
  الجمهورية العربية السورية                                
  وزارة التعليم العالي                                    

  للتعليم التقـانيالمجلس األعلى  
   

  أ  

 
  وم/24القرار رقم/
  

    رئيس اجمللس األعلى للتعليم التقاين وزير التعليم العايل
  .1966) لعام 143بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم (

  .2013) لعام 47املرسوم التشريعي رقم (وعلى أحكام 
  . 2008) لعام 30وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم (

  .  10/10/2013عليم التقاين جبلسته املنعقدة بتاريخ و على ما أقره اجمللس األعلى للت
  يقـرر ما يلي:
  الفصل األول
  رسوم مختلفة

 :الرسوم اآلتية التقانية يستوىف من طالب املعاهد -1المادة

 رسم التسجيل: ويستوىف عند تسجيل الطالب للمرة األوىل وعند إعادة تسجيل الطالب املنقطع  - 1

  عن الدراسة وفق اآليت:
  من الطالب السوريني ومن يف حكمهم.  ل.س 100        

  من الطالب العرب واألجانب.  يدوالر أمريك 500      
          

  رسم سنوي يستوىف من مجيع الطالب املسجلني يف املعهد. ل.س         700   -2
  رسم شهادة يدفعه الطالب السوري ومن يف حكمه عند تسجيله  ل.س   500    -3

  دوالر أمريكي / من الطالب العريب  500الثانية و /  يف السنة
  أو األجنيب . 

  

  
  
  رسم التقدم إىل االمتحان من خارج املعهد لكل مقرر.ل.س          700    -4
  تماع يف كل فصل دراسي لكل مقرر.رسم االسل.س          800    -5
  رسم طلب االعرتاض على النتائج االمتحانية لكل مقرر.   ل.س  300    -6
  رسم كشف العالمات   ل.س 500   -7
  رسم املصدقة البديلة عن املصدقة األصلية املفقودة.  ل.س  1000  -8
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  الفصل الثاني
  رسم الخدمات

 خلــدمات ســنوياً مــن الطــالب الســوريني ومــن يف حكمهــم املســجلني وفــق املفاضــلة العامــةرســم ايســتوىف  -2المــادة  
      :وفق اآليت

  من الطالب املستجد.   ل.س 500
  ل.س  1000
  ل.س1500

  . أول مرة من الطالب الراسب
  من الطالب الراسب أكثر من مرة

 حكمهم املقبولون يف املعاهد مبوجب يستوىف رسم اخلدمات سنوياً من الطالب السوريون ومن يف -أ-3المادة 
  وفق اآليت :مفاضلة التعليم املوازي 

  من طالب املعاهد ( غري امللتزمة) اآلتية:   .سل30000
  للعلوم املالية واملصرفيةالتقاين  -
  املايلالتقاين  -

 التقاين اإلحصائي -

 التقاين للخدمة االجتماعية -

  املتوسط للعلوم الشرعية -

  التقاين القانوين -
  من طالب باقي املعاهد غري امللتزمة.  ل.س35000
  من طالب املعاهد امللتزمة.  سل.50000

تطبــق أحكــام الفقــرة /أ/ مــن هــذه املــادة علــى الطالــب الســوري غــري املقــيم أو املنقــول مــن خــارج ســورية  -ب         
  .2014-2013قبل العام 

  .فقرة /أ/ السابقة% من الرسم احملدد يف ال50رسوب اليف حال  يسدد الطالب -ج
ــــيســـتوىف رس -أ -4المـــادة ــــم اخلـــــــــــــــــ دمات مـــن الطالـــب الســـوري غـــري املقـــيم املســـجل بـــدءاً مـــن العـــام الدراســـي ـــــــــــــــ

  : اآليت وفق 2013-2014
  من طالب املعاهد ( غري امللتزمة) اآلتية:        دوالر أمريكي600                

  م املالية واملصرفيةللعلو التقاين  -
  املايلالتقاين  -

 التقاين اإلحصائي -
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 التقاين للخدمة االجتماعية -

  املتوسط للعلوم الشرعية -

  التقاين القانوين -
    من طالب باقي املعاهد غري امللتزمة. أمريكي     دوالر 700                

  مة.من طالب املعاهد امللتز أمريكي       دوالر 1000                   
ر الصـرف يف اأسـع نشـرة بـالقطع األجنـيب أو مـا يعادلـه يف اللـرية السـورية حسـب التسـديدني وللطالب اخليار بـ

  مصرف سورية املركزي بتاريخ أول يوم يف التسجيل.
  .من هذه املادة%من الرسم احملدد يف الفقرة/أ/ 50رسوب اليف حال  يسدد الطالب -ب
وحيمــل ثانويــة  إىل معهــد ســوري الــذي ينتقــلعلــى الطالــب الســوري تطبــق أحكــام الفقــرتني الســابقتني  -ج

  .2014-2013بدءاً من العام الدراسي  غري سورية
ـا يف املعاهــد مـن أبنـاء املدرسـنييسـتوىف رسـم اخلــدمات  -أ -5المـادة  (غــري اخلاضـعة لنقابـة املعلمــني) الـيت يعملـون 

  :وفق اآليتيف املعاهد أعضاء نقابة املعلمني املقبولني  ومن أبناء
  طالب املعاهد (غري امللتزمة) اآلتية:من          ل.س24000

  التقاين للعلوم املالية واملصرفية -
  املايلالتقاين  -

 التقاين اإلحصائي -

 التقاين للخدمة االجتماعية -

 املتوسط للعلوم الشرعية -

  التقاين القانوين -
  (غري امللتزمة) األخرىمن باقي املعاهد     ل.س28000
  املعاهد امللتزمة              ل.س40000

  /.3%من قيمة الرسم احملدد يف الفقرة /أ/من املادة /50رسوب اليف حال  يسدد الطالب -ب
مــن  املنقــولنييف املعاهــد أو  املقبــولنيالطــالب العــرب واألجانــب  يســتوىف رســم اخلــدمات ســنويا مــن -أ -6المــادة 

    وفق اآليت : 2014-2013 بدءاً من العام الدراسي معاهد غري سورية
  من طالب املعاهد اآلتية:  دوالر أمريكي 1000

  التقاين للعلوم املالية واملصرفية -
  املايلالتقاين  -

 التقاين اإلحصائي -

 التقاين للخدمة االجتماعية -
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 املتوسط للعلوم الشرعية -

  التقاين القانوين  -
  من طالب باقي املعاهد األخرى.  دوالر أمريكي 1200

  % من الرسم احملدد يف الفقرة /أ/ السابقة.50رسوب اليف حال  الطالب يسدد -ب

  الفصل الثالث

  أحكام عامة

حيــدد رســم االســتماع والتقــدم المتحــان املقــرر مــن أجــل معادلــة الشــهادة املمنوحــة مــن معهــد غــري ســوري  -7المــادة 
يســدد نفــس املبلــغ و  عشــرة آالف لــرية ســورية عــن كــل مقــرر يشــرتك الطالــب يف امتحانــه10000مببلـغ 

  .يف حالة الرسوب

 ةعرب وأجانب)الذي حيمل ثالث –سوري غري مقيم  –يعامل الطالب الراسب يف السنة الثانية (موازي   -8المادة 
  )حسب احلال 6-4-3% من قيمة رسم اخلدمات احملدد يف املواد (10مقررات على األكثر بـــ

  يله ملدة فصل دراسي واحد بكامل الرسوم الدراسية.يطالب الطالب املسجل الذي يوقف تسج -9المادة 

يعامــل الطــالب املقبولــون مبوجـب االتفاقيــات الثقافيــة والـربامج التنفيذيــة هلــا وفــق مـا يعامــل بــه الطــالب  -10المـادة 
  السوريون يف اجلهة املقابلة ( مبدأ املعاملة باملثل). 

سـكة معاملـة الطـالب السـوريني يف معـرض اسـتيفاء يعامل الطالب املسـجلون يف سـجالت أجانـب احل -11المادة 
  الرسوم الدراسية.

يعامـــل الطـــالب املقبولـــون علـــى مقاعـــد أبنـــاء املغرتبـــني الســـوريني مـــن حيـــث الرســـوم  معاملـــة الطـــالب  -12المـــادة
  وفق نظام املفاضلة العامة. ملقبولنيا

 قبــللثانويــة الســوريتني املقبولــون يف املعاهــد يعامــل الطــالب العــرب حــاملو شــهاديت الدراســة اإلعداديــة وا -13المــادة
من حيـث الرسـوم الدراسـية معاملـة الطـالب السـوريني املقبـولني وفـق  2010 – 2009العام الدراسي 

ويف حـال الرسـوب يسـدد  ٪ من قيمـة الرسـم50نظام التعليم املوازي ما عدا رسم اخلدمات فيطالبون بـ 
  .نفس الرسمالطالب 
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٪ مــن 1طــالب األوائــل املســجلون يف التعلــيم املــوازي يف كــل قســم مــن أقســام املعهــد (بنســبة يعامــل ال -14المــادة 
٪ وجيـــرب الكســـر يف 75عــدد الطـــالب النـــاجحني يف الســـنة األوىل شـــريطة أال يقـــل معـــدل الطالـــب عـــن 

 يـةيف السـنة الثان عدد الطالب مهما كان ملصلحة الطالب) معاملة الطـالب املقبـولني يف املفاضـلة العامـة
  من حيث الرسوم.

سـوري غـري -حيدد رسم اخلدمات لألخوة األشـقاء املسـجلني يف نظـام التعلـيم املـوازي ( سـوري مقـيم -أ -15المادة
٪ من 50٪ من قيمة الرسم وللثالث فأكثر 80٪ من قيمة الرسم وللثاين 100مقيم) لألول بـ  

  . يف هذا القرارقيمة الرسم لكل واحد من الرسم احملدد 

  ال يستفيد الطالب مبوجب أحكام هذا القرار إال من ختفيض واحد. -ب   
/ حســب 4أو  3تني /% مــن قيمــة الرســم احملــدد يف املــاد50رســوب اليف حــال  يســدد الطالــب -ج   

  .احلال

  ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينهى العمل باألحكام السابقة. -16المادة

         
  م العاليوزير التعلي                    

   للتعليم التقانيرئيس المجلس األعلى 
  

  مالك محمد عليالدكتور                   
  


