
   اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل    
  / ٣٠٦القرار رقم /

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

  وتعديالته. ٢٠٠١/ لعام ٣٦وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم /
املنعقـــدة بتـــاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعـــام الدراســـي ١٦العـــايل يف جلســـته رقـــم (وعلـــى مـــا أقـــره جملـــس التعلـــيم 

٢٧/٦/٢٠١١    
  يقرر ما يلي:

بعد طي عالمة  ا: حتدد معدالت القبول للطالب من محلة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادهل١المادة
ة للثانوية العامة) إذا كانت مادة الرتبية الدينية واختيار إحدى اللغتني (اإلنكليزية أو الفرنسية بالنسب

م حتتوي على هاتني اللغتني للراغبني يف التسجيل يف اجلامعات اخلاصة السورية بدءًا من  شهادا
  وفق اآليت: ٢٠١١/٢٠١٢العام الدراسي 

 من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل يف كلية الطب. ٪٧٥

يف الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل يف كلييت طب األسنان من جمموع الدرجات ٪٧٠
 والصيدلة.

من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل يف كليات العلوم  ٪٦٥
 الصحية.

اهلندسة من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل يف كليات  ٪٦٠
 مبختلف فروعها واختصاص نظم احلاسوب.

من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية املهنية للتسجيل يف كليات اهلندسة مبختلف فروعها  ٪٧٠
 واختصاص نظم احلاسوب.

 من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل يف كليات التجميل. ٪٦٠

الدرجات يف الشهادة الثانوية العامة للتسجيل يف كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية من جمموع ٪٥٥
 واملالية.

من جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية املهنية للتسجيل يف كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية  ٪٦٠
 واملالية.

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

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

  
  



يشرتط أن تكـون الشـهادة الثانويـة متفقـة مـع االختصـاص الـذي يرغـب الطالـب التسـجيل فيـه وفـق  -٢المادة
األســس املعتمــدة يف قبــول الطــالب يف جملــس التعلــيم العــايل علــى أال يزيــد عــدد املقبــولني مــن محلــة 

يف ٪ مـن عــدد الطـالب احملـدد قبـوهلم  ســنوياً مـن جملـس التعلـيم العــايل ١٠الشـهادات املهنيـة  علـى 
  كل كلية أو اختصاص أو برنامج.

عــدم قبــول أي طالــب زيــادة علــى العــدد احملــدد مــن قبــل جملــس التعلــيم العــايل يف كــل كليــة باجلامعــة  -٣المــادة
ويـــدخل يف حســـاب هـــذا العـــدد الطـــالب املنقولـــون إليهـــا والطـــالب املقبولـــون وفـــق املـــنح املخصصـــة 

  لوزارة التعليم العايل.
ل إال وفــق مفاضــلة تــتم بــني املتقــدمني يف كــل كليــة أو اختصــاص أو برنــامج مبــا حيقــق ال جيــوز القبــو  -٤المــادة

  مبدأ تكافؤ الفرص.
معــايري إضــافية للقبــول يقرهــا جملــس التعلــيم العــايل يف مطلــع كــل عــام  حجيــوز للجامعــة اخلاصــة اقــرتا  -٥المــادة

  دراسي.
القــرار عنــد تغيــري القيــد فقــط أمــا بالنســبة للتحويــل املماثــل ) مــن هــذا ١تعتمــد املعــدالت الــواردة يف املــادة ( -٦المــادة

بــني اجلامعــات اخلاصــة الســورية أو مــن اجلامعــات احلكوميــة الســورية إىل اجلامعــات اخلاصــة الســورية فيشــرتط 
أن يكون معدل الطالب يف الشهادة الثانوية خيوله االلتحاق باجلامعة والكلية اليت يرغـب بالتحويـل إليهـا يف 

ى فصل دراسي علـى األقـل يف العام  الدراسي الذي سجل فيه للمرة األوىل يف اجلامعة على أن يكون قد أ
    اجلامعة احملول منها.

مــن املعــدالت  ٪١٠عنــد التحويــل املماثــل مــن خــارج القطــر يشــرتط أال يقــل معــدل الطالــب عــن  -٧المــادة
( مثانيـــة أشـــهر يف العـــام الدراســـي) ) مـــن هـــذا القـــرار مـــع مراعـــاة شـــرط اإلقامـــة ١احملـــددة يف املـــادة (

ا وأال يقـل ٥١واألحكام الواردة يف املادة ( ) من قواعد االعتماد العلمي للجامعات اخلاصة وتعديال
  ٪.٥٠املعدل بأي حال من األحوال عن 

  يعد هذا القرار معدًال جلميع األحكام املخالفة أينما وردت.  -٨المادة
) تــاريخ ٤٠٣بقــرارات جملــس التعلــيم العــايل رقــم ( يبلــغ هــذا القــرار مــن يلــزم لتنفيــذه وينهــى العمــل -٩المــادة

  األحكام املخالفة.ومجيع  ٥/١٠/٢٠١٠) تاريخ ١٨ورقم ( ١٣/٧/٢٠١٠
  ٢٨/٦/٢٠١١دمشق يف           

  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                                           
  وزير التعليم العايل                                                                                                          

 


