
 الجمهورية العربية السورية 
  وزارة التعليم العالي   

 3من  1الصفحة 

 

 :اسية والتطبيقيةـطب األسنان والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة والطب البيطري والعلوم األسو  الكليات الطبية - (1الجدول رقم )
 / أشهر في كل عام دراسي(7)مدة اإلقامة المطلوب تحققها /

 الرقم

( ولغاية 2002/2010)في األعوام الدراسية  نقص اإلقامة
(2016/2017)    

 

 المعالجت

 العلوم الطبية والطبية المساعدة والطب البيطري والعلوم األساسية والتطبيقية

1 
/ أشهر في إحدى سنوات الدراسة )نقص قدره شهران في سنة 6إقامة لمدة /

 دراسية واحدة فقط( 
 تعادل دون احلاجة إىل ترميم

 ررات استدراكية(/ مق6ترميم )ُيكّلف بـ/ / أشهر في سنتين دراسيتين 6مواظبة لمدة / 2

3 
 (/ مقرراً استدراكياً 21ترميم )ُيكّلف بـ / / أشهر في ثالث سنوات دراسية6مواظبة لمدة /

 / أشهر في إحدى سنوات الدراسة 6-4إقامة لمدة / 4
 

 / مقررات استدراكية(6ترميم )ُيكّلف بـ /

5 
  / أشهر5/ أشهر في إحدى سنوات الدراسة + إقامة لمدة /6إقامة لمدة /

 السنوات الدراسية األخرى / أشهر في7+إقامة /في سنة أخرى 
 (/ مقررات استدراكية8/ )ُيكّلف بـ ترميم

 (/ مقرراً  استدراكياً 21ترميم )ُيكّلف بـ / (2×5/ أشهر في سنتين دراسيتين )5مواظبة لمدة / 6

 (ياً / مقرراً  استدراك21ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة ستة أشهر في سنة الترميم 7

 عدم املعادلة لعدم حتقيق احلد األدىن من شرط  اإلقامة / أشهر في إحدى سنوات الدراسة4إقامة لمدة أقل من/ 8
 

متاــان االقــررات االســتدراكية إىل بعــد اللحـا  ل املواالختلاصـات األخــر  خيضـ  اــاملل الدــ ادات الوطيـة ونــ  األســلان واللـيدلة والعلــلم الوطيــة امليـاعدو والوــ  الطيوــرط واملعا ـد املتلســوة الوطيــة  -
 .وفقاً ألاكام القلانني واألنظمة اللافذو امللاد لنينال
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 في الدول األجنبية  النظريةالكليات  - (2الجدول رقم )
 / أشهر في كل عام دراسي(6)مدة اإلقامة المطلوب تحققها /

 المعالجة    (2016/2017( ولغاية )2002/2010)في األعوام الدراسية  نقص اإلقامة الرقم
 تعادل دون احلاجة إىل ترميم في سنة دراسية واحدة فقط( )نقص قدره شهر/ أشهر في إحدى سنوات الدراسة 5إقامة لمدة / 1
 (/ مقرراً   استدراكياً 21ترميم )ُيكّلف بـ /  يندراسي ين/ أشهر في عام5إقامة لمدة / 2

 

 .7/9/1822/و تاريخ88رقم  باملقررات اللاردو ل اجلدول املذكلر أعاله إضافة للمقررات اللاردو ل القرارأما بالليطة لكلييت احلقلق والدريعة يوال   -

 النظرية في الدول العربيةالكليات : (3الجدول رقم )
 / أشهر في كل عام دراسي(4)مدة اإلقامة المطلوب تحققها /

 الرقم
خالل األعوام الدراسية للطالب الدارسين نقص اإلقامة في األعوام الدراسية 

    (2016/2017( ولغاية )2002/2010)
 المعالجة

 تعادل دون احلاجة إىل ترميم / أشهر في عامين دراسيين، ومدة شهرين في عام دراسي واحد 3إقامة لمدة / 1
 ات استدراكية(/ مقرر 6ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة شهرين في عامين دراسيين  وثالثة أشهر في عام دراسي واحد 2
 / مقرراً استدراكياً(21ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة شهرين في ثالثة أعوام دراسية   3
 / مقرراً استدراكياً(28ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة شهر في عام دراسي وشهرين في عام دراسي واحد 4
 تعالج وفق األسس المعتمدة سابقاً  2002/2010األعوام الدراسية قبل العام  5

 2117/2118/ أشهر في كل عام دراسي اعتباراً من العام الدراسي 4مدة اإلقامت يجب أال تقل عن /

 .7/9/1822/و تاريخ88رقم  القرارأما بالليطة لكلييت احلقلق والدريعة يوال  باملقررات اللاردو ل اجلدول املذكلر أعاله إضافة للمقررات اللاردو ل  -
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 :المعاهد المتوسطة  - (4الجدول رقم )
 الدراسيتين الشهادات التي تمنح وفق نظام السنتين - أ

 المعالجة مدة اإلقامة الرقم
 تعادل دون احلاجة إىل ترميم أو إقامة لمدة سبعة أشهر في إحدى السنتين وستة أشهر في السنة األخرى في عامين دراسيين إقامة لمدة سبعة أشهر 1
 / مقررات استدراكية(3ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة ستة أشهر في عاميين دراسيين 2
 / مقررات استدراكية(2ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة خمسة أشهر في عام دراسي ومدة سبعة أشهر في العام الدراسي الثاني 3
 / مقررات استدراكية(5ترميم )ُيكّلف بـ / اسي الثانيفي العام الدر وستة أشهر في عام دراسي واحد  خمسة أشهرإقامة لمدة  4
 / مقررات استدراكية(6ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة خمسة أشهر في عاميين دراسيين 5
 عدم املعادلة لعدم حتقيق احلد األدىن من شروط اإلقامة أشهر في أي سنة من سنوات الدراسة خمسةإقامة لمدة أقل من  6

 سنوات دراسية م الثالثاي تمنح وفق نظالشهادات الت-ب
 المعالجة مدة اإلقامة الرقم
أو إقامة لمدة سبعة أشهر في عامين وستة أشهر في العام الثالث أو إقامة لمدة سبعة ثالثة أعوام دراسية إقامة لمدة سبعة أشهر في  1

 أشهر في عام دراسي وستة أشهر في عامين دراسيين
 يمتعادل دون احلاجة إىل ترم

 / مقررات استدراكية(3ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة ستة أشهر في ثالثة أعوام دراسية 2
 / مقررات استدراكية(2ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة خمسة أشهر في عام دراسي ومدة سبعة أشهر في عاميين دراسين  3
 / مقررات استدراكية(5ترميم )ُيكّلف بـ / خر ومدة ستة أشهر في العام الثالثإقامة لمدة خمسة أشهر في عام دراسي ومدة سبعة أشهر في عام آ 4
 / مقررات استدراكية(6ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة خمسة  أشهر في عام دراسي واحد  وستة أشهر في عامين دراسيين  5
 / مقررات استدراكية(7كّلف بـ /ترميم )يُ  إقامة لمدة خمسة أشهر في عاميين دراسيين سبعة أشهر في عام دراسي 6
 / مقررات استدراكية(8ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة خمسة أشهر في عاميين دراسيين وستة أشهر في عام دراسي 7
 / مقررات استدراكية(9ترميم )ُيكّلف بـ / إقامة لمدة خمسة أشهر في ثالثة أعوام دراسية  8
 عدم املعادلة لعدم حتقيق احلد األدىن من شروط اإلقامة سنة من سنوات الدراسة / أشهر في أي5إقامة لمدة أقل من / 9

 
          


