
 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
  / ٨٥القرار رقم /

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

    ٣٠/١٢/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ٥وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (
  يقرر ما يلي:

  تعتمد األحكام االنتقالية اآلتية لتطبيق النظام الفصلي املعدل: - ١المادة
 حتتسب الدورة االمتحانية الصيفية يف مدد احلرمان للطالب املعاقب إذا كان حمققاً لشروطها. - ١

الدورة الصيفية أما ال حيق للطالب الذي يوقف تسجيله ملدة عام دراسي كامل بالتقدم إىل امتحانات  - ٢
إذا كان أوقف تسجيله عن احد الفصلني فيحق له التقدم المتحانات الدورة الصيفية باملقررات اليت 

 درسها إذا حقق شروط املقررات.

يسمح للطالب بدخول الدورة الصيفية إذا كان جمموع املقررات اليت حيملها ال تزيد على مثانية  - ٣
 رية من ضمنها.مقررات وال حتتسب املقررات اإلدا

يسمح للطالب الذي سيستنفد فرص الرسوب من داخل اجلامعة أو خارجها( مبوجب الدورات  - ٤
وحيمل مقررات من  ٢٠١٠/٢٠١١املمنوحة من خارج اجلامعة ) يف الفصل األول من العام الدراسي 

 الفصلني بالتقدم إىل امتحانات الدورة الصيفية فقط.

يدخل  ٢٠١٠/٢٠١١اية الفصل الثاين من العام الدراسي  كل من يستنفد من داخل اجلامعة يف - ٥
 إىل الدورة الصيفية.

دورة إضافية واحدة إضافة إىل  ٢٠١٠/٢٠١١مينح املستنفد من خارج اجلامعة قبل العام الدراسي  - ٦
ا األنظمة قبل صدور النظام الفصلي املعدل.  الدورات األربعة اليت حدد

ا إذا كان الطالب راسباً وجنح بنتيجة ال حيتسب الفصل الدراسي الثاين م - ٧ ن مدد التسجيل املسموح 
 امتحانات الفصل الدراسي األول ومل يقم بتنزيل أي مقرر من السنة األعلى.

ا إذا كان هذا الفصل هو األخري للطالب  - ٨ ال حيتسب الفصل الدراسي من فرص التسجيل املسموح 
 ٢٠١٠/٢٠١١ي إىل استنفاده للعام الدراسي وال حيمل أي مقرر من هذا الفصل واحتسابه يؤد

 فقط.

يسمح للطالب مبتابعة املقرر الذي يدرس على مدى العام الدراسي فقط إذا كان الفصل األول هو  - ٩
 األخري بالنسبة له وتقدمي امتحانات هذا املقرر فقط.



مع الرسم الدراسي  /ل.س لالشرتاك يف الدورة الصيفية يف بداية العام الدراسي٥٠٠يسدد الطالب مبلغ / -٢المادة
  ويعاد هذا الرسم للطالب إذا مل يسجل يف هذه الدورة. ٢٠١١/٢٠١٢بدءاً من العام الدراسي 

  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -٣المادة
  ٣/١/٢٠١١دمشق يف           

  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              
  وزير التعليم العايل                                                                                                  
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