أال تتجقاوز مقدهتا  6006/6004آذار من العام الدراسي 

 مخسة عشرة يوماً.
 2116/2117 العام االستثنائي -2

ديققققنح طققققالب دراسققققات التكىيققققل والتخصققققو )دبلققققوم أو ماجسققققتري( الققققذين اسققققتنفدوا فققققرص التقققققدم  -أ -17المااااادة 
عققام دراسققي  6002/6006ولغايققة العققام الدراسققي  6006/6004منققذ العققام الدراسققي المتحانققات ل

 .6006/6004استثنائي يف العام الدراسي 
ادلشققمولني بكحكققام الفقققرة )أ( السققابقة وفققق ادلواعيققد احملققددة لطققالب ربققدد مواعيققد التسققجيل للطققالب  -ب  

 .6006/6004دراسات التكىيل والتخصو يف العام الدراسي 
ديكن للطالب ادلشمولني بكحكام ىذا ادلرسقوم القذين يرغبقون يف أن يعيقدوا مقن جديقد أعمقال السقنة أو   -ج  

االختبققارات العمليققة أو حلقققات البحققث أو مققا يف حكمهققا أن يبققدوا رغبققتهم يف ذلققك خطيققاً إىل كليققاهتم 
 خالل ادلواعيد اليت ربددىا الكليات.

المتحانقققات وفققققاً لألنظمقققة النافقققذة يف كليقققاهتم وتعقققد ادلققققررات احملدثقققة بعقققد اسقققتنفاد يتققققدم الطقققالب إىل ا -د   
 فرص التسجيل مقررات غري مرسبة بالنسبة ذلم حىت التخرج.



 

6 

 

يققؤدي الطققالب الرسققم الققذي يؤديققو أمثققاذلم حققني يتقققدمون إىل االمتحانققات مققن خققارج اجلامعققة واحملققدد  -ى   
 . 6002/و لعام 64رقم بالقرار 

 ال يعد الطالب مستفيداً من أحكامو إذا مل يشًتك فعلياً باالمتحانات. -و  
 اليت مت إلغاؤىا.يف الدرجات التكىيل والتخصو  دراساتطالب ه ادلادة ال يستفيد من أحكام ىذ -ز          

   ادلفتوح(. التعليم -طالب دبلوم التكىيل الًتبوي )التعليم العام الفصل الثاين يستفيد من أحكام -18المادة
 الفصل الثالث

 طالب الدراسات العليا
 الطالب الراسبون والمنقولون: -1

/ تقققققاريخ 646( مقققققن ادلرسقققققوم رققققققم /4ادلقققققادة )القققققدورة االمتحانيقققققة اإلضقققققافية احملقققققددة يف يسقققققتفيد مقققققن  -19الماااااادة
 6002/6006الطققققالب الراسققققبون يف أي سققققنة مققققن سققققنوات ادلقققققررات يف العققققام الدراسققققي  6/8/6006

 .6002/6006والطالب ادلنقولون من السنة األوىل إىل السنة الثانية يف العام الدراسي 
ويتم  6006/6004ذبرى الدورة االمتحانية اإلضافية خالل شهري شباط وآذار من العام الدراسي  -21المادة

 ربديد ادلوعد بقرار من رللس اجلامعة على أال تتجاوز مدهتا مخسة عشر يوماً.
( من ىذا القرار 60يطالب الطالب الذين يتقدمون إىل امتحانات الدورة ادلنصوص عليها يف ادلادة ) -21المادة

 بادلقررات القددية اليت رسبوا فيها.
( من 60التقدم إىل امتحان الدورة ادلنصوص عليها يف ادلادة )وادلنقولني حيق للطالب الراسبني  -أ -22المادة

، وال حيق للطالب الذي مل 6006/6004الدراسي  ية يف هناية العامىذا القرار وإىل الدورة النظام
حيقق درجة األعمال )أو ما يف حكمها( الدخول إىل امتحان الدورة ادلنصوص عليها يف ادلادة 

( من ىذا القرار ويف ىذه احلالة يطالب بادلقرر ادلعتمد للطالب اجلدد الذين قبلوا يف العام 60)
الدراسي  دوام ويتقدم إىل امتحانات الدورة النظامية يف هناية العاموبال 6006/6004الدراسي 

6006/6004. 
كان الطالب راسبًا يف فيها مدة دراسة ادلقررات سنتني و  أما بالنسبة إىل الكليات اليت تكون -ب          

( من ىذا القرار وجنح جبميع 60السنة األوىل، وتقدم إىل الدورة ادلنصوص عليها يف ادلادة )
خالل أسبوع من  يف السنة الثانيةإىل السنة الثانية، عليو التسجيل  أو حقق شرط الًتفعادلقررات 

ويف  تاريخ صدور النتائج وعلى الكلية تعويضو عن اجللسات العملية وادلواد النظرية إذا لزم األمر
  ستجد. ىذه احلالة يطالب الطالب بالرسم احملدد للطالب ادل

( من ىذا القرار الرسم ادلتوجب على /أ66ادلشمولون بكحكام ادلادة ) الراسبون يسدد الطالب -23المادة
 الطالب الراسب.
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 2116/2117العام االستثنائي  -2
دينح طالب سنوات ادلقررات يف ماجستري الدراسات العليا الذين استنفدوا فرص التقدم إىل  -أ -24المادة

عام دراسي  6002/6006وحىت العام الدراسي  6006/6004منذ العام الدراسي االمتحانات 
 .6006/6004استثنائي يف العام الدراسي 

وفق ادلواعيد احملددة لطالب الدراسات العليا يف العام  التسجيل يف العام االستثنائيربدد مواعيد  -ب            
  .6006/6004الدراسي 

وبإعادة ادلقررات الراسب فيها وفق ادلنهاج ادلعتمد للطالب لب بادلقررات ادلعتمدة يطالب الطا -ج            
 .6006/6004ادلستجدين ادلقبولني يف العام الدراسي 

 ال يعد الطالب مستفيداً من أحكامو إذا مل يشًتك فعلياً باالمتحانات. -د    
 اليت مت إلغاؤىا. الدراسات العليا يف الدرجاتطالب  ىذه ادلادةال يستفيد من أحكام  -ى                

وفق أحكام القرار  الرسم الذي يسدده الطالب عند التقدم من خارج اجلامعة الطالب ادلستنفديسدد  -25المادة
 .6002/و لعام 64رقم 

 طالب مرحلة األطروحة في الماجستير والدكتوراه: -3
سواًء كان يف )مهما كان وضعو  0/2/6006اريخ قبل تاألطروحة مسجل يف كل طالب دينح   -26المادة

( ادلرحلة األساسية أو التمديد أو إيقاف التسجيل أو ادلدة اليت أعطيت لو دبوجب ادلراسيم السابقة
 إضافة إىل ادلدد احملددة لو يف القوانني واألنظمة النافذة. تنيإضافي تنيميالدي تنيسن

 المقرراتطالب الماجستير الذين أنهوا سنوات  -4
 ولم يسجلوا على األطروحة

دينح كل طالب ماجستري دراسات عليا أهنى ادلقررات الدراسية احملددة يف نظام الدراسات العليا بدءاً -27المادة
، ومل يسجل على أطروحة 6004/6002وحىت العام الدراسي  6006/6004من العام الدراسي 

وحىت  02/9/6006األطروحة بدءًا من  للتسجيل علىادلاجستري حىت تارخيو مدة سنة ميالدية 
04/9/6004.  

 يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه. -28المادة
 4/8/6006دمشق يف           

 
 
 
 
 
 
 
 

 وزير التعليم العالي
 

 عاطف النداف الدكتور
 


