
 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
   /٦٢القرار رقم /

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

    ٨/١٢/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ٤وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (
  يقرر ما يلي:

  وفق اآليت: ٥/١٠/٢٠١٠ / تاريخ٣قرار جملس التعليم العايل رقم /) من ٥تعدل املادة ( -١المادة
اجلامعة نسبة املقبولني سنويًا وفق طاقتها االستيعابية ويتم حتديد عدد السنوات من قبل اجلامعات دون حتدد 

 التقيد مبدة مخس سنوات اليت حددها قرار جملس التعليم العايل.

 :٥/١٠/٢٠١٠ / تاريخ٣تضاف القواعد اآلتية إىل قرار جملس التعليم العايل رقم / – ٢المادة

املعلمني الوكالء من أبناء حمافظات املنطقة قبول مجيع املتقدمني من ب والفرات جامعيت حلجيب على  -١
دير الزور) وأبناء مناطق شرق حلب الذين تنطبق عليهم شروط قرار جملس التعليم  - احلسكة-الشرقية (الرقة

 ويتم توزيع الطالب على دفعات سنوية. العايل واإلعالن

(العلمي أو األديب) والسورية من غري املعادلة للشهادة السورية بفرعيها تقبل الشهادات الثانوية غري السورية -٢
 تلك املناطق إذا حققوا بقية الشروط. 

 والتدريس مبوجب ثانوية غري عامة والتدريس يف املدارس اخلاصة ال يعتد باخلدمة نتيجة تدريس حمو األمية -٣
 وال ينظر يف طلبات املتقدمني ممن التنطبق عليهم الشروط.

  .على املعلمني الوكالء فقط ٢٠١٠/٢٠١١يقتصر القبول يف العام الدراسي  - ٣لمادةا
- املعلمني الوكالء من أبناء حمافظات املنطقة الشرقية (الرقةمن تسوى حاالت الطالب املتقدمني إىل اإلعالن  - ٤المادة

واملواليد يث الدراسة وتعد هذه املناطق منطقة واحدة من ح دير الزور) وأبناء مناطق شرق حلب - احلسكة
واخلدمة ويقبل الطالب يف اجلامعة اليت تقع يف املنطقة اليت خدم فيها كوكيل آخر مرة ويف حال ظهور إشكاالت 

  اجلامعة بدراسة كل حالة على حدة. يفوض جملستتعلق بالسكن واملواليد ومكان اخلدمة أخرى 
  ن تنطبق عليهم شروط هذا القرار للتقدم إىل هذا الربنامج.على اجلامعة املعنية إعطاء فرصة للطالب الذي - ٥المادة
  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه - ٦المادة
  ٩/١٢/٢٠١٠دمشق يف           

  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              
  وزير التعليم العايل                                                                                                  

  
  غياث بركات الدكتور                                                                                               

  


