
 ٢٠١١لعام / ١٧٨/تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم  وزارة التعليم العالي
  بالطالب المستنفدين المتعلق

  
القاضـي بالسـماح لطـالب املرحلـة / ٢٠١١/للعـام / ١٧٨/أصدر الـرئيس بشـار األسـد اليـوم املرسـوم رقـم 

التقـدم لالمتحـان بالتقـدم مـن اجلامعية األوىل وطالب دراسات التأهيل والتخصص الـذين اسـتنفدوا فـرص 
  .٢٠١٠/٢٠١١خارج اجلامعة إىل امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي 

 
المتضـــمن التعليمـــات  ٢٢/٥/٢٠١١و تـــاريخ / ٤٨/وأصـــدرت وزارة التعلـــيم العـــالي القـــرار رقـــم 

  :التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم وهي كما يلي 
  

  :٢٠١١لعام / ١٧٨/نفيذية املذكورة أدناه للمرسوم رقم تعتمد التعليمات الت -١المادة 
  

  :أوًال بالنسبة للطالب النظاميين المسجلين في المرحلة الجامعية األولى
الطالب النظاميون بغضِّ  ٢٠١١ – ٢٠١٠يتقدم إىل امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي  -١

ـاالنظر عن عـدد املـواد الـيت حي داومـوا يف الفصـل الـذي يريـدون التقـدم شـريطة أن يكونـوا قـد  ملو
إىل امتحانــات مقرراتــه، ســواٌء تقــدموا إىل امتحانــات هــذه املقــررات يف الفصــل األول أو الثــاين أو 
مل يتقدموا، شريطة حتقيق نسبة الدوام ودرجة األعمال الـيت تـؤهلهم الـدخول إىل امتحانـات هـذه 

 .املقررات
 – ٢٠١٠ن تشـــمل الـــدورة الصـــيفية للعـــام الدراســـي ال يســـتفيد الطالـــب املعاقـــب بعقوبـــة حرمـــا -٢

 .من التقدم إىل امتحانات هذه الدورة ٢٠١١
 .ال يطالب الطالب النظاميون املتقدمون إىل امتحانات هذه الدورة بأي رسم -٣
 – ٢٠١٠ دورة أيلول للعام الدراسـي إىلطالب السنة السادسة يف كلية الطب النظاميون  تقدمي -٤

٢٠١١. 
للطالــب املســتنفد مــن داخــل اجلامعــة الــذي تســمح لــه األنظمــة بالتقــدم إىل دورات امتحانيــة مــن  -٥

خــارج اجلامعــة، ومل ينــِه هــذه الــدورات،  أن يتقــدم إىل امتحانــات الــدورة الصــيفية للعــام الدراســي 
 .بغض النظر عن عدد املقررات اليت حيملها ٢٠١١ – ٢٠١٠

الــذين اســتنفدوا فــرص التقــدم لالمتحــان المســموح  الجامعيــة األولــىلطــالب المرحلــة بالنســبة : ثانيــاً 
بالمرسـوم رقـم  الممنوحـةبها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة اإلضافية 

، أو بنتيجـــة امتحانـــات الفصـــلين األول أو الثـــاني مـــن العـــام الدراســـي ٢٠١٠لعـــام / ٣٧٦/
٢٠١١ -٢٠١٠.  

ــا مــن يســمح لطــالب املرحلــة  -١ اجلامعيــة األوىل الــذين اســتنفدوا فــرص التقــدم لالمتحــان املســموح 
لعـام / ٣٧٦/داخل اجلامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة اإلضافية املمنوحة باملرسوم رقـم 

، ٢٠١١ -٢٠١٠، أو بنتيجــة امتحانـــات الفصــلني األول أو الثـــاين مــن العـــام الدراســـي ٢٠١٠
ثنائية سابقة أو مل يستفيدوا، بالتقدم من خـارج اجلامعـة إىل امتحانـات ممن استفادوا من دورة است

او  ٢٠١١ -٢٠١٠لصيفية للعام الدراسي الدورة ا  .بغضِّ النظر عن عدد املواد اليت حيملو
يستفيد طالب السنة السادسـة يف كليـة الطـب الـذين اسـتنفدوا فـرص التقـدم لالمتحـان املسـموح  -٢

جهـــا بنتيجـــة امتحانـــات الـــدورة اإلضـــافية املمنوحـــة باملرســـوم رقـــم ـــا مـــن داخـــل اجلامعـــة أو خار 
 -٢٠١٠مـــن العـــام الدراســـي  متـــوزدورة شـــباط أو ، أو بنتيجـــة امتحانـــات ٢٠١٠لعـــام / ٣٧٦/

، ممــن اســتفادوا مــن دورة اســتثنائية ســابقة أو مل يســتفيدوا، مــن أحكــام الــدورة االســتثنائية ٢٠١١
 – ٢٠١٠يف دورة أيلــول للعــام الدراســي  ٢٠١١لعــام  /١٧٨/املنصــوص عليهــا يف املرســوم رقــم 

٢٠١١.  



م يف أعمــال الســنة أو االختبــارات  بنــد ثانيــاً أعــالهفظ الطــالب املشــمولون بأحكــام الحيــت -٣ بعالمــا
 .العملية أو حلقات البحث أو ما يف حكمها

لرسم الذي الذين سيشرتكون يف االمتحانات االبند ثانياًأعاله يؤدي الطالب املشمولون بأحكام  -٤
و /٨٥واحملـدد بـالقرار الـوزاري رقـم يؤديه أمثاهلم عنـدما يتقـدمون إىل االمتحـان مـن خـارج اجلامعة

 .وتعديالته ٩/٩/٢٠٠٨تاريخ 
م وتعـد  -٥ يتقدم الطالب املستنفدون املشمولون بأحكام هذه الدورة وفقاً لألنظمة النافذة يف كليا

 .مرسبة حىت التخرج املقررات احملدثة بعد استنفادهم مقررات غري
بالنســــبة لطــــالب دراســــات التأهيــــل والتخصــــص فــــي جامعــــات الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية : ثالثــــاً 

  :النظاميون
دبلومات وماجستريات التأهيل والتخصص ودبلوم ( يسمح لطالب دراسات التأهيل والتخصص -١

يســـتفيدون مـــن دورة الـــذين  ،يف جامعـــات اجلمهوريـــة العربيـــة الســـوريةالنظـــاميون )التأهيـــل الرتبـــوي
 -٢٠١٠العــــام الدراســــي  يفوفق أحكــــام الالئحــــة التنفيذيــــة لقــــانون تنظــــيم اجلامعــــات تكميليــــة
االـــدورة هــذه ، بالتقــدم إىل امتحانــات ٢٠١١ شـــريطة ،بغــضِّ النظــر عــن عـــدد املــواد الــيت حيملو

 .املقرراتحتقيق نسبة الدوام ودرجة األعمال اليت تؤهلهم الدخول إىل امتحانات هذه 
 – ٢٠١٠ال يســتفيد الطالـــب املعاقـــب بعقوبـــة حرمـــان تشــمل الـــدورة التكميليـــة للعـــام الدراســـي  -٢

 .من التقدم إىل امتحانات هذه الدورة ٢٠١١
الــذين سيشــرتكون يف االمتحانــات مــن البنــد ثالثــاً / ١/الفقــرة يــؤدي الطــالب املشــمولون بأحكــام  -٣

 .الدورة التكميلية متحاناىل الرسم الذي يؤديه أمثاهلم عندما يتقدمون إ
بالنسبة لطـالب دراسـات التأهيـل والتخصـص فـي جامعـات الجمهوريـة العربيـة السـورية الـذين : رابعاً 

التقــــدم لالمتحــــان المســــموح بهــــا مــــن داخــــل الجامعــــة أو خارجهــــا بنتيجــــة اســــتنفدوا فــــرص 
  :٢٠١١ -٢٠١٠امتحانات الفصلين األول أو الثاني من العام الدراسي 

دبلومات وماجستريات التأهيل والتخصص ودبلوم ( لطالب دراسات التأهيل والتخصصيسمح  -١
يف جامعــات اجلمهوريــة العربيــة الســورية الــذين اســتنفدوا فــرص التقــدم لالمتحــان  )التأهيــل الرتبــوي

ا من داخـل اجلامعـة أو خارجهـا  بنتيجـة امتحانـات الـدورة اإلضـافية املمنوحـة باملرسـوم املسموح 
بنتيجــــة امتحانــــات الفصــــلني األول أو الثــــاين مــــن العــــام الدراســــي أو  ٢٠١٠لعــــام / ٣٧٦/رقــــم 

ممـــن اســـتفادوا مـــن دورة اســـتثنائية ســـابقة أو مل يســـتفيدوا، بالتقـــدم مـــن خـــارج ٢٠١١ -٢٠١٠
شــريطة حتقيــق درجــة . ٢٠١١ -٢٠١٠للعــام الدراســي  التكميليــةاجلامعــة إىل امتحانــات الــدورة 

  .ول إىل امتحانات هذه املقرراتاألعمال اليت تؤهلهم الدخ
م يف أعمـــال الســـنة أو االختبـــارات  ة الســـابقةحيـــتفظ الطـــالب املشـــمولون بأحكـــام الفقـــر  -٢ بعالمـــا

 .العملية أو حلقات البحث أو ما يف حكمها
الـذين سيشـرتكون يف االمتحانــات مــن البنـد رابعـاً / ١/الفقـرة يـؤدي الطـالب املشـمولون بأحكـام  -٣

واحملـدد بـالقرار الـوزاري مثاهلم عندما يتقدمون إىل االمتحان من خـارج اجلامعةالرسم الذي يؤديه أ
 .وتعديالته ٩/٩/٢٠٠٨و تاريخ /٨٥رقم 

  :أحكام عامة خامساً 
ال يســتفيد الطــالب املســتنفدون الــذين مل يشــرتكوا فعليــاً يف امتحانــات الــدورة اإلضــافية  -١

من التقدم إىل امتحانـات هـذه الـدورة حـىت  ٢٠١٠لعام / ٣٧٦/حة باملرسوم رقم املمنو 
 .ولو أدوا الرسم املطلوب

جتري امتحانات الدورات املشار إليها أعاله وفق املواعيد احملـددة هلـا يف التقـومي اجلـامعي  -٢
 .٢٠١١ – ٢٠١٠للعام الدراسي 

حيق ملن أوقف تسجيله لسنة أو لفصل أن يشرتك يف هذه الدورة يف املقررات الـيت سـبق  -٣
درســــها قبــــل إيقــــاف تســــجيله، مــــع مراعــــاة األحكــــام املتعلقــــة بنســــبة الــــدوام ودرجــــة أن 



األعمال، أما الطالب املستجد الذي أوقف تسجيله لفصل أو لسنة فال حيق لـه التقـدم 
إىل امتحانـــات هـــذه الـــدورة إال بـــاملقررات الـــيت درســـها فعـــًال وحقـــق فيهـــا نســـبة الـــدوام 

 .متحانودرجة األعمال اليت تؤهله لدخول اال
ميكــن للطالــب الــذي رقــن قيــده مــن اجلامعــة قبــل أو بعــد اســتنفاده فــرص التســجيل، أن  -٤

يتقـــدم بطلـــب إىل مديريـــة شـــؤون الطـــالب جبامعتـــه يبـــدي فيـــه رغبتـــه برفـــع شـــطب قيـــده 
إذا كـان مشـموًال  ٢٠١١لعـام / ١٧٨/ليتمكن من االستفادة من أحكام ا ملرسـوم رقـم 

 .بأحكامه
آليــة ومواعيــد تســجيل الطــالب املســتنفدين الــراغبني يف التقــدم يــرتك لكــل جامعــة تنظــيم  -٥

 .هلذه الدورة
  

  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢المادة 
  .م٢٠١١//   هـ املوافق لـ    ١٤٣٢/   /دمشق يف   

  
  يوزير التعليم العال

  عبد الرزاق شيخ عيسىالدكتور 
  

  


