
  اجلمهورية العربية السورية 
    التعليم العايل   وزارة

  طب األسنان والصيدلة والعلوم الطبية املساعدة  و الكليات الطبية-أوالً 
  :اسية والتطبيقيةـوالطب البيطري والعلوم األس

  المعالجة

   اإلقامةنقص
  

   وطب األسنانالطب
  
  الصيدلة

  العلوم الطبية املساعدة
والطب البيطري والعلوم 
  األسـاسية والتطبيقية

أشـهر يف   / ٦/إقامة ملدة   
ى سنوات الدراسـة    إحد

 شهران يف سنة    هنقص قدر (
عدا ) دراسية واحدة فقط  

  )١×٦(السنة األخرية 

تعادل دون احلاجة إىل 
  ترميم

تعادل دون احلاجة إىل 
  ترميم

 تعادل دون احلاجة إىل ترميم

أشهر يف  / ٦/مواظبة ملدة   
سنتني دراسيتني عدا السنة    

  )٢×٦(األخرية 

ترميم فصل دراسي 
)مقررات / ٦/ف بـكلّي

  )استدراكية

ترميم فصل دراسي 
مقررات / ٦/  بـيكلّف(

 )استدراكية

 يكلّف(ترميم فصل دراسي 
 )مقررات استدراكية/ ٦/ بـ

أشـهر يف   / ٦/ مواظبة ملدة 
ثالث سنوات دراسية عدا    

  )٣×٦(السنة األخرية 

ترميم مايعادل سنة 
  بـيكلّف(دراسية 

 ) استدراكياًمقرراً/ ١٢/

 سنة ترميم مايعادل
 بـ يكلّف(دراسية 

 )مقرراً استدراكياً/ ١٢/

ترميم مايعادل سنة دراسية 
مقرراً / ١٢/ بـ يكلّف(

 )استدراكياً

أشـهر يف   / ٦/إقامة ملدة   
السنة الدراسية األخـرية    
ــص يف   ــود نق دون وج
اإلقامة يف أي من السنوات     

  .اليت تسبقها

تدريب سريري يف أحد 
 ٦املشايف التعليمية ملدة 

 متبوع بتقومي جتريه أشهر
  جلنة خمتصة

  
  امتحان مالزمة

  
  تعادل دون احلاجة إىل ترميم

  

أشـهر يف   / ٦/إقامة ملـدة    
+ السنة الدراسية األخرية    

أشـهر يف   / ٦/إقامة ملـدة    
إحدى سـنوات الدراسـة     

  اليت سبقت 

ترميم فصل دراسي 
/ ٦ / بـيكلّف(

 )مقررات استدراكية
وتدريب سريري يف أحد 

 ٦تعليمية ملدة املشايف ال
 متبوع بتقومي أشهر

   خمتصةجتريه جلنة

ترميم فصل دراسي 
/ ٦ / بـيكلّف(

  )مقررات استدراكية
+  

  امتحان املالزمة
  

 يكلّف(ترميم فصل دراسي 
مقررات / ٦/ بـ

  )استدراكية
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أشهر يف  / ٦-٤/إقامة ملدة   

إحدى سنوات الدراسـة    
   السنة األخريةاعد

ترميم فـصل دراسـي     
مقررات / ٦ /ـيكلّف ب (

  )استدراكية

ترميم فصل دراسي 
مقررات / ٦/يكلّف بـ (

 )استدراكية

يكلّف (ترميم فصل دراسي 
 )مقررات استدراكية/ ٦/بـ 

أشهر يف  / ٦-٤/إقامة ملدة   
  السنة الدراسية األخرية

ترميم فصل دراسي 
/ ٦ /يكلّف بـ(

) مقررات استدراكية
وتدريب سريري يف أحد 

 ٦ة ملدة املشايف التعليمي
 متبوع بتقومي أشهر

   خمتصةجتريه جلنة

ترميم فصل دراسي 
/ ٦ /يكلّف بـ(

  )مقررات استدراكية
+  

  امتحان املالزمة
  

يكلّف (ترميم فصل دراسي 
مقررات / ٦/ بـ

  )استدراكية
  

أشـهر يف   / ٣/  إقامة ملدة   
ــنوات  ــدى سـ إحـ

 عدا السنة األخرية الدراسة

ل سنة ترميم مايعاد
 يكلّف بـ(دراسية 

 ) استدراكياًمقرراً/ ١٢/

ترميم مايعادل سنة 
ف بـ كلّي(دراسية 

 )مقرراً استدراكياً/ ١٢/

ترميم مايعادل سنة دراسية 
)مقرراً / ١٢/ف بـ كلّي

 )استدراكياً

أشـهر يف   / ٣/ملدة  إقامة  
السنة الدراسية األخـرية    

دون وجود نقص يف    (فقط  
اإلقامة يف أي من السنوات     

  )اليت تسبقها

ترميم مايعادل سنة 
 يكلّف بـ(دراسية 

  ) استدراكياًمقرراً/ ١٢/
وتدريب سريري يف أحد 

 ٦املشايف التعليمية ملدة 
أشهر متبوع بتقومي جتريه 

  جلنة خمتصة

ترميم مايعادل سنة 
ف بـ كلّي(ة دراسي

 )مقرراً استدراكياً/ ١٢/

ترميم مايعادل سنة دراسية 
)مقرراً / ١٢/ف بـ كلّي

 )استدراكياً

إقامة ستة أشهر يف سـنة      
  الترميم

ترميم مايعادل سنة 
 يكلّف بـ(دراسية 

 ) استدراكياًمقرراً/ ١٢/

ترميم مايعادل سنة 
ف بـ كلّي(دراسية 

 )مقرراً استدراكياً/ ١٢/

يعادل سنة دراسية ترميم ما
)مقرراً / ١٢/ف بـ كلّي

 )استدراكياً

/ ٣/  إقامة ملدة أقل مـن    
أشهر يف إحدى سـنوات 

  الدراسة

عدم املعادلة لعدم حتقيق 
احلد األدىن من شرط  

  اإلقامة

عدم املعادلة لعدم حتقيق 
احلد األدىن من شرط  

  اإلقامة

عدم املعادلة لعدم حتقيق احلد 
  دىن من شرط  اإلقامةاأل

خيضع حاملو الشهادات الطبية وطب األسنان والصيدلة والعلوم الطبية املساعدة والطـب البيطـري واملعاهـد                 -
 .املتوسطة الطبية بعد النجاح يف املقررات االستدراكية إىل امتحان وطين
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/ ميتـشينكوف /معة أوديـسا    اخلاصة وجا مينية  رخيضع حاملو الشهادات الذين درسوا سابقاً يف اجلامعات األ         -
اختصاص الكيمياء الصيدالنية الذين رمموا شهادام يف جامعات غري سورية معتمدة لذات األحكام السابقة،أما              

مقـرراً  / ١٢/يف حال إذا كانت مدة اإلقامة يف سنة الترميم ال تقل عن ستة أشهر يف هذه السنة فيكلفون بـ                    
 .استدراكياً

 

   يف الدول األجنبية يةالنظر الكليات - اً ثاني
  املعاجلة   اإلقامةنقص

 أشهر يف كل عام مـن األعـوام         ٥إقامة ملدة   
  الدراسية كافةً

  تعادل دون احلاجة إىل ترميم

أشهر يف عام دراسـي واحـد       / ٤/إقامة ملدة   
)١×٤(  

/ ٦ /ف بـكلّي(ترميم فصل دراسي 
  )مقررات   استدراكية

 ف بـكلّي(ترميم ما يعادل سنة دراسية  )٢×٤(ني أشهر يف عامني دراسي/ ٤/إقامة ملدة 
  ) استدراكياًمقرراً/ ١٢/

/ ٣/أشهر يف كل عام دراسي و       / ٥/ ملدة   إقامة
  أشهر يف أحد األعوام

 يكلّف بـ(ترميم ما يعادل سنة دراسية 
  ) استدراكياًمقرراً/ ١٢/

 اجلدول املذكور أعاله إضافة للمقـررات       أما بالنسبة لكلييت احلقوق والشريعة يطالب باملقررات الواردة يف         -
  .من هذا القرار) ج/٣١(الواردة يف املادة 

  
  :املعاهد املتوسطة  - اً ثالث

 
  املعاجلة  مدة اإلقامة

إقامة ملدة سبعة أشهر أو إقامة ملدة سبعة أشهر         
يف إحدى السنتني وستة أشـهر يف الـسنة         

  األخرى

  تعادل دون احلاجة إىل ترميم

أشهر يف أي سنة مـن      / ٥/قل من   إقامة ملدة أ  
  سنوات الدراسة

 عدم املعادلة لعدم حتقيق احلـد األدىن مـن         
  شروط اإلقامة

أشهر يف عام دراسي    / ٦/إىل/ ٥/إقامة ملدة من  
  )١×٦(أو ) ١×٥(واحد 

ـ   (ترميم فصل دراسـي      / ٦ /يكلّـف بـ
  )مقررات استدراكية

  


