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وزير التعليم العالي  ,رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني .
بنا ًء على أحكام المرسوم التشريعي رقم  / 143 /لعام . 1966
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  / 47 /لعام . 2013
وعلى ما أقرته اللجنة الطالبية في المجلس األعلى للتعليم التقاني بجلستها المنعقدة بتاريخ .2018/ 7/ 5
يقرر مايلي
ماااا -1أ-تبررررر فتررررة انقطرررال الطالرررف المسرررج فررري الكليرررال التطبيقيرررة منررر العرررام الدراسررري  2014- 2013وحترررى
العرررررام الدراسررررري  2017-2016و يعرررررد العرررررام الدراسررررري  2018-2017إيقررررراي تسرررررجي لمررررر
يرغف .
ف-تبرررررر فترررررة انقطررررال الطالررررف المسررررج فرررري المعافررررد التقانيررررة ال ا ررررعة شررررراي المجلررررس األعلررررى
للتعلرررريم التقرررراني لمرررردة فررررر دراسرررري كامرررر أو عررررام دراسرررري ررررال ال ترررررة منرررر العررررام الدراسرررري
 2011-2010وحتررررى العررررام الدراسرررري  2018-2017ويقرررررد فرررري معررررر تطبيرررره فرررر المررررادة
االنقطررال عرر فررر دراسرري كامرر أب أ الطالررف لررم يحررر علررى درجررال أعمررا ولررم يتقرردم إلررى
أب امتحا في لك ال ر .
ما -2أ-يسمح للطالف الحار علرى شرهادة الدراسرة الوانويرة المهنيرة السرورية ولرم يتقردم للم ا رلة أ يسرج تسرجيالً
مباشراً وفه مايلي:
-1فري كليرال الهندسرة التقنيرة للطرالف الحاررلة علررى الشرهادة الوانويرة المهنيرة منر العرام  2011وحترى العررام
 2017إ ا حقه جميع الشروط المطلوبة للتسجي فري اال ترراا الر ب يرغرف بالتسرجي فيره فري عرام
حروله على الشهادة
-2في الكليرال التطبيقيرة للطرالف الحاررلي علرى الشرهادة الوانويرة المهنيرة السرورية منر العرام  2013وحترى
العام  2017إ ا حقه جميع الشروط المطلوبة للتسجي في اال ترراا الر ب يرغرف بالتسرجي فيره فري
عام حروله على الشهادة .
-3في كليال ال نو الجميلة بجرامعتي ددمشره-تشرري ووفي السرويداء وكليرة ال نرو الجميلرة التطبيقيرة بجامعرة
دحلفو شريطة أ يكو الطالف ناجحا ً في اال تبارال المطلوبة في عام حروله على الشهادة.
-4يطبه على الطالف المتقدمي على الكليال المشار إليهرا فري المرواد  /3-2-1/الشرروط الرواردة فري التعمريم
رقم  5/011510/1695تاريخ .2017/9/9
ف -يسررررمح للطالررررف الحاررررر علررررى شررررهادة الدراسررررية الوانويررررة العامررررة السررررورية فقررررط دالعلمرررري -األدبرررري-
المهنرررريو منرررر العررررام  2011وحتررررى العررررام  2017ولررررم يتقرررردم إلررررى الم ا ررررلة أ يسررررج فرررري طلبرررره
المعهد ال ب يرغف إ ا توافرل الشروط التالية:

-1أ يحقرررره جميررررع الشررررروط المطلوبررررة للتسررررجي فرررري اال تررررراا الرررر ب يرغررررف بالتسررررجي فيرررره فرررري عررررام
حروله على الشهادة ,وأ يحقه شرط العمر في عام حروله على الوانوية.
-2أ يكرررو الطالرررف ناجحرررا ً فررري فحرررا المقابلرررة أو المسرررابقة فررري عرررام حرررروله علرررى الوانويرررة فررري المعافرررد
التي يحتاج القبو فيها إلى فحا مقابلة أو مسابقة.
-3يسررردد الطالرررف الرسررروم التررري يسرررددفا أموالررره المسرررتجدي للعرررام الدراسررري  2019-2018وفررره ن رررام التعلررريم
ال ب ا تار .
ما -3السماح للطالف المقبو سابقا ً والر ب لرم يرتمك مر اسرتكما إجرراءال تسرجيله باسرتكما إجرراءال التسرجي لغايرة
 2018/9/16وفه اآلتي:

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
المجلس األعلى للتعليم التق اني

ماا
ما
ما
مااا

ما

أ-وفررررره األسرررررس المعتمررررردة فررررري التعليمرررررال التن ي يرررررة ألحكرررررام المرسررررروم رقرررررم  /253/تررررراريخ 2017/8/17
الررررواردة فرررري ال قرررررة /4/مرررر المررررادة  /2/مرررر فرررر ا القرررررار بالنسرررربة لكليررررال الهندسررررة التقنيررررة والكليررررال
التطبيقية وكليال ال نو الجميلة.
ب-وفه األسس التالية بالنسبة للمعافد التقانية ال ا عة شراي المجلس األعلى للتعليم التقاني:
-1إ ا كرررا فنررراك عررردة ا تراررررال متعرررددة فررري المعهرررد يقبررر الطالرررف فررري اال ترررراا الررر ب يحقررره شرررروطه
في عام القبو .
 -2يسرررردد الطالررررف المشررررمو بمحكررررام فرررر المررررادة الرسرررروم الترررري يسررررددفا أموالرررره المسررررتجدي للعررررام الدراسرررري
 2019-2018وفه ن ام القبو ال ب قب فيه الطالف في المعهد.
-4ال يحره للطالرف المسرج المشرمو بمحكرام ال قررة دفو مر المرادة /2/وال قررة دفو مر المرادة  /3/مر فر ا القرررار
تغيير قيد إلى معهد آ ر.
-5يسمح للطالف المشمو بمحكام المادة  /3/م ف ا القرار المقبو بموجف الم ا لة العامة بالتسجي فري معهرد آ رر
يحقه شروطه وفه ن ام التعليم الموازب.
-6ال يست يد الطالف المسج استناداً إلى أحكام ال قرة دفو م المادة  /2/وال قررة دفو مر المرادة  /3/مر فر ا القررار
م قبو أوائ المعافد في الكليال المقابلة ولو حقه بقية الشروط.
-7تقرردم طلبررال الطررالف المشررمولي بمحكررام المررواد د 2و  3و 5و م ر ف ر ا القرررار فرري وزارة التعلرريم العررالي لغايررة
 2018/9/16بالمجلس األعلى للتعليم التقاني با رافة إلرى تقدمره بتعهرد طري بمنره غيرر حارر علرى قبرو
أو الجامعرال الحكوميرة  ,وال يعتبرر الطالرف مقبروالً إال بعرد رردور قررار القبرو مر قبر
آ ر في المعافرد
وزارة التعليم العالي.
-8يبلغ ف ا القرار م يلزم لتن ي .
وزير التعليم العالي
رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني
ال كتور عاطف الن اف

