
 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
   /٨القرار رقم /

  رئيس مجلس التعليم العالي 
    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

    ٤/١٠/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ١وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (

  يقرر ما يلي:
  .حلبلكلية الشريعة يف جامعة  رافقةامل الالئحة الداخلية تعتمد -١ -١المادة

إىل السـنة الثالثـة بنتيجـة  طالب السنة األوىل والثانية واملنقـولنيعلى ) ١املذكورة يف البند (تطبق الالئحة  -٢           
  .٢٠١٠/٢٠١١بدءاً من العام الدراسي  ٢٠٠٩/٢٠١٠امتحانات العام الدراسي 

   ليهم أحكام الالئحة الداخلية السابقة.ن فيطبق عو أما الطالب اآلخر  -٣          
  القرار الوزاري ونشره يف اجلريدة الرمسية.صدور ال يعد هذا القرار نافذاً إال بعد  - ٢المادة
  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. - ٣المادة
  ٥/١٠/٢٠١٠دمشق يف           

  
  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              

  وزير التعليم العايل                                                                                                  
  

  غياث بركات الدكتور                                                                                               
  
  
  



 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
   /٩القرار رقم /

  رئيس مجلس التعليم العالي 
    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

    ٤/١٠/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ١وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (

  يقرر ما يلي:
  . إدلب -لكلية احلقوق الثانية يف جامعة حلب املرافقة الالئحة الداخلية تعتمد - ١المادة
  القرار الوزاري ونشره يف اجلريدة الرمسية. صدور ال يعد هذا القرار نافذاً إال بعد - ٢المادة
  القرار من يلزم لتنفيذه.يبلغ هذا  - ٣المادة
  ٥/١٠/٢٠١٠دمشق يف       

  
  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              

  وزير التعليم العايل                                                                                                  
  

  غياث بركات الدكتور                                                                                               
  
  
  



 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
   /١٠القرار رقم /

  رئيس مجلس التعليم العالي 
    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦كام قانون تنظيم اجلامعات رقم (بناًء على أح

    ٤/١٠/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ١وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (

  يقرر ما يلي:
جامعة البعث املعتمدة اخلطة الدراسية لقسم هندسة الري والصرف يف كلية اهلندسة املدنية يف  تعتمد - ١المادة

 .٤/٨/٢٠٠٣/و تاريخ ١٣٦بالقرار الوزاري رقم 

  القرار الوزاري ونشره يف اجلريدة الرمسية.صدور ال يعد هذا القرار نافذاً إال بعد  - ٢المادة
  .وينهى العمل باألحكام املخالفة يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه - ٣المادة
  ٥/١٠/٢٠١٠دمشق يف       

  
  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              

  وزير التعليم العايل                                                                                                  
  

  غياث بركات الدكتور                                                                                               
  



 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
   /١٣القرار رقم /

  رئيس مجلس التعليم العالي 
    ةوالئحته التنفيذي ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

    ٤/١٠/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ١وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (

  يقرر ما يلي:
ال يتعارض مع طبيعة  يف كل برنامج للتعليم املفتوح ومبا من ذوي االحتياجات اخلاصة مخسة طالب يقبل- ١المادة

  .ن املفاضلةووفقاً للشروط احملددة يف إعال الربنامج
  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. - ٢المادة
  ٥/١٠/٢٠١٠دمشق يف       

  
  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              

  وزير التعليم العايل                                                                                                  
  

  غياث بركات الدكتور                                                                                               
  
  
  



  
 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
   /١٨القرار رقم /

  لس التعليم العالي رئيس مج
    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

  .٢٠٠١/ لعام ٣٦وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم /
    ٤/١٠/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ١وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (

  يقرر ما يلي:
  وفق اآليت: ١٣/٧/٢٠١٠تاريخ  /٤٠٣/جملس التعليم العايل رقم  من قرار )٦و٢و١( املوادتعدل  - ١لمادةا

بعد طي عالمة مادة  ا: حتدد معدالت القبول للطالب من محلة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادهل)١( املادة       
م الرتبية الدينية واختيار إحدى اللغتني (اإلنكليزية أو ا لفرنسية بالنسبة للثانوية العامة) إذا كانت شهادا

للراغبني يف التسجيل يف اجلامعات اخلاصة السورية بدءًا من العام الدراسي  حتتوي على هاتني اللغتني
  وفق اآليت: ٢٠١٠/٢٠١١

 من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل يف كلية الطب. ٪٨٠

جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل يف كلييت طب األسنان  من ٪٧٥
 والصيدلة.

من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل يف كليات العلوم   ٪٧٠
  .الصحية

يف كليات اهلندسة  من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل ٪٦٥
 مبختلف فروعها .

  من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية املهنية للتسجيل يف كليات اهلندسة مبختلف فروعها.  ٪٧٥
  من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل يف كليات التجميل.  ٪٦٠
كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية عامة للتسجيل يف   من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية ال ٪٥٥

 واملالية.

كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية املهنية للتسجيل يف    ٪٦٥
  واملالية.

  من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة للتسجيل يف باقي الكليات واالختصاصات.  ٪٥٠
جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية املهنية العامة للتسجيل يف باقي الكليات من   ٪٥٥

  واالختصاصات.
  



يشــرتط أن تكــون الشــهادة الثانويــة متفقــة مــع االختصــاص الــذي يرغــب الطالــب التســجيل فيــه وفــق  :)٢( املــادة         
عـــدد املقبـــولني مـــن محلـــة  األســـس املعتمـــدة يف قبـــول الطـــالب يف جملـــس التعلـــيم العـــايل علـــى أال يزيـــد

٪ من عدد الطالب احملدد قبوهلم  سنوياً من جملس التعليم العايل يف كل  ١٠الشهادات املهنية  على 
  كلية أو اختصاص أو برنامج.

) من هذا القرار عند تغيري القيد فقط أما بالنسبة للتحويل ١يف املادة (تعتمد املعدالت الواردة   -٦املادة        
أو من اجلامعات احلكومية السورية إىل اجلامعات اخلاصة  السورية اخلاصة بني اجلامعات املماثل
اليت خيوله االلتحاق باجلامعة والكلية الثانوية  الشهادة يف الطالب معدل أن يكونيشرتط ف السورية
ون قد التحويل إليها يف العام الدراسي الذي سجل فيه للمرة األوىل يف اجلامعة على أن يكيرغب ب
ى    فصل دراسي على األقل يف اجلامعة احملول منها. أ

  .وينهى العمل باألحكام املخالفة يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه - ٣المادة
  ٥/١٠/٢٠١٠دمشق يف             

  جملس التعليم العايل رئيس                                                                                              
  وزير التعليم العايل                                                                                                  

  
  غياث بركات الدكتور                                                                                               

  
  
  
  

  




