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                                             الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي           
  و/١٣٨القرار رقم /

  وزير التعليم العالي 
  وتعديالته ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

 ٢٠٠٦/ لعــــام ٢٥٠ن تنظــــيم اجلامعــــات الصــــادرة باملرســــوم رقــــم /يــــة لقــــانو الالئحــــة التنفيذ/ مــــن ١٩٥وعلــــى أحكــــام املــــادة /
ا.   وتعديال

    ٢٦/١١/٢٠١٦/ تاريخ ١٤٦وعلى قرار جملس التعليم العايل رقم /
  يقرر ما يلي:
  الفصل األول
  رسوم مختلفة

  يستوىف من طالب مرحلة اإلجازة ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا الرسوم اآلتية: -١المادة

  ل.س ١٠٠٠
رسم تسجيل ويستوىف من طالب اإلجازة ودراسات التأهيل والتخصص 
والدراسات العليا للسوريني ومن يف حكمهم مبن فيهم طالب التعليم املفتوح عند 

  .تسجيل الطالب للمرة األوىل وعند إعادة تسجيل الطالب املنقطع عن الدراسة

  اً يدوالراً أمريك ٧٠٠
اإلجازة ودراسات التأهيل والتخصص العرب  رسم تسجيل ويستوىف من طالب

واألجانب مبن فيهم طالب التعليم املفتوح عند تسجيل الطالب للمرة األوىل 
  وعند إعادة تسجيل الطالب املنقطع عن الدراسة.

  اً يدوالراً أمريك ٨٥٠
عند  رسم تسجيل ويستوىف من طالب الدراسات العليا العرب واألجانب

  وىل وعند إعادة تسجيل الطالب املنقطع عن الدراسة.تسجيل الطالب للمرة األ

  ل.س ٨٠٠
فيهم  طالب  نرسم سنوي يستوىف من مجيع الطالب املسجلني يف اجلامعة مب

  التعليم املفتوح.

  ل.س ٥٠٠٠
رسم شهادة لكل درجة جامعية يدفعه الطالب السوري ومن يف حكمه عند 

   .التسجيل يف سنته النهائية
  رسم شهادة لكل درجة جامعية يدفعه من الطالب العرب واألجانب.  يكياً دوالراً أمر  ٣٠٠

  رسم التقدم إىل االمتحان التكميلي لكل مقرر.  ل.س ٢٠٠٠
  رسم التقدم إىل االمتحان من خارج اجلامعة لكل مقرر.  ل.س ٣٠٠٠
  رسم االستماع يف كل عام دراسي لكل مقرر.  ل.س  ٣٠٠٠

  ل.س  ٥٠٠٠
األجنبية من أجل القيد يف إحدى درجات التأهيل رسم تعادل الشهادة 

  لسوريني ومن يف حكمهم إىل اوالتخصص أو الدراسات العليا بالنسبة 

  دوالراً أمريكياً  ٣٠٠
رسم تعادل الشهادة األجنبية من أجل القيد يف إحدى درجات التأهيل 

  والتخصص أو الدراسات العليا من الطالب العرب واألجانب.
  رسم كشف العالمات   ل.س   ٢٠٠٠
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  األصلية املفقودة املصدقةرسم املصدقة البديلة عن   ل.س  ٥٠٠٠
  رسم املصدقة البديلة عن املصدقة األصلية املفقودة للمرة الثانية  ل.س ١٠٠٠٠

  ل.س  ١٠٠٠
رسم االعرتاض على النتيجة االمتحانية لكل مقرر، ويعاد الرسم إىل الطالب إذا 

  صحة االعرتاض. تثبت

  ل.س ٣٠٠٠
رسم التقدم المتحان اللغة األجنبية لدرجة املاجستري والدراسات العليا 

  التخصصية الطبية العامة والفرعية والدكتوراه.

  ل.س ١٥٠٠٠
رســم االســتماع والتقــدم المتحــان املقــرر مــن أجــل معادلــة الشــهادة املمنوحــة مــن 

لـــــب يف جامعـــــة غـــــري ســـــورية يف الكليـــــات التطبيقيـــــة عـــــن كـــــل مقـــــرر يشـــــرتك الطا
  يف حالة الرسوب. ذاته امتحانه، ويطالب بالرسم

  ل.س ١٠٠٠٠
رســم االســتماع والتقــدم المتحــان املقــرر مــن أجــل معادلــة الشــهادة املمنوحــة مــن 
جامعة غري سورية يف الكليات النظريـة عـن كـل مقـرر يشـرتك الطالـب يف امتحانـه، 

  يف حالة الرسوب. بالرسم ذاتهويطالب 
  .القبول يف الكليات التطبيقية ةبار أو مسابقرسم االخت  ل.س ٢٥٠٠
  .القبول يف الكليات النظرية ةرسم االختبار أو مسابق  ل.س ١٠٠٠
  رسم الدورة الصيفية ويسدد قبل بدء الدورة يف املواعيد اليت حتددها اجلامعة.  ل.س ١٠٠٠

  الفصل الثاني
  في مرحلة اإلجازة رسم الخدمات الجامعية

   من في حكمهمللطالب السوريين و  
 يف مرحلـة اإلجـازة نياملقبـول  ومـن يف حكمهـمنيالسـوري طـالبال اخلـدمات اجلامعيـة سـنوياً مـن  يسـتوىف رسـم -أ -٢المادة

مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم  /١١٥/مــن املــادة  (ب)الفقــرة مــن  )٣(فــق أحكــام الفقــرة (أ) والبنــد و 
  : وفق اآليتن الطالب املستجدين والقدامى) (م٢٠١٦/٢٠١٧لغاية العام الدراسي  اجلامعات
  الكليات النظرية: - ١

أثنــــاء مــــدة دراســــته يف مــــن الطالــــب املســــتجد والراســــب مــــرة واحــــدة وذلــــك   ل.س ١٠٠٠
  اجلامعية كلها حىت التخرج .

أثناء ما تبقـى مـن دراسـته اجلامعيـة كلهـا يف من الطالب الراسب مرتني وذلك   ل.س  ١٥٠٠
  حىت التخرج.

أثنــــاء مــــا تبقــــى مــــن دراســــته يف مــــن الطالــــب الراســــب ثــــالث مــــرات وذلــــك    ل.س ٢٥٠٠
  اجلامعية كلها حىت التخرج.

أثنـاء مـا تبقـى مـن دراسـته  يف من الطالب الراسب أربع مرات أو أكثـر وذلـك  ل .س ٣٥٠٠
  اجلامعية كلها حىت التخرج.

      
  الكليات التطبيقية: - ٢
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أثنــــاء مــــدة دراســــته يف ة واحــــدة وذلــــك مــــن الطالــــب املســــتجد والراســــب مــــر   ل.س ١٥٠٠
  اجلامعية كلها حىت التخرج .

أثناء ما تبقـى مـن دراسـته اجلامعيـة كلهـا يف من الطالب الراسب مرتني وذلك   ل.س  ٢٠٠٠
  حىت التخرج.

أثنــــاء مــــا تبقــــى مــــن دراســــته  يف مــــن الطالــــب الراســــب ثــــالث مــــرات وذلــــك  ل.س  ٣٠٠٠
  اجلامعية كلها حىت التخرج.

أثنـاء مـا تبقـى مـن دراسـته  يف من الطالب الراسب أربع مرات أو أكثـر وذلـك  .سل  ٤٠٠٠
  اجلامعية كلها حىت التخرج.

يستوىف رسم اخلدمات اجلامعية سنوياً من  الطالب السوريني ومن يف حكمهم املقبولني يف مرحلـة اإلجـازة  -ب           
/ مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم ١١٥ادة /) مــن الفقــرة ب مــن املــ٣وفــق أحكــام الفقــرة (أ) والبنــد (

  (من الطالب املستجدين والقدامى) وفق اآليت:٢٠١٧/٢٠١٨اجلامعات بدءاً من العام الدراسي 
  الكليات النظرية:  - ١

   .من الطالب املستجد  ل.س ١٣٠٠

  ل.س ٣٠٠٠
أثنــاء مــا تبقــى مــن دراســته  يف وذلــك ة واحــدةمــن الطالــب الراســب مــر 

  حىت التخرج. اجلامعية كلها

  سل. ٨٠٠٠
أثناء ما تبقى مـن دراسـته اجلامعيـة   يف وذلك مرتنيمن الطالب الراسب 
  كلها حىت التخرج.

  ل .س ١٠٠٠٠
أثنـاء مـا تبقـى مـن  يف أكثـر وذلـك وأمـرات  ثالثمن الطالب الراسب 

  دراسته اجلامعية كلها حىت التخرج.

  ل.س ١٥٠٠٠
مــا تبقــى مــن  يف أثنــاءذلــك مــن الطالــب الراســب أربــع مــرات أو أكثــر و 

  دراسته اجلامعية كلها حىت التخرج.
  الكليات التطبيقية: - ٢    

  من الطالب املستجد.   ل.س ١٨٠٠

  ل.س ٤٥٠٠
مــا تبقــى مــن دراســته  يف أثنــاءمــن الطالــب الراســب مــرة واحــدة وذلــك 

  اجلامعية كلها حىت التخرج.

  ل.س ١٠٠٠٠
ما تبقى مـن دراسـته اجلامعيـة   يف أثناءمن الطالب الراسب مرتني وذلك 

  كلها حىت التخرج.

  ل .س ١٢٥٠٠
مـا تبقـى مـن  يف أثنـاءمن الطالب الراسب ثالث مـرات أو أكثـر وذلـك 

  دراسته اجلامعية كلها حىت التخرج.

  ل.س ١٨٠٠٠
مــا تبقــى مــن  يف أثنــاءمــن الطالــب الراســب أربــع مــرات أو أكثــر وذلــك 

  دراسته اجلامعية كلها حىت التخرج.
ـــ  -ج              ) مــن هــذا ٢٤) مــن املــادة (ب-٪ مــن الرســم احملــدد يف الفقــرتني (أ٥٠حيــدد رســم اخلــدمات اجلامعيــة ب

القــرار للطــالب مــن ذوي الشــهداء (مــن غــري األبنــاء) ممــن استشــهد أحــد ذويهــم بعــد قبــوهلم يف املفاضــلة 
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لتنفيذيـة لقـانون تنظـيم اجلامعـات /أ من الالئحـة ا١١٦/٢العامة وذلك للحاالت املشمولة بأحكام املادة 
ا   .وتعديال

  ) من هذه املادة.ج-ب -(أ اتاحملدد يف الفقر  ذاته يسدد الطالب يف حال إيقاف التسجيل الرسم  -د   
يف مرحلـة اإلجـازة   نياملقبـول ومـن يف حكمهـم نيالطـالب السـوري  يستوىف رسم اخلدمات اجلامعية سنوياً من -أ -٣المادة

 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات /١١٥/) من الفقرة (ب) من املادة ٢-١بندين (أحكام ال وفق
  : وفق اآليت

 :)٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي (املسجل قبل العام  السوري غري املقيمالطالب و  التعليم املوازي طالب - ١

ءاً بدمرة  ألول من طالب كليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان) املسجلني   ل.س١٦٠٠٠٠
  . ٢٠١٦/٢٠١٧ولغاية العام الدراسي  ٢٠٠٥/٢٠٠٦من العام الدراسي 

من طالب كليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان) املسجلني قبل العام الدراسي   ل.س١٤٠٠٠٠
  حىت خترجهم.٢٠٠٥/٢٠٠٦

امن طالب كليات اهلندسة مبختلف   ل.س١١٠٠٠٠ ولغاية العام  اختصاصا
  .٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي

بدءًا من العام الدراسي  ألول مرة من طالب كلية الفنون اجلميلة املسجلني   .سل١١٠٠٠٠
  .٢٠١٦/٢٠١٧، ولغاية العام الدراسي ٢٠٠٣/٢٠٠٤

العام الدراسي  قبل ألول مرة من طالب كلية الفنون اجلميلة املسجلني ل.س ٧٥٠٠٠  
  حىت خترجهم.  ٢٠٠٣/٢٠٠٤

ولغاية العام  ب البيطري) املستجدين والقدامىمن طالب كليات ( الزراعة والط  ل.س ٦٠٠٠٠ 
  .٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي 

املسجلني قبل العام  من طالب كليات ( اآلداب والعلوم اإلنسانية، الشريعة)  ل.س ٣٥٠٠٠
  .وحىت خترجهم ٢٠١٣/٢٠١٠٤الدراسي 

 يف التعليم املوازي اإلنسانية، الشريعة)من طالب كليات ( اآلداب والعلوم   ل.س ٤٠٠٠٠
ولغاية العام العام  ٢٠١٣/٢٠١٤املسجلني ألول مرة بدءًا من العام الدراسي 

  .٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي 
املسجلني قبل العام الدراسي  يف التعليم املوازي من طالب كليات العلوم  ل.س ٤٠٠٠٠

  وحىت خترجهم.  ٢٠١٣/٢٠١٠٤
الدراسي  املسجلني ألول مرة بدءًا من العاممن طالب كليات العلوم   ل.س ٤٥٠٠٠

  .٢٠١٦/٢٠١٧ولغاية العام الدراسي  ٢٠١٣/٢٠١٤
ولغاية العام الدراسي  من طالب باقي الكليات واملعاهد العليا األخرى  ل.س ٥٠٠٠٠

٢٠١٦/٢٠١٧.  

ولغايــة العــام الدراســي  ٢٠١٣/٢٠١٤العــام الدراســي مــن  بــدءاً  طالــب الســوري غــري املقــيم املســجلال - ٢
٢٠١٦/٢٠١٧  :    

  من طالب كليات (الطب والصيدلة وطب األسنان)    اً ريكيأم اً دوالر  ٣٢٠٠
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امن طالب كليات اهلندسة مبختلف   دوالراً أمريكياً  ٢٢٠٠   .والفنون اجلميلة اختصاصا
  .من طالب كليات (الزراعة والطب البيطري)  دوالراً أمريكياً  ١٢٠٠ 

  من طالب كليات العلوم.  دوالراً أمريكياً   ٩٠٠
  من طالب كليات (اآلداب والعلوم اإلنسانية، الشريعة).  يكياً دوالراً أمر   ٨٠٠

  من طالب باقي الكليات واملعاهد العليا األخرى.  دوالراً أمريكياً  ١٠٠٠
اللرية السـورية حسـب نشـرة أسـعار الصـرف يف بـللطالب اخليار بني التسديد بالقطع األجنيب أو ما يعادلـه و      

  يوم يف التسجيل.بتاريخ أول  مصرف سورية املركزي
 : ٢٠١٧/٢٠١٨طالب التعليم املوازي املسجل بدءاً من العام الدراسي  - ٣               

  من طالب كليات (الطب والصيدلة وطب األسنان) .   ل.س ٢٠٠٠٠٠
امن طالب كليات اهلندسة مبختلف   ل.س ١٥٠٠٠٠   وكليات الفنون اجلميلة. اختصاصا

  الزراعة والطب البيطري).من طالب كليات (  ل.س ١٠٠٠٠٠ 
  من طالب كليات العلوم.  ل.س ٧٥٠٠٠
  من طالب كليات (اآلداب والعلوم اإلنسانية، الشريعة).   ل.س ٦٠٠٠٠
  من طالب باقي الكليات واملعاهد العليا األخرى.  ل.س ٨٠٠٠٠

ولغاية العام الدراسي  ٢٠١٣/٢٠١٤يسدد الطالب املسجل بدءًا من العام الدراسي -١-ب 
  ٪ من الرسم احملدد للطالب املستجد. ٥٠يف حال الرسوب و إيقاف التسجيل  ٢٠١٦/٢٠١٧

يف حال الرسوب وإيقاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يسدد الطالب املسجل ألول مرة بدءًا من العام الدراسي  - ٢
  احملدد للطالب املستجد. ذاته التسجيل الرسم

 وفـق أحكـام البنـد ني ومـن يف حكمهـم املقبـولنيالسـوري الطـالبيستوىف رسـم اخلـدمات اجلامعيـة سـنوياً مـن   -أ-٤المادة
مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة لقـــانون تنظـــيم اجلامعـــات مـــن أعضـــاء نقابـــة  /١١٥/) مـــن الفقـــرة ( ب) مـــن املـــادة ٢(

ة  ،(وذلك بناًء على وثيقة من نقابة املعلمني) مأو أبنائهاملعلمني  وأزواج وأبناء املتوفني بسبب احلاالت املشـا
  :وفق اآليت ت احلربية ( وذلك بناًء على وثيقة وفاة صادرة عن مكتب الشهداء حصراً)للعمليا

من طالب كليات الطب وطب األسنان والصيدلة املسجلني ألول مرة بدءاً من العام ل.س   ١٢٨٠٠٠
  .٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي  لغايةو  ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي

ســـنان والصـــيدلة املســـجلني ألول مـــرة يف العـــام مـــن طـــالب كليـــات الطـــب وطـــب األل.س   ١١٢٠٠٠
  حىت خترجهم. ٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراسي

امن طالب كليات اهلندسة مبختلف  ل.س     ٨٨٠٠٠  العام الدراسي لغايةو  اختصاصا
٢٠١٦/٢٠١٧.  

مـــــن طـــــالب كليـــــة الفنـــــون اجلميلـــــة املســـــجلني ألول مـــــرة بـــــدءاً مـــــن العـــــام الدراســـــي ل.س     ٨٨٠٠٠
  .٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي  غايةلو  ٢٠٠٣/٢٠٠٤

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣من طالب كلية الفنون اجلميلة املسجلني ألول مرة يف العـام الدراسـيل.س     ٦٠٠٠٠
  حىت خترجهم.

  من طالب كليات ( الزراعة والطب البيطري ) املستجدين والقدامى.ل.س     ٤٨٠٠٠
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نســـــانية، الشـــــريعة) املســـــجلني قبـــــل العـــــام ( اآلداب والعلـــــوم اإلمـــــن طـــــالب كليـــــات ل.س     ٢٨٠٠٠
  وحىت خترجهم. ٢٠١٣/٢٠١٠٤الدراسي 

من طالب  كليات ( اآلداب والعلوم اإلنسانية و الشريعة)  املسجلني ألول مرة بـدءاً ل.س     ٣٢٠٠٠
  .٢٠١٦/٢٠١٧ولغاية العام الدراسي  ٢٠١٣/٢٠١٤من العام الدراسي 

    ٢٠١٣/٢٠١٠٤م املسجلني قبل العام الدراسي من طالب كليات العلو ل.س     ٣٢٠٠٠
ــــــــدءاً مــــــــن العــــــــام الدراســــــــي ل.س     ٣٦٠٠٠ ــــــــوم املســــــــجلني ألول مــــــــرة ب ــــــــات العل مــــــــن طــــــــالب كلي

  .٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي  لغايةو  ٢٠١٣/٢٠١٤
العام الدراسي  لغايةو  باقي الكليات واملعاهد العليا األخرى من طالبل.س     ٤٠٠٠٠

٢٠١٦/٢٠١٧.  
وفـق أحكـام البنـد  يف حكمهـم املقبـولنيتوىف رسم اخلدمات اجلامعية سـنوياً مـن  الطـالب السـوريني ومـن يس - ب

/ مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم اجلامعــات مــن أعضــاء نقابــة ١١٥) مــن الفقــرة ( ب) مــن املــادة /٢(
أبنـــاء املتـــوفني بســـبب احلـــاالت وأزواج و  ، (وذلـــك بنـــاًء علـــى وثيقـــة مـــن نقابـــة املعلمـــني) مأو أبنـــائهاملعلمـــني 

ة للعمليات احلربية (وذلك بناًء علـى وثيقـة وفـاة صـادرة عـن مكتـب الشـهداء حصـراً)  املسـجلني بـدءاً املشا
 وفق اآليت:، ٢٠١٧/٢٠١٨من العام الدراسي 

  من طالب كليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان) .   ل.س١٦٠٠٠٠
اتلف من طالب كليات اهلندسة مبخ  ل.س١٢٠٠٠٠   وكليات الفنون اجلميلة. اختصاصا

  من طالب كليات ( الزراعة والطب البيطري).  ل.س ٨٠٠٠٠ 
  من طالب كليات ( اآلداب والعلوم اإلنسانية، الشريعة).   ل.س ٤٨٠٠٠
  من طالب كليات العلوم.  ل.س ٦٠٠٠٠
  من طالب باقي الكليات واملعاهد العليا األخرى.  ل.س ٦٤٠٠٠

ولغايـــــــــة العـــــــــام الدراســـــــــي  ٢٠١٣/٢٠١٤ســـــــــدد الطالـــــــــب املســـــــــجل بـــــــــدءاً مـــــــــن العـــــــــام الدراســـــــــي ي -١ -ج     
  ٪ من الرسم احملدد للطالب املستجد. ٥٠يف حال الرسوب و إيقاف التسجيل  ٢٠١٦/٢٠١٧

يف حــال الرســوب وإيقــاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يســدد الطالــب املســجل ألول مــرة بــدءاً مــن العــام الدراســي  - ٢
  للطالب املستجد. احملدد ذاته التسجيل الرسم

ومــن يف حكمهــم املنقولــون مــن جامعــات غــري  شــهادة الثانويــة الســوريةال حــاملو يعامــل الطــالب الســوريون -أ -٥المــادة
) أ( الفقـرة) مـن ٣و١( ينالبندسورية إىل اجلامعات السورية يف درجة اإلجازة من حيث الرسوم وفق أحكام 

وفق أحكام  البند  ونسورية فيعاملالثانوية غري الشهادة ال ملوحاالطالب ، أما ) من هذا القرار٣من املادة (
  .٢٠١٣/٢٠١٤بدءاً من العام الدراسي ) من هذا القرار ٣) من الفقرة (أ) من املادة (٢(

يعامــل الطــالب الســوريون ومــن يف حكمهــم مــن أعضــاء نقابــة املعلمــني وأبنــائهم املنقــولني مــن جامعــات غــري  -ب              
) من هذا القرار بـدءاً ٤ اجلامعات السورية يف درجة اإلجازة من حيث الرسوم وفق أحكام املادة (سورية إىل

  .٢٠١٢ – ٢٠١١من العام الدراسي 
يف حــال الرســوب و إيقــاف التســجيل  مــن هــذه املــادةب) -الفقــرتني (أ املشــمول بأحكــام يســدد الطالــب -١ -ج              

حســب  ) مــن هــذا القــرار٣) مــن املــادة (الفقــرة (أمــن  )٣و٢و١(ود وفــق أحكــام البنــمــن الرســم  ٪٥٠



٧ 
 

ولغايـــــــــة العـــــــــام الدراســـــــــي  ٢٠١٣/٢٠١٤مصـــــــــدر الشـــــــــهادة الثانويـــــــــة بـــــــــدءاً مـــــــــن العـــــــــام الدراســـــــــي 
٢٠١٦/٢٠١٧.  

يف حـــال الرســـوب وإيقـــاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يســدد الطالـــب املســـجل ألول مــرة بـــدءاً مـــن العـــام الدراســي  -٢
  لب املستجد.احملدد للطا ذاته التسجيل الرسم

ســوري غــري مقــيم) الــذين جنحــوا يف مجيــع املقــررات ماعــدا  -يعامــل طــالب التعلــيم املــوازي ( ســوري مقــيم -أ  -٦المــادة
مشــروع التخــرج يف مرحلــة اإلجــازة يف كليــة الفنــون اجلميلــة أوكليــه الفنــون اجلميلــة التطبيقيــة معاملــة الطــالب 

      حيث رسم اخلدمات اجلامعية.السوريني املقبولني وفق املفاضلة العامة من 
علـــى األكثـــر يف نظـــام  بأربعـــة مقـــرراتيطالـــب الطالـــب الراســـب يف الســـنة األخـــرية يف مرحلـــة اإلجـــازة  -١ -ب          

يف  ٪ من قيمـة رسـم اخلـدمات اجلامعيـة احملـدد٢٥سوري غري مقيم) بـ  -التعليم املوازي ( سوري مقيم
ــــــــود ( ولغايــــــــة العــــــــام الدراســــــــي  ) مــــــــن هــــــــذا القــــــــرار٣املــــــــادة (الفقــــــــرة (أ)  مــــــــن  مــــــــن )٣و٢و١البن
٢٠١٦/٢٠١٧.  

ذاتـه الرسـم  يف حـال الرسـوب ٢٠١٧/٢٠١٨يسدد الطالب املسجل ألول مـرة بـدءاً مـن العـام الدراسـي  -٢
  مهما كان عدد املقررات يف السنة األخرية. احملدد للطالب املستجد

/أ مـــن ١١٦/٢أحكـــام املـــادة بن ذوي الشـــهداء (املشـــمولني حيـــدد رســـم اخلـــدمات اجلامعيـــة للطـــالب مـــ -أ  - ٧المـــادة
ا)  املســـجلني يف نظـــام التعلـــيم املـــوازي بـــ ٪ مـــن ٢٥ ـالالئحــة التنفيذيـــة لقـــانون تنظـــيم اجلامعـــات وتعـــديال

  ) من هذا القرار.٣) من املادة (١يف الفقرة (أ/قيمة الرسم احملدد 
) ٣) مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة (٣و٢و١الرســم احملــدد يف البنــود ( ٪ مــن٥٠حيــدد رســم اخلــدمات اجلامعيــة بـــ  -ب         

مـــن هـــذا القـــرار للطـــالب مـــن ذوي الشـــهداء (مـــن غـــري األبنـــاء) ممـــن استشـــهد أحـــد ذويهـــم بعـــد قبـــوهلم يف 
/أ مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم ١١٦/٢املفاضــلة العامــة وذلــك للحــاالت املشــمولة بأحكــام املــادة 

ا.اجلامعات وتعدي   ال
) ٣) مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة (٣و٢و١٪ مــن الرســم احملــدد يف البنــود (٥٠حيــدد رســم اخلــدمات اجلامعيــة بـــ  -ج          

  من هذا القرار للطالب امللتحقني خبدمة العلم اإللزامية واالحتياطية.
 ٪٥٠رسـوب و إيقـاف التسـجيل يف حـال ال من هـذه املـادة) ج -ب -(أ اتيسدد الطالب املذكور يف الفقر  -د        

  هذه املادة. يف من الرسم احملدد
سوري غـري -حيدد رسم اخلدمات اجلامعية لألخوة األشقاء املسجلني يف نظام التعليم املوازي (سوري مقيم  -أ -٨المادة 

٪ مـن قيمـة الرسـم ٥٠٪ من قيمـة الرسـم وللثالـث فـأكثر ٨٠٪ من قيمة الرسم وللثاين ١٠٠مقيم) لألول بـ
  ) من هذا القرار.٣كل واحد من الرسم احملدد يف املادة (ل

  يعتمد يف حتديد األول والثاين والثالث تاريخ التسجيل يف اجلامعة أول مرة. -ب             
٪ مـــن ٥٠يف حـــال الرســـوب و إيقـــاف التســـجيل  د الطالـــب املـــذكور يف الفقـــرة (أ) مـــن هـــذه املـــادةيســـد -١ -ج                  

ولغايــة العــام الدراســي  ) مــن هــذا القــرار٣) مــن الفقــرة (أ)  مــن املــادة (٣و٢و١( وديف البنــحملــدد الرســم ا
٢٠١٦/٢٠١٧.  

يف حـــال الرســـوب وإيقـــاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يســدد الطالـــب املســـجل ألول مــرة بـــدءاً مـــن العـــام الدراســي  -٢
  يف الفقرة (أ) من هذه املادةاحملدد  ذاته التسجيل الرسم
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سوري غـري مقـيم) يف مرحلـة اإلجـازة مـن رسـم  -كل طالب مسجل يف التعليم املوازي ( سوري مقيميعفى   -أ  -٩المادة
اخلــدمات اجلامعيــة يف كــل عــام دراســي يلــي عــام التفــوق عــدا الســنة األخــرية ، إذا كــان مــن الطــالب العشــرة 

يف الكليـات الـيت ميـنح أو إذا كـان مـن الطـالب الثالثـة األوائـل  ،األوائل يف الكليـات الـيت متـنح إجـازة واحـدة
  فيها القسم درجة إجازة.

  تطبق على األوائل إحدى القاعدتني املشار إليهما فقط وال جيوز اجلمع بينهما. -ب                
  الفصل الثالث

   للطالب العرب واألجانبفي مرحلة اإلجازة رسم الخدمات الجامعية 
مبوجـب يف درجة اإلجـازة  نيلطالب العرب واألجانب املقبولااً من  يستوىف رسم اخلدمات اجلامعية سنوي  -أ -١٠المادة

وفـق  مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم اجلامعـات /١١٥/) مـن الفقـرة (ب) مـن املـادة ٣أحكام البنـد (
           :اآليت

 ألول مرةمن طالب كليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان) املسجلني    اً أمريكي اً دوالر  ٥٠٠٠
  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ءاً من العام الدراسي بد

 ألول مرة من طالب كليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان) املسجلني  دوالراً أمريكياً  ٣٠٠٠
  حىت خترجهم. ٢٠٠٥/٢٠٠٦قبل العام الدراسي 

مبختلف فروعها وكلية الفنون  ةمن طالب كليات ( الطب البيطري واهلندس  دوالراً أمريكياً  ٣٥٠٠
  .٢٠٠٥/٢٠٠٦بدءاً من العام الدراسي ألول مرة جلني اجلميلة) املس

مبختلف فروعها وكلية الفنون  ةمن طالب كليات ( الطب البيطري واهلندس  دوالراً أمريكياً  ٢٥٠٠
حىت  ٢٠٠٥/٢٠٠٦قبل العام الدراسي  ألول مرة اجلميلة) املسجلني

  خترجهم.
قبل العام الدراسي  ألول مرة سجلنيمن طالب كلية الفنون اجلميلة امل  دوالراً أمريكياً  ٢٠٠٠

  حىت خترجهم. ٢٠٠٣/٢٠٠٤
بدءًا من  ألول مرة من طالب الكليات واملعاهد العليا األخرى املسجلني  دوالراً أمريكياً  ٢٠٠٠

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦العام الدراسي 
عام قبل ال ألول مرة من طالب الكليات واملعاهد العليا األخرى املسجلني  دوالراً أمريكياً  ١٥٠٠

  حىت خترجهم.٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي 
  
٪ مـن ٥٠يف حال الرسوب وإيقـاف التسـجيل  ٢٠١٦/٢٠١٧يسدد الطالب املسجل قبل العام الدراسي  -١ -ب

  الرسم احملدد للطالب املستجد. 
يف حـــال الرســـوب وإيقـــاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يســـدد الطالـــب املســـجل ألول مـــرة بـــدءاً مـــن العـــام الدراســـي  - ٢

  حملدد للطالب املستجد.ا ذاته التسجيل الرسم
ن ي مـن األراضـي احملتلـة ( احلـائز ني القـادمنيالطـالب الفلسـطينييستوىف رسـم اخلـدمات اجلامعيـة سـنوياً مـن  -أ -١١المادة

 اإلجـازة وفـق مفاضـلة الطلبـة العـرب واألجانـبمرحلـة  يف نيشهادات من أراضـي الدولـة الفلسـطينية) املقبـول
  :    وفق اآليت
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  من طالب كليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان).  ريكياً دوالراً أم ٢٥٠٠
امبختلف  ةمن طالب كليات (الطب البيطري واهلندس  دوالراً أمريكياً  ١٧٥٠ وكلية  اختصاصا

  الفنون اجلميلة).
  من طالب الكليات واملعاهد العليا األخرى.  دوالراً أمريكياً  ١٠٠٠ 

٪ مـن ٥٠يف حال الرسوب وإيقـاف التسـجيل  ٢٠١٦/٢٠١٧اسي يسدد الطالب املسجل قبل العام الدر  -١ -ب
  احملدد للطالب املستجد.  ذاته الرسم

يف حـــال الرســـوب وإيقـــاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يســـدد الطالـــب املســـجل ألول مـــرة بـــدءاً مـــن العـــام الدراســـي  - ٢
  احملدد للطالب املستجد.ذاته التسجيل الرسم 

 من جامعات غري سورية نيالطالب العرب واألجانب املنقولمن  يستوىف رسم اخلدمات اجلامعية سنوياً  - أ -١٢المادة
  :وفق اآليت إىل اجلامعات السورية

  الصيدلة). - طب األسنان -من طالب كليات (الطب  دوالراً أمريكياً  ١٠٠٠٠
ا من طالب كليات  دوالراً أمريكياً  ٦٠٠٠   الطب  -الزراعة - (اهلندسة جبميع اختصاصا

  التمريض).- البيطري
  من طالب الكليات األخرى.  دوالراً أمريكياً   ٥٠٠٠

يعامل أبناء العاملني يف الشركات املشرتكة مع احلكومة السورية أو مع إحدى املنظمات الدولية أو العربية أو  - ب         
ند القبول ع ) من هذه املادةأيف الفقرة ( اإلقليمية العاملني يف اجلمهورية العربية السورية وفق الرسوم املذكورة

  والنقل.
٪ ٥٠يف حـال الرسـوب وإيقـاف التسـجيل  ٢٠١٦/٢٠١٧يسدد الطالب املسجل قبـل العـام الدراسـي  -١ -ج

  من الرسم احملدد للطالب املستجد. 
يف حــال الرســوب وإيقــاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يســدد الطالــب املســجل ألول مــرة بــدءاً مــن العــام الدراســي  - ٢

  تجد.احملدد للطالب املس الرسم ذاتهالتسجيل 
يعامـــل الطـــالب املقبولـــون مبوجـــب االتفاقيـــات الثقافيـــة والـــربامج التنفيذيـــة هلـــا وفـــق مـــا يعامـــل بـــه الطـــالب  -١٣المـــادة  

  السوريون يف اجلهة املقابلة (مبدأ املعاملة باملثل). 
املقبولــون يف  ،حــاملو شــهاديت الدراســة اإلعداديــة والثانويــة الســوريتني ،يعامــل الطــالب العــرب واألجانــب -أ  -١٤المــادة

معاملـة الطـالب السـوريني  ٢٠٠٨/٢٠٠٩املفاضلة العامة يف مرحلـة اإلجـازة املسـجلون قبـل العـام الدراسـي 
  من حيث الرسوم حىت خترجهم.

  
درســوا املرحلــة الــذين أو  ،حــاملو شــهاديت الدراســة اإلعداديــة والثانويــة الســوريتني ،يعامــل الطــالب العــرب -ب                 

ـــة بكاملهـــا يف ســـورية، واملســـجلون يف مرحلـــة اإلجـــازةالثان ( وفـــق  ٢٠٠٨/٢٠٠٩قبـــل العـــام الدراســـي  وي
 ، مفاضــــلة العــــرب واألجانــــب) معاملــــة الطــــالب الســــوريني وفــــق نظــــام التعلــــيم املــــوازي مــــن حيــــث الرســــوم

أمـا يف ، ٪ مـن قيمـة الرسـم احملـدد لكـل كليـة أو اختصـاص٥٠باستثناء رسم اخلدمات اجلامعية فيطالبون بــ
  الرسم ذاته.حال الرسوب وإيقاف التسجيل فيسددون 
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واللبنــانيون والعراقيــون) املولــودون يف  ،يعامــل الطــالب العــرب ( الفلســطينيون الــذين ليســوا حبكــم الســوريني  -ج               
ملســجلون او  ،سـورية واملقيمـون فيهــا والـذين أمتـوا كامــل دراسـتهم فيهـا حــىت حصـوهلم علـى الشــهادة الثانويـة

يف مرحلـة اإلجـازة وحـىت ختـرجهم ( وفـق مفاضـلة الطـالب  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ألول مرة يف العام الدراسي 
  العرب واألجانب) من حيث الرسوم وفق اآليت:

م يف الشـهادة الثانويـة  -١                   معاملة الطالب السوريني املقبولني وفـق املفاضـلة العامـة إذا كـان جممـوع درجـا
  قل عن احلد األدىن املطلوب من الدرجات للقبول يف تلك املفاضلة.ال ي

م يف الشــهادة معاملـة  -٢                  الطــالب الســوريني املقبـولني وفــق مفاضــلة التعلـيم املــوازي إذا كــان جممـوع درجــا
٪ ٥٠الثانوية يقل عن احلد األدىن املطلوب مـن الـدرجات للقبـول يف املفاضـلة العامـة حيـث يسـددون 

يسـددون أما يف حال الرسـوب وإيقـاف التسـجيل ف من قيمة رسم اخلدمات اجلامعية يف التعليم املوازي
  الرسم ذاته.

يعامــل الطــالب العــرب ( الفلســطينيون الــذين ليســوا حبكــم الســوريني، واللبنــانيون والعراقيــون) املولــودون يف  -د        
املســجلون و  ،سـورية واملقيمـون فيهــا والـذين أمتـوا كامــل دراسـتهم فيهـا حــىت حصـوهلم علـى الشــهادة الثانويـة

يف مرحلـة اإلجـازة (وفــق املفاضـلة العامــة) مـن حيــث  ٢٠١٠ -٢٠٠٩ألول مـرة بـدءاً مــن العـام الدراســي 
الرسوم معاملة الطالب السوريني املقبولني وفق املفاضلة العامة، أما املقبولون وفق مفاضلة الطـالب العـرب 

  واألجانب فيعاملون معاملة الطالب العرب واألجانب من حيث الرسوم.
ب الذين جنحوا يف مجيع املقررات ماعدا مشروع التخرج يف مرحلة اإلجازة يعامل الطالب العرب واألجان  -أ -١٥المادة

يف كليــة الفنــون اجلميلــة أوكليــه الفنــون اجلميلــة التطبيقيــة معاملــة الطــالب الســوريني املقبــولني وفــق املفاضــلة 
  العامة من حيث رسم اخلدمات اجلامعية.

علـى  بأربعـة مقـرراتيف السـنة األخـرية يف مرحلـة اإلجـازة  نو الراسـب الطالب العـرب واألجانـبيطالب  -١  -ب          
، مــن هــذا القــرار )١٢و١١و١٠املــواد (يف  ٪ مــن قيمــة رســم اخلــدمات اجلامعيــة احملــدد٢٥األكثــر بـــ 

  .٢٠١٦/٢٠١٧ولغاية العام الدراسي  حسب احلال
مهمــا   يف حــال الرســوب ٢٠١٧/٢٠١٨يســدد الطالــب املســجل ألول مــرة بــدءاً مــن العــام الدراســي  - ٢

ا    احملدد للطالب املستجد. الرسم ذاتهكان عدد املقررات الراسب 
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  طالب درجة اإلجازةرسم الخدمات الجامعية ل

  في نظام التعليم المفتوح: 
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 /٥٠٠٠/يستوىف رسم اخلدمات اجلامعية من طالب درجة اإلجازة املسجلني يف نظام التعليم املفتوح    -أ -١٦المادة
العام الدراسي  ولغايةاملسجلني ل.س عن كل مقرر للطالب السوريني ومن يف حكمهم 

٢٠١٧/٢٠١٨.  
   يستوىف رسم اخلدمات اجلامعية من طالب درجة اإلجازة املسجلني يف نظام التعليم املفتوح -ب             

  وفق اآليت: ،٢٠١٨/٢٠١٩بدءاً من العام الدراسي  ( املستجدين والقدامى)
  يقدمه الطالب ألول مرة.عن كل مقرر   ل.س        ٥٠٠٠
  . عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثانية  ل.س ٦٥٠٠
  يقدمه الطالب للمرة الثالثة فأكثر.عن كل مقرر   ل.س  ٧٥٠٠
  عن كل مقرر للطالب العرب واألجانب.  دوالراً أمريكياً  ١٥٠

٪ ٥٠مــن نــزالء السـجون املســجلني يف نظــام التعلـيم املفتــوح بنســبة  حيــدد رســم املقـرر للطــالب احملكـومني -أ  -١٧المـادة
  ) من هذا القرار.١٦من رسم املقرر احملدد يف املادة (

ــــة والعمــــل)   -ب                      حيــــدد رســــم املقــــرر للطــــالب املعــــاقني ( وفــــق اإلعاقــــات املقــــررة مــــن وزارة الشــــؤون االجتماعي
، ) مــن هــذا القــرار١٦( ٪ مــن قيمــة الرســم احملــدد يف املــادة٨٠وح بنســبة املســجلني يف نظــام التعلــيم املفتــ

  ويطالبون بالرسم ذاته يف حال الرسوب.
/أ مــــن الالئحــــة ١١٦/٢أحكــــام املــــادة بحيــــدد رســــم املقــــرر للطــــالب مــــن ذوي الشــــهداء (املشــــمولني   -ج  

ا) املســـجلني يف نظـــام التعلـــيم ني واجلرحـــى وأبنـــائهم املقبـــول التنفيذيـــة لقـــانون تنظـــيم اجلامعـــات وتعـــديال
  ويطالبون بالرسم ذاته يف حال الرسوب. ،) ل.س٥٠٠(  بـاملفتوح 

 ومــن يف حكمهــم مــن أعضــاء نقابــة املعلمــني وأبنــائهم (وذلــك بنــاًء نيالســوريحيــدد رســم املقــرر للطــالب   -د      
وأزواج  ،يف نظــام التعلــيم املفتــوح نيعلــى وثيقــة مــن نقابــة املعلمــني) والعــاملني الــدائمني يف الــوزارة املقبــول

ة للعمليـــات احلربيـــة ( وذلـــك بنـــاًء علـــى وثيقـــة وفـــاة صـــادرة عـــن  وأبنـــاء املتـــوفني بســـبب احلـــاالت املشـــا
ـــــ ( مكتــــب الشــــهداء حصــــراً) ــــة العــــام ٤٠٠٠ب ــــدءاً مــــن العــــام  ٢٠١٧/٢٠١٨) ل.س لغاي ويطــــالبون ب

  :وفق اآليت بالرسم ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي 
  عن كل مقرر يقدمه الطالب ألول مرة.  ل.س        ٤٠٠٠
  عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثانية.  ل.س ٥٥٠٠
  عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثالثة فأكثر.  ل.س  ٦٥٠٠

/ مــــن هــــذا القــــرار للطــــالب ١٦املــــادة / ٪ مــــن الرســــم احملــــدد يف ٥٠ـ حيــــدد رســــم اخلــــدمات اجلامعيــــة بــــ -ه        
  لم اإللزامية واالحتياطية.امللتحقني خبدمة الع

يعفــى الطـــالب الثالثــة األوائــل النـــاجحون يف كــل برنــامج مـــن بــرامج التعلــيم املفتـــوح يف اجلامعــات مــن رســـم  -١٨المــادة
اخلدمات اجلامعية (رسم املقرر) يف كل عام دراسي يلي عام التفـوق عـدا السـنة األخـرية وذلـك بـدءاً مـن العـام 

  .٢٠١٠ - ٢٠٠٩الدراسي 
مـن اجلنسـية  نيعامل الطـالب حـاملو شـهاديت الدراسـة اإلعداديـة والثانويـة السـوريتني مـن أبنـاء لـواء إسـكندرو  -١٩المادة

  الرتكية، والعرب معاملة الطالب السوريني من حيث الرسوم لقاء تسجيلهم يف نظام التعليم املفتوح.
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وم جامعيـة خـالل العـام الدراسـي الـذي ال يتقـدم ال يطالب الطالب املسجل يف نظام التعلـيم املفتـوح بـأي رسـ -٢٠المادة
ألحكــام  عنــد إعــادة ارتباطــه، ورســم املقــررات الــيت يســجل عليهــا وفقــاً  خاللــه إىل امتحــان أي مقــرر، ويطالــب

  ) لرية سورية.٨٠٠بالرسم السنوي احملدد يف املادة األوىل من هذا القرار وقدره ( هذا القرار
أحكـــام االتفاقـــات املوقعـــة بـــني وزارة التعلـــيم العـــايل واجلهـــات األخـــرى  الرســـوم، ، والســـيما مـــن حيـــثتراعـــى -٢١المـــادة

   املتعلقة بربامج التعليم املفتوح.
  الفصل الخامس

  دراسات التأهيل والتخصصرسم الخدمات الجامعية لطالب 
دبلوم ني يف ل ومن يف حكمهم املقبو نيالطالب السوريسنويًا من  اجلامعية يستوىف رسم اخلدمات -أ -٢٢المادة

  :وفق اآليت ٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي  لغاية وماجستري التأهيل والتخصص وفق املفاضلة العامة
  من طالب دبلوم التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل الرتبوي   ل.س           ٥٠٠٠
  من طالب ماجستري التأهيل والتخصصل.س           ٧٥٠٠

ية سنويًا من الطالب السوريني ومن يف حكمهم املقبولني يف دبلوم يستوىف رسم اخلدمات اجلامع  - ب
املستجدين والقدامى بدءًا من العام الدراسي  وماجستري التأهيل والتخصص وفق املفاضلة العامة

  وفق اآليت: ٢٠١٧/٢٠١٨
  من طالب دبلوم التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل الرتبوي   ل.س           ١٢٠٠٠
  من طالب ماجستري التأهيل والتخصصس          ل. ٢٠٠٠٠

   ) من هذه املادة.ب-(أ تنييسدد الطالب يف حال الرسوب وإيقاف التسجيل الرسم احملدد يف الفقر   -  ج
ومن يف حكمهم  التأهيل والتخصص السوريني طالب دراساتسنوياً من اجلامعية يستوىف رسم اخلدمات  -أ  -٢٣المادة

  :وفق اآليت ة التعليم املوازي وفق مفاضلنياملقبول
من طالب دبلوم وماجستري التأهيل والتخصص املسجلني قبل العـام الدراسـي   ل.س ٦٠٠٠٠

٢٠١٣/٢٠١٤.  
التأهيـل والتخصـص املسـجلني أول مـرة بـدءاً مـن  دبلـوم وماجسـتري من طـالب  ل.س ١٠٠٠٠٠

  .٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي  لغايةو  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الدراسي 
مـــــــــن طـــــــــالب دبلـــــــــوم التأهيـــــــــل الرتبـــــــــوي املســـــــــجلني قبـــــــــل العـــــــــام الدراســـــــــي   ل.س ٤٠٠٠٠

٢٠١٣/٢٠١٤.  
مـن طــالب دبلـوم التأهيــل الرتبـوي املســجلني أول مـرة بــدءاً مـن العــام الدراســي   ل.س ٧٥٠٠٠

  .٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي  لغايةو  ٢٠١٣/٢٠١٤
ومن يف  لتخصص السورينيطالب دراسات التأهيل وايستوىف رسم اخلدمات اجلامعية سنويًا من   - ب

وفق  ٢٠١٧/٢٠١٨حكمهم املقبولني وفق مفاضلة التعليم املوازي املسجلني بدءًا من العام الدراسي 
 اآليت:

  دبلوم وماجستري التأهيل والتخصص  من طالب  ل.س ١٥٠٠٠٠
  من طالب دبلوم التأهيل الرتبوي   ل.س ١٢٥٠٠٠
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يف حـــال الرســـوب وإيقـــاف التســـجيل  ٢٠١٦/٢٠١٧يســـدد الطالـــب املســـجل قبـــل العـــام الدراســـي  -١ -ج
  ٪ من الرسم احملدد للطالب املستجد. ٥٠

يف حـال الرسـوب وإيقـاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يسدد الطالب املسجل ألول مـرة بـدءاً مـن العـام الدراسـي  - ٢
  احملدد للطالب املستجد. الرسم ذاتهالتسجيل 

يف دراســات  ني ومــن يف حكمهــم املقبــولنيب الســوريالطــالســنوياً مــن  اجلامعيــة يســتوىف رســم اخلــدمات -أ  -٢٤المــادة
التأهيل والتخصص وفق نظام التعليم املوازي من أعضاء نقابة املعلمني أو أبنائهم (وذلك بنـاًء علـى وثيقـة 

  من نقابة املعلمني) وفق اآليت:

من طالب دبلوم وماجستري التأهيل والتخصص املسجلني قبل العام الدراسي   ل.س ٤٨٠٠٠
٢٠١٣/٢٠١٤.  

مــن طــالب دبلــوم وماجســتري التأهيــل والتخصــص املســجلني ألول مــرة بــدءاً مــن   ل.س ٨٠٠٠٠
  .٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي  لغايةو  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الدراسي 

من طالب دبلوم التأهيل الرتبوي املسجلني قبل العام الدراسي   ل.س ٣٢٠٠٠
٢٠١٣/٢٠١٤.  

بدءًا من العام الدراسي املسجلني ألول مرة  من طالب دبلوم التأهيل الرتبوي  ل.س ٥٨٠٠٠
  .٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي  لغايةو  ٢٠١٣/٢٠١٤

يف دراســـات  ني ومـــن يف حكمهـــم املقبـــولنيالطـــالب الســـورييســـتوىف رســـم اخلـــدمات اجلامعيـــة ســـنوياً مـــن  -ب            
بنائهم (وذلك بنـاًء علـى وثيقـة التأهيل والتخصص وفق نظام التعليم املوازي من أعضاء نقابة املعلمني أو أ

  وفق اآليت: ٢٠١٧/٢٠١٨بدءاً من العام الدراسي  من نقابة املعلمني)

   .التأهيل والتخصص من طالب دبلوم وماجستري  ل.س ١٥٠٠٠٠
   .من طالب دبلوم التأهيل الرتبوي  ل.س ١٢٥٠٠٠

وإيقـــاف التســـجيل يف حـــال الرســـوب  ٢٠١٦/٢٠١٧يســـدد الطالـــب املســـجل قبـــل العـــام الدراســـي  -١ -ج
  ٪ من الرسم احملدد للطالب املستجد. ٥٠

يف حـال الرسـوب وإيقـاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يسدد الطالب املسجل ألول مـرة بـدءاً مـن العـام الدراسـي  - ٢
  احملدد للطالب املستجد. الرسم ذاتهالتسجيل 

  
  
  

وفق  ص العرب واألجانبطالب دراسات التأهيل والتخصسنويًا من  اجلامعية يستوىف رسم اخلدمات -أ -٢٥المادة
  :اآليت

  من طالب دبلوم وماجستري التأهيل والتخصص   دوالراً  أمريكياً  ٢٠٠٠
  من طالب دبلوم التأهيل الرتبوي   دوالراً  أمريكياً  ١٥٠٠

يف حـــال الرســـوب وإيقـــاف التســـجيل  ٢٠١٦/٢٠١٧يســـدد الطالـــب املســـجل قبـــل العـــام الدراســـي  -١ -ب
  املستجد. ٪ من الرسم احملدد للطالب ٥٠
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يف حـال الرسـوب وإيقـاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يسدد الطالب املسجل ألول مـرة بـدءاً مـن العـام الدراسـي  - ٢
  احملدد للطالب املستجد. الرسم ذاتهالتسجيل 

يعامــل خرجيــو التعلــيم املفتــوح املســجلون يف دراســات التأهيــل والتخصــص مــن حيــث الرســوم معاملــة الطــالب  -٢٦المــادة
  عليم املوازي أو العرب واألجانب حسب احلال.املقبولني يف نظام الت

يعامل الطالب املسجلون يف دبلوم التأهيل الرتبوي يف نظام التعليم املفتوح مـن أعضـاء نقابـة املعلمـني أو   -أ -٢٧المادة
أبنـــائهم معاملـــة الطـــالب مـــن أعضـــاء نقابـــة املعلمـــني أو أبنـــائهم املســـجلني يف دبلـــوم التأهيـــل الرتبـــوي يف 

  ملوازي من حيث الرسوم.النظام ا
) مــن هــذا ٢٣ب) مــن املــادة (-٪ مــن الرســم احملــدد يف الفقــرتني (أ٥٠حيــدد رســم اخلــدمات اجلامعيــة بـــ  -ب            

  أبناء الشهداء أو والدي الشهيد أو أرملة الشهيد.القرار للطالب من 
  الفصل السادس
  الدراسات العليارسم الخدمات الجامعية لطالب 

طالب السوريني ومن يف حكمهم املقبولني يف الدراسات اليستوىف رسم اخلدمات اجلامعية سنويًا من  -أ -٢٨المادة
  وفق اآليت: ٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي ولغاية العليا وفق املفاضلة العامة 

 الكليات التطبيقية: - ١
  يف الكليات التطبيقية. ميف حكمه نمن طالب املاجستري أو مم  ل.س ١٠٠٠٠
  من طالب الدكتوراه يف الكليات التطبيقية.  ل.س ١٥٠٠٠

 الكليات والمعاهد العليا األخرى: - ٢

  من طالب املاجستري  ل.س ٨٠٠٠
  من طالب الدكتوراه  ل.س ١٢٠٠٠

 يف الدراسات ني ومن يف حكمهم املقبولنيطالب السوريالسنويًا من  اجلامعية يستوىف رسم اخلدمات -ب           
 ٢٠١٧/٢٠١٨من الطالب املستجدين والقدامى بدءًا من العام الدراسي  عامةالعليا وفق املفاضلة ال

  :وفق اآليت
 الكليات التطبيقية: - ١

  من طالب املاجستري أو ما يف حكمه يف الكليات التطبيقية.  ل.س ١٥٠٠٠
  من طالب الدكتوراه يف الكليات التطبيقية.  ل.س ٢٥٠٠٠

 
 
 الكليات والمعاهد العليا األخرى: - ٢

  من طالب املاجستري  ل.س ١٢٠٠٠
  من طالب الدكتوراه  ل.س ٢٠٠٠٠

هذه ) من ب- (أ تنياحملدد يف الفقر  ذاته الرسم وإيقاف التسجيل يسدد الطالب يف حال الرسوب  -  ج
  املادة. 
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ومن  نيالسوري )والدكتوراه (املاجستري طالب الدراسات العلياسنويًا من  اجلامعية يستوىف رسم اخلدمات -أ -٢٩المادة
  :وفق اآليت  وفق مفاضلة التعليم املوازينيهم املقبوليف حكم

من طالب كليات الطب وطب األسـنان والصـيدلة ودرجـة الدراسـات التخصصـية   ل.س ١٦٠٠٠٠
للطــــالب املســــجلني بــــدءاً مــــن العــــام  العامــــة الطبيــــة أو الفرعيــــة يف كليــــات الطــــب

  .٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي لغاية و  ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي 
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦من طالب كليات الطب املسجلني ألول مرة قبل العام الدراسـي   سل. ١٤٠٠٠٠

  حىت خترجهم.
العــــــــام الدراســــــــي  لغايــــــــةاملســــــــجلني  مــــــــن طــــــــالب الكليــــــــات واملعاهــــــــد األخــــــــرى  ل.س ١١٠٠٠٠

٢٠١٦/٢٠١٧.  
العــام  لغايــةاملســجلني  مــن طــالب املعهــد العــايل للتنميــة اإلداريــة يف جامعــة دمشــق  ل.س ٦٠٠٠٠

  .٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي 
ومن  طالب الدراسات العليا (املاجستري والدكتوراه) السورينييستوىف رسم اخلدمات اجلامعية سنويًا من   - ب

، وفق ٢٠١٧/٢٠١٨يف حكمهم املقبولني وفق مفاضلة التعليم املوازي املسجلني بدءًا من العام الدراسي 
 اآليت:

ة ودرجـة الدراسـات التخصصـية من طالب كليات الطب وطب األسـنان والصـيدل  ل.س ٢٥٠٠٠٠
  العامة الطبية أو الفرعية يف كليات الطب. 

  .من طالب الكليات واملعاهد األخرى  ل.س ٢٠٠٠٠٠
  من طالب املعهد العايل للتنمية اإلدارية يف جامعة دمشق.  ل.س ١٢٠٠٠٠

ســـجيل يف حـــال الرســـوب وإيقـــاف الت ٢٠١٦/٢٠١٧يســـدد الطالـــب املســـجل قبـــل العـــام الدراســـي  -١ -ج
  ٪ من الرسم احملدد للطالب املستجد. ٥٠

يف حــــال الرســـــوب  ٢٠١٧/٢٠١٨يســــدد الطالـــــب املســــجل ألول مـــــرة بــــدءاً مـــــن العــــام الدراســـــي  - ٢
  احملدد للطالب املستجد. الرسم ذاتهوإيقاف التسجيل 

روحة حيدد رسم اخلدمات اجلامعية يف مرحلة األطروحة يف السنوات اليت تلي احلد األدىن إلعداد األط - د
  ن) وفق اآليت:ا( احلد األدىن للماجستري سنة وللدكتوراه سنت

 املسجلني يف مرحلة البحث قبل صدور هـذا القـرار مبثل رسم اخلدمات اجلامعية احملدد للطالب   - ١
 .٢٠١٣/٢٠١٤قبل العام الدراسي  وفق املفاضلة العامة

بـدءاً جلني يف مرحلـة البحـث للطـالب املسـ٪ من الرسـم احملـدد يف الفقـرة (أ) مـن هـذه املـادة ٥٠ - ٢
 .٢٠١٧/٢٠١٨ولغاية العام الدراسي  ٢٠١٣/٢٠١٤من العام الدراسي 

يف مرحلـــة البحـــث   ٢٠١٧/٢٠١٨يســدد الطالـــب املســـجل ألول مـــرة بـــدءاً مــن العـــام الدراســـي  - ٣
 احملدد للطالب املستجد. الرسم ذاته

يف الدراســات  ني ومــن يف حكمهــم املقبــولنيســوريالطــالب الســنوياً مــن  اجلامعيــة يســتوىف رســم اخلــدمات -أ -٣٠المــادة
وفــق نظــام التعلــيم املــوازي مــن أعضــاء نقابــة املعلمــني أو أبنــائهم (وذلــك بنــاًء  )والــدكتوراه ( املاجســتري العليــا

  :وفق اآليت على وثيقة من نقابة املعلمني)
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ـــــــات الطـــــــب وطـــــــب األســـــــنان والصـــــــيدلة و الدراســـــــات   ل.س   ١٢٨٠٠٠ مـــــــن طـــــــالب كلي
األخـــرى املســـجلني  ة العامـــة الطبيـــة أو الفرعيـــة يف كليـــات الطـــبالتخصصـــي

العــــــــــام الدراســــــــــي  لغايــــــــــةو  ٢٠٠٥/٢٠٠٦بــــــــــدءاً مــــــــــن العــــــــــام الدراســــــــــي 
٢٠١٦/٢٠١٧.  

مـــــــــن طـــــــــالب كليـــــــــات الطـــــــــب املســـــــــجلني بـــــــــدءاً مـــــــــن العـــــــــام الدراســـــــــي   ل.س   ١١٢٠٠٠
  حىت خترجهم.٢٠٠٤/٢٠٠٥

العــــام الدراســــي  لغايــــةو املســــجلني  رىمــــن طــــالب الكليــــات واملعاهــــد األخــــل.س        ٨٨٠٠٠
٢٠١٦/٢٠١٧.  

يف الدراســات  الطــالب الســوريني ومــن يف حكمهــم املقبــولنييســتوىف رســم اخلــدمات اجلامعيــة ســنوياً مــن   - ب
العليا ( املاجستري والـدكتوراه) وفـق نظـام التعلـيم املـوازي مـن أعضـاء نقابـة املعلمـني أو أبنـائهم (وذلـك بنـاًء 

  ، وفق اآليت:٢٠١٧/٢٠١٨املعلمني) املسجلني بدءاً من العام الدراسي على وثيقة من نقابة 

مــن طــالب كليــات الطــب وطــب األســنان والصــيدلة والدراســات التخصصــية   ل.س   ٢٠٠٠٠٠
  العامة الطبية أو الفرعية يف كليات الطب.

  من طالب الكليات واملعاهد األخرى.  ل.س       ١٦٠٠٠٠
  .يف جامعة دمشق لتنمية اإلداريةل ايلاملعهد الع من طالب  ل.س ٩٦٠٠٠

٪ ٥٠يف حــال الرســوب وإيقــاف التســجيل  ٢٠١٦/٢٠١٧يســدد الطالــب املســجل قبــل العــام الدراســي  -١ -ج
  من الرسم احملدد للطالب املستجد. 

يف حــال الرســوب وإيقــاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يســدد الطالــب املســجل ألول مــرة بــدءاً مــن العــام الدراســي  - ٢
  احملدد للطالب املستجد. الرسم ذاتهالتسجيل 

حيدد رسم اخلدمات اجلامعية يف مرحلة األطروحة يف السنوات اليت تلي احلد األدىن إلعداد األطروحة (احلد  - د     
  وفق اآليت:ن) ااألدىن للماجستري سنة وللدكتوراه سنت

قبـل العـام  لة العامـةمبثل رسم اخلدمات اجلامعية احملدد للطالب املسجلني يف مرحلة البحث  وفق املفاضـ  - ١
 .٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي 

للطـالب املسـجلني يف مرحلـة  مـن هـذا القـرار املـادةهـذه ) من ب -(أ تني٪ من الرسم احملدد يف الفقر ٥٠ - ٢
 .٢٠١٦/٢٠١٧ولغاية العام الدراسي  ٢٠١٣/٢٠١٤بدءاً من العام الدراسي البحث 

ذاتــه يف مرحلــة البحــث الرســم  ٢٠١٧/٢٠١٨يســدد الطالــب املســجل ألول مــرة بــدءاً مــن العــام الدراســي  - ٣
 احملدد للطالب املستجد.

املسـجلني يف أو والـدي الشـهيد أو أرملـة الشـهيد  حيدد رسم اخلـدمات اجلامعيـة للطـالب مـن أبنـاء الشـهداء   -أ -٣١المادة
مــن املــادة ب)  -الفقــرتني (أ٪ مــن قيمــة الرســم احملــدد يف ٥٠الدراســات العليــا وفــق نظــام التعلــيم املــوازي بنســبة 

  ) من هذا القرار.٣٠(
من املادة ب)  -الفقرتني (أ٪/ من الرسم احملدد يف ٥٠/ وإيقاف التسجيل يسدد الطالب يف حال الرسوب -ب        

 ) من هذا القرار.٣٠(
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 حيدد رسم اخلدمات اجلامعية يف مرحلة إعداد البحث ( عند التسجيل بعد موافقة جملس اجلامعة على البحث - ج      
  وملدة عام ميالدي) وفق ما هو حمدد يف الفقرة (أ) من هذه املادة.

  حيدد رسم اخلدمات اجلامعية يف السنوات اليت تلي سنة تسجيل البحث وفق اآليت: -د              
قبـل العـام  وفـق املفاضـلة العامـةمبثل رسم اخلدمات اجلامعية احملدد للطالب املسـجلني يف مرحلـة البحـث   - ١

 .٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي 

) من هذا القرار للطالب املسجلني يف مرحلة ٣٠من املادة (ب)  -الفقرتني (أ٪ من الرسم احملدد يف ٥٠ - ٢
 ..٢٠١٣/٢٠١٤بدءاً من العام الدراسي البحث 

ـــ   -٣٢المــادة ) مــن هــذا القــرار ٢٩ب) مــن املــادة (-٪ مــن الرســم احملــدد يف الفقــرتني (أ٥٠حيــدد رســم اخلــدمات اجلامعيــة ب
ب مــن ذوي الشــهداء (مــن غــري األبنــاء) ممــن استشــهد أحــد ذويهــم بعــد قبــوهلم يف املفاضــلة العامــة وذلــك للطــال

ا).١١٦/٢للحاالت املشمولة بأحكام املادة   /أ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات وتعديال

  :وفق اآليت واألجانب طالب الدراسات العليا العربيستوىف رسم اخلدمات اجلامعية من  -أ -٣٣المادة
من طالب املاجستري  املسجلني يف كليات الطب وطب األسنان والصيدلة  دوالراً أمريكياً     ٤٠٠٠

ا أو من طالب شهادة  والطب البيطري واهلندسة مبختلف اختصاصا
  الدراسات التخصصية العامة الطبية أو الفرعية املسجلني يف كليات الطب.

من طالب الدكتوراه املسجلني يف كليات الطب وطب األسنان والصيدلة      دوالراً أمريكياً  ٤٥٠٠
ا.   والطب البيطري واهلندسة مبختلف اختصاصا

  من طالب املاجستري املسجلني يف الكليات واملعاهد العليا األخرى. دوالراً أمريكياً     ٣٠٠٠
  الكليات واملعاهد العليا األخرى.من طالب الدكتوراه املسجلني يف  دوالراً أمريكياً     ٣٥٠٠

 ٪/ من الرسم احملدد يف الفقرة (أ) مـن هـذه املـادة٥٠/وإيقاف التسجيل يسدد الطالب يف حال الرسوب   -١ -ب      
  .٢٠١٦/٢٠١٧لغاية العام الدراسي 

يف حـــال الرســـوب وإيقـــاف  ٢٠١٧/٢٠١٨يســـدد الطالـــب املســـجل ألول مـــرة بـــدءاً مـــن العـــام الدراســـي   - ٢
  احملدد للطالب املستجد. الرسم ذاتهيل التسج

حيدد رسم اخلدمات اجلامعية للطالب العرب واألجانب املسجلني يف الدراسـات العليـا يف مرحلـة األطروحـة  -١ -ج    
ن) بنسـبة ايف السنوات اليت تلي احلد األدىن إلعداد األطروحة (احلد األدىن للماجسـتري سـنة وللـدكتوراه سـنت

  .٢٠١٦/٢٠١٧لغاية العام الدراسي  هذه املادة) من أم احملدد يف الفقرة (٪ من قيمة الرس٥٠
 ذاتــه يف مرحلــة البحــث الرســم ٢٠١٧/٢٠١٨يســدد الطالــب املســجل ألول مــرة بــدءاً مــن العــام الدراســي  -٢

 احملدد للطالب املستجد.

  
  

  الفصل السابع
  أحكام عامة

يف مرحلــة اإلجــازة يف نظــامي التعلــيم املــوازي  دراســي واحــد فصــليطالــب الطالــب الــذي يوقــف تســجيله ملــدة  -٣٤المــادة
   .بكامل الرسوم اجلامعية والسوري غري املقيم والعرب واألجانب
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يف نظــام التعلــيم املــوازي ( ســوري مقــيم أو غــري  يف مرحلــة اإلجــازة يف الســنة األوىل الطالــب املســتجديطالــب  -٣٥المــادة
إضــافة إىل الرســوم  كــامالً   جيلهم ملــدة عــام برســم اخلــدمات اجلامعيــةمقــيم) والعــرب واألجانــب الــذين يوقفــون تســ

  اجلامعية األخرى. 
يطالــب الطالــب املســجل وفــق املفاضــلة العامــة مــن حيــث الرســوم برســوم التعلــيم املــوازي بــدءاً مــن العــام  -أ - ٣٦المــادة

  يف احلاالت اآلتية: ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي 
  .فصلني دراسيني فأكثرالطالب املفصول  - ١

ائياً وأعيد إىل اجلامعة - ٢  .الطالب املفصول فصًال 

 .الطالب املستنفد الذي يستفيد من أحكام دورة استثنائية - ٣

  من أي ختفيض مهما كان نوع قبوله. املشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه املادة ال يستفيد الطالب -ب            
  الرسوم اجلامعية.من حيث سكة معاملة الطالب السوريني يعامل الطالب املسجلون يف سجالت أجانب احل -٣٧المادة
مـن /١١٥/يعامل الطالب املقبولون على مقاعـد أبنـاء املغرتبـني السـوريني وفـق أحكـام الفقـرة /ج/ مـن املـادة   -٣٨المادة

ة مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم اجلامعــات معاملــة الطــالب الســوريني املقبــولني وفــق نظــام املفاضــلة العامــ
  حيث الرسوم.

ـا الرسـوم اجلامعيـةبيعامل الطالب املسجلون يف الكليات اليت تتبع نظام السـاعات املعتمـدة   -٣٩المادة الـيت يطالـب  ذا
  عرب وأجانب). –موازي  –ا أمثاهلم يف الكليات األخرى وفق نظام القبول (عام 

شــهادات ثانويــة عامــة غــري ســورية بلغــة أجنبيــة الــذين يعامــل الطــالب الســوريون ومــن يف حكمهــم احلــائزون  – ٤٠المــادة
  يسجلون يف أقسام اللغات األجنبية تسجيًال مباشراً من حيث الرسوم وفق اآليت:

م يف الشـهادة الثانويـة بعـد إجـراء   -أ  معاملة الطالب املقبولني وفق املفاضلة العامـة إذا كـان جممـوع درجـا
  وب من الدرجات للقبول يف تلك املفاضلة.يقل عن احلد األدىن املطل احلسم املقرر ال

م يف الشهادة الثانويـة بعـد  -ب  معاملة الطالب املقبولني وفق مفاضلة التعليم املوازي إذا كان جمموع درجا
، ويعامــل إجــراء احلســم املقــرر يقــل عــن احلــد األدىن املطلــوب مــن الــدرجات للقبــول يف املفاضــلة العامــة

) مــن ٢/أوفــق أحكــام الفقــرة ( ٢٠١٣/٢٠١٤مــن العــام الدراســي  الطــالب املســجلون ألول مــرة بــدءاً 
  لقرار.) من هذا ا٣املادة(

للطالب العرب واألجانب املسـجلني يف اجلامعـات احلكوميـة السـورية اخليـار بـني التسـديد بـالقطع األجنـيب أو  -٤١المادة
تـاريخ أول يـوم يف التسـجيل يف اللرية السورية حسب نشرة أسعار الصرف يف مصرف سورية املركـزي ببما يعادله 

  احلاالت اآلتية:
 إذا كان الطالب مسجًال يف مرحلة اإلجازة على أساس الشهادة الثانوية السورية. - ١

إذا كان الطالب مسجًال يف مرحلـة دراسـات التأهيـل والتخصـص واملاجسـتري علـى أسـاس درجـة اإلجـازة  - ٢
 اجلامعية السورية.

دكتوراه علـــى أســـاس درجــــة املاجســـتري املمنوحـــة مـــن اجلامعــــات إذا كـــان الطالـــب مســـجًال يف مرحلــــة الـــ - ٣
 السورية.
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يطالب الطالب السوريون املقبولون يف مفاضلة مـلء الشـواغر يف مفاضـلة الطـالب العـرب واألجانـب بالرسـوم  -٤٢المادة
اللرية لـــه بـــيد بـــالقطع األجنـــيب أو مـــا يعاد) مـــن هـــذا القـــرار، وللطالـــب اخليـــار بـــني التســـد٣٣احملـــددة يف املـــادة (

  السورية حسب نشرة أسعار الصرف يف مصرف سورية املركزي بتاريخ أول يوم يف التسجيل.
  من يلزم لتنفيذه وينهى العمل باألحكام املخالفة. ينشر هذا القرار ويبلغ -٤٣المادة

  ١٥/١٢/٢٠١٦دمشق يف             
  

  وزير التعليم العالي                                                             
  

  الدكتور عاطف النداف                                                              
  
  
  


