
      الجمهورية العربية السورية  
       /   ٣٧٥التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /                                                وزارة التعليم العالي   

  ٢٥/١١/٢٠١٤تاريخ 
  
  / ٨٣١القرار رقم /

  وزير التعليم العالي
  والئحته التنفيذية. ٢٠٠٦لعام  /٦قانون تنظيم اجلامعات رقم /بناء على أحكام    

  .٢٥/١١/٢٠١٤ تاريخ /٣٧٥/ املرسوم رقموعلى أحكام 

  :يلييقرر ما 
  :اآلتيةالشرائح  ٢٥/١١/٢٠١٤ تاريخ /٣٧٥/ يستفيد من أحكام املرسوم رقم -أ -١ المادة

ـا مـن داخـل اجلامعـة يف -١  الفصـل األول الطالب املستنفد أول مرة فرص التقـدم لالمتحـان املسـموح 
 .سواًء دخل على الدورة اإلضافية أو مل يدخل ٢٠١٣/٢٠١٤العام الدراسي  أو الثاين من

ـا مـن  -٢ داخـل اجلامعـة يف الفصـل األول الطالب املستنفد أول مرة فرص التقـدم لالمتحـان املسـموح 
مـــــن العـــــام الدراســـــي  الـــــدورة اإلضـــــافيةودخـــــل إىل  ٢٠١٣/٢٠١٤أو الثـــــاين مـــــن العـــــام الدراســـــي 

 .كطالب مستنفد من خارج اجلامعة ٢٠١٣/٢٠١٤

واســتنفد  ٢٠١٣/٢٠١٤الدراســي  يف بدايــة العــامألول مــرة إذا كــان طالبــاً نظاميــاً  اً يعــد الطالــب مســتنفد -ب           
ثاين (حىت لو كان مستنفداً سابقاً واستفاد من دورة فصل فرص التسجيل بنتيجة هذا العام فصل أول أو 

   مرسوم وأصبح وضعه نظامياً).
  من املساعدات االمتحانية. ) من هذا القرار١املادة (يستفيد الطالب املشمولون بأحكام  -٢المادة 

انيــــة مقــــررات علــــى األكثــــر       زيــــد عــــدد املقــــررات الــــيت حيملهــــا الطالــــب مــــن أجــــل الرتفــــع علــــى مثيجيــــب أال  -٣المــــادة    
  ب مقرر التدريب اجلامعي منها. مهما كان نوعها) سواء كانت إدارية أم غري إدارية، وال حيس(

  حتدد املقررات اإلدارية وفق اآليت: -٤ المادة
عـدد املقـررات الـيت حتمـل إداريـاً  /يسـاوي /أربعـة مقـرراتليت حيملها الطالب /مطروحاً منها عدد املقررات ا -أ

  (وجيب أن تكون األقل عالمة).
د هلــا عالمــة لعــدم تقــدمي امتحانــات هــذه املقــررات فتعــد إذا كــان لــدى الطالــب بعــض املقــررات ال توجــ  -ب           

  تلك املقررات مقررات إدارية.
إذا مل تشـمل الطالـب إحـدى احلــاالت السـابقة فعليـه تقــدمي طلـب إىل عمـادة كليتــه خـالل موعـد أقصــاه   -ج           

حيــدد فيــه املقــررات الــيت حيملهــا إداريــاً، وال جيــوز بــأي حــال مــن األحــوال تبــديلها مهمــا   ١٥/١٢/٢٠١٤
  كانت األسباب، وتبقى هذه املقررات معه حىت النجاح فيها والتخرج.



 ليطلــب إىل شــعبة االمتحانــات يف كــل كليــة تثبيــت هــذه املقــررات يف صــحيفة الطالــب االمتحانيــة خــال  -د           
  ىت النجاح فيها والتخرج.ح ١٥/١٢/٢٠١٤موعد أقصاه 

ــــا يف كليــــات اهلندســــة املعماريــــة يف اجلامعــــات   -ه            ال تعــــد مقــــررات التصــــميم املعمــــاري ومقــــررات الفئــــة ذا
  احلكومية من املقررات اإلدارية.

امعــات احلكوميــة مــن ال تعــد مقــررات الفئــة (أ) يف كليــات الفنــون اجلميلــة والفنــون اجلميلــة التطبيقيــة يف اجل   -و
  املقررات اإلدارية.

  تعد املقررات احملمولة إدارياً سابقاً من ضمن املقررات الثمانية املنصوص عليها يف هذا القرار.   -ز          
  ال يدخل مقرر التدريب اجلامعي من ضمن املقررات الثمانية املذكورة يف الفقرة (ز) السابقة.   -ح         
التقـدم إىل امتحانـات  مـن أجـلأحكـام هـذا املرسـوم الـيت سـددوها  الـذين ترفعـوا مبوجـب للطـالبد الرسوم تر  -٥المادة 

  على أساس طالب مستنفدين. ٢٠١٤/٢٠١٥من العام الدراسي  الفصل األول
  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -٦المادة 

                       ميالدي. ١٢/٢٠١٤/ ٢هجري املوافق لـ     ١٤٣٦دمشق يف    /    /           
                                                                                                  
  وزير التعليم العالي                                                                                                

  
  محمد عامر الماردينيدكتور ال  
  

  
  
  


