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  طب األسنان والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة و  الكليات الطبية - )1(الجدول رقم 
  :اسية والتطبيقيةـوالطب البيطري والعلوم األس

  

  نقص اإلقامة الرقم

  المعالجة

  
  بشريالطب ال

  
  طب األسنان

  
  الصيدلة

  العلوم الطبية المساعدة
والطب البيطري والعلوم األسـاسية 

  والتطبيقية

1  
نقص (أشهر في إحدى سنوات الدراسة / 6/إقامة لمدة 

دون وجود ) قدره شهران في سنة دراسية واحدة فقط
  نقص في اإلقامة في أي من السنوات الدراسية األخرى

  تعادل دون احلاجة إىل ترميم  تعادل دون احلاجة إىل ترميم  تعادل دون احلاجة إىل ترميم  تعادل دون احلاجة إىل ترميم

  أشهر في سنتين دراسيتين / 6/ة لمدة مواظب  2
مقررات / 3/يُكّلف بـ(ترميم 

  )استدراكية
مقررات / 3/يُكّلف بـ(ترميم 

  )استدراكية
مقررات / 3/يُكّلف بـ (ترميم 

 )استدراكية
 )مقررات استدراكية/ 3/ُيكّلف بـ (ترميم 

3  
  أشهر في ثالث سنوات دراسية / 6/مواظبة لمدة 

  
  

مقررات / 6/ُيكّلف بـ (ترميم 
  )استدراكية

مقررات / 6/يُكّلف بـ (ترميم  
  )ةاستدراكي

مقررات / 6/يُكّلف بـ (ترميم 
 )ةاستدراكي

 )ةاستدراكيمقررات / 6/يُكّلف بـ (ترميم 

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

  
مقررات / 4/ُيكّلف بـ (ترميم 

  )استدراكية
مقررات / 4/يُكّلف بـ (ترميم  

  )ستدراكيةا

مقررات / 4/يُكّلف بـ (ترميم 
  )استدراكية

 
 )مقررات استدراكية/ 4/يُكّلف بـ (ترميم 

فقط  أشهر في إحدى سنوات الدراسة/ 3/إقامة لمدة  5
دون وجود نقص في اإلقامة في أي من السنوات (

  )الدراسية األخرى

مقررات / 8/ُيكّلف بـ (ترميم 
  )استدراكية

مقررات  /8/ُيكّلف بـ (ترميم 
 )استدراكية

مقررات / 8/يُكّلف بـ (ترميم 
 )استدراكية

 )مقررات استدراكية/ 8/يُكّلف بـ (ترميم 
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6  
إقامة + أشهر في إحدى سنوات الدراسة / 6/إقامة لمدة 

دون وجود نقص في (في سنة أخرى   أشهر/ 5/لمدة 
  )اإلقامة في أي من السنوات الدراسية األخرى

  ترميم
مقررات  /4/ يُكّلف بـ(

  )استدراكية

  ترميم
  )مقررات استدراكية/ 4/ يُكّلف بـ(

  ترميم
مقررات / 4/ يُكّلف بـ(

  )استدراكية
  
  

  )مقررات استدراكية/ 4/ يُكّلف بـ(ترميم 
  

  )2×5(أشهر في سنتين دراسيتين / 5/مواظبة لمدة  7
  

مقررات  / 8/ُيكّلف بـ (ترميم 
  )استدراكية

 مقررات / 8/ُيكّلف بـ (ترميم 
 )استدراكية

مقررات  / 8/يُكّلف بـ (ترميم 
 )استدراكية

 )مقررات  استدراكية/ 8/يُكّلف بـ (ترميم 

  إقامة ستة أشهر في سنة الترميم  8
مقررات  / 8/يُكّلف بـ (ترميم 

 )استدراكية

مقررات  / 8/ُيكّلف بـ (ترميم 
 )استدراكية

مقررات  / 8/يُكّلف بـ (ترميم 
 )استدراكية

 )مقررات  استدراكية/ 8/ف بـ يُكلّ (ترميم 

أشهر في إحدى سنوات       / 3/إقامة لمدة أقل من  9
  الدراسة

عدم املعادلة لعدم حتقيق احلد 
  األدىن من شرط  اإلقامة

عدم املعادلة لعدم حتقيق احلد األدىن 
  من شرط  اإلقامة

عدم املعادلة لعدم حتقيق احلد 
  األدىن من شرط  اإلقامة

م املعادلة لعدم حتقيق احلد األدىن من عد
  شرط  اإلقامة

 

 .املقررات االستدراكية إىل امتحان وطينخيضع حاملو الشهادات الطبية وطب األسنان والصيدلة والعلوم الطبية املساعدة والطب البيطري واملعاهد املتوسطة الطبية بعد النجاح يف  - 

 

م يف جامعــات غــري ســورية معتمــدة لــذات / ميتشــينكوف/اخلاصــة وجامعــة أوديســا مينيــة ر  اجلامعــات األخيضــع حــاملو الشــهادات الــذين درســوا ســابقاً يف -  اختصــاص الكيميــاء الصــيدالنية الــذين رممــوا شــهادا
 .األحكام السابقة
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  الكليات الطبية وطب األسنان والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة:  )2(الجدول رقم 

  :)الحاالت التي لم ترد في أوالً ( األسـاسية والتطبيقيةوالطب البيطري والعلوم 

  

 الرقم
  مجموع أشهرالنقص في اإلقامة

  في كامل مدة الدراسة

  المعالجة

  
  الطب وطب األسنان

  
  الصيدلة

  العلوم الطبية المساعدة
والطب البيطري والعلوم 
  األسـاسية والتطبيقية

 مقررات استدراكية/ 10/ُيكّلف بـ  أشهر/ 4/  1
مقررات / 10/كّلف بـيُ 

  استدراكية
مقررات / 10/يُكّلف بـ

  استدراكية

  مقرراً استدراكياً / 12/ُيكّلف بـ  أشهر/ 5/  2
مقرراً / 12/يُكّلف بـ

  استدراكياً 
  مقرراً استدراكياً / 12/يُكّلف بـ

  مقرراً استدراكياً / 14/ُيكّلف بـ  أشهر/ 6/  3
مقرراً / 14/يُكّلف بـ

  استدراكياً 
  مقرراً استدراكياً / 14/يُكّلف بـ

  مقرراً استدراكياً / 16/ُيكّلف بـ  أشهر/ 7/  4
مقرراً / 16/يُكّلف بـ

  استدراكياً 
  مقرراً استدراكياً / 16/يُكّلف بـ

  
  :مع مراعاة ما يلي

  .أشهر يف أي عام دراسي/ 3/أال تقل مدة اإلقامة عن  - 
 .أشهر/ 7/أال يزيد جمموع النقص يف اإلقامة يف كامل جمموع سنوات الربنامج الدراسي عن  - 
  .2009/2010قبل العام الدراسي  املسجلني  بمن الطال أشهر املطلوب حتققها/ 7/حيسب النقص يف اإلقامة باملقارنة مبدة  - 
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  في الدول األجنبية  النظريةالكليات  - )3(الجدول رقم 

  

  المعالجة  اإلقامةنقص   الرقم
  تعادل دون احلاجة إىل ترميم  أشهر في كل عام من األعوام الدراسية كافةً  5إقامة لمدة  1
  )مقررات   استدراكية/ 3/ُيكّلف بـ (ترميم   )1×4(أشهر في عام دراسي واحد / 4/إقامة لمدة  2
  )مقررات استدراكية/ 6/يُكّلف بـ (ترميم   )2×4(أشهر في عامين دراسيين / 4/إقامة لمدة  3
  )مقررات استدراكية/ 6/يُكّلف بـ (ترميم   أشهر في أحد األعوام/ 3/أشهر في كل عام دراسي و / 5/إقامة لمدة  4

 
 .قرارمن هذا ال) ج/31(أما بالنسبة لكلييت احلقوق والشريعة يطالب باملقررات الواردة يف اجلدول املذكور أعاله إضافة للمقررات الواردة يف املادة  - 

 
  النظرية في الدول العربيةالكليات : )4(الجدول رقم 

  

  المعالجة  نقص اإلقامة في األعوام الدراسية      الرقم
  تعادل دون احلاجة إىل ترميم  أشهر في عامين دراسيين، ومدة شهرين في عام دراسي واحد / 3/إقامة لمدة  1
  )مقررات استدراكية/ 3/يُكّلف بـ (ترميم   في عام دراسي واحدإقامة لمدة شهرين في عامين دراسيين  وثالثة أشهر  2
  )مقرراً استدراكياً / 6/ُيكّلف بـ (ترميم دراسية   إقامة لمدة شهرين في ثالثة أعوام دراسية   3
  تعالج وفق األسس المعتمدة سابقاً    2006/2007األعوام الدراسية قبل العام  4

  2009/2010ر في كل عام دراسي اعتباراً من العام الدراسي أشھ/ 4/مدة اإلقامة يجب أال تقل عن 
  

  .و/1من القرار رقم ) ج/31(أما بالنسبة لكلييت احلقوق والشريعة يطالب باملقررات الواردة يف اجلدول املذكور أعاله إضافة للمقررات الواردة يف املادة  - 
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  :المعاهد المتوسطة  -  )5(الجدول رقم 
  الدراسيتين ق نظام السنتينالشهادات التي تمنح وف -  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
  )استدراكيةمقررات / 3/ُيكّلف بـ (ترميم   إقامة لمدة ستة أشهر في عاميين دراسيين 2
  )مقررات استدراكية/ 4/ُيكّلف بـ (ترميم   إقامة لمدة خمسة أشهر في عام دراسي ومدة سبعة أشهر في العام الدراسي الثاني 3
  )مقررات استدراكية/ 5/ُيكّلف بـ (ترميم   في العام الدراسي الثانيوستة أشهر في عام دراسي واحد  خمسة أشهرإقامة لمدة  4
  )مقررات استدراكية/ 6/ُيكّلف بـ (ترميم   سة أشهر في عاميين دراسيينإقامة لمدة خم 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 الثالثاالشهادات التي تمنح وفق نظ-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
  تعادل دون احلاجة إىل ترميم

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

  
  


