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وزارة التعليم العالي

القرار رقم/ 033 /
وزير التعليم العالي
بناء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم  6لعام  ،6002والئحته التنفيذية وتعديالهتما.
وعلى أحكام املرسوم رقم  / 26 /تاريخ6006/6/62
يقرر ما يلي:

الفصل األول

أولا -المرحلة الجامعية األولى من غير العسكريين

المادة -0أ -مُينح طالب املرحلة اجلامعية األوىل يف جامعات اجلمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم لالمتحان املسموح

به من داخل اجلامعة أو من خارجها بنتيجة امتحانات العام الدراسي  ،6002/6002أو الفصل األول من العام
الدراسي  ،6006/6002الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو مل يستفيدوا ،دورتني امتحانيتني وفق اآليت:

‒ الفصل الثاين من العام الدراسي .6006/6002
‒ الفصل األول من العام الدراسي .6060/6006
ب -ال يستفيد الطالب املشمولون بأحكام الفقرة /أ /السابقة من الدورة الصيفية للعام الدراسي .6006/6002
ج -حتدد مواعيد التسجيل للطالب الراغبني باالشرتاك يف مقررات امتحانات الفصل الثاين من العام الدراسي
 6006/6002بدءا من تاريخ صدور هذا القرار وحىت بدء امتحانات الفصل الثاين.
د -حتدد مواعيد التسجيل للطالب الراغبني باالشرتاك يف مقررات امتحانات الفصل األول من العام الدراسي
 6060/6006بدءا من تاريخ صدور هذا القرار وحىت بدء امتحانات الفصل األول.
ه -حيتفظ الطالب املشمولون بأحكام هذه املادة بعالماهتم يف أعمال السنة أو االختبارات العملية أو حلقات البحث أو
ما هو يف حكمها .وحيق هلم إعادهتا وفق األسس املعتمدة.

 6من 1الصفحة

و -يسدد الطالب املشمولون بأحكام هذه املادة الرسم الذي يؤديه أمثاهلم عندما يتقدمون إىل االمتحان من خارج اجلامعة.
ز -ال يمعد الطالب الذي يؤدي الرسم مستفيدا من أحكامه إذا مل يشرتك فعليا يف االمتحانات.

حُ -يكن للطالب الذي رقن قيده من اجلامعة بعد استنفاده فرص التسجيل أو قبلها أن يتقدم بطلب إىل مديرية شؤون
الطالب جبامعته يبدي فيه رغبته برفع شطب قيده ليتمكن من االستفادة من هذا القرار إذا كانت تشمله أحكامه.
ط -ال يستفيد من أحكام هذا القرار الطالب الذين استنفدوا يف السنة التحضريية يف الكليات الطبية (طب-طب أسنان-
صيدلة) قبل العام الدراسي .6002/6002
ي -حيق لطالب السنة التحضريية الذين استنفدوا يف العام الدراسي  6002/6002تغيري قيدهم إىل اختصاص آخر وفق
القواعد العامة لتغيري القيد ،ويعد الفصل األول إيقاف تسجيل حكما ،ويف حال عدم رغبة الطالب بإيقاف التسجيل
عليه التقدم بطلب إىل ديوان كليته خالل موعد أقصاه  6006/2/04يمبدي فيه رغبته بعدم إيقاف التسجيل.
ثانيا -المرحلة الجامعية األولى من العسكريين
المادة  -3أ -مُينح طالب املرحلة اجلامعية األوىل يف جامعات اجلمهورية العربية السورية من العسكريني ،الذين أدوا اخلدمة اإللزامية أو

االحتياطية أو كليهما معا ،وكانوا يف اخلدمة منذ  6000/00/0وسرحوا منها قبل صدور املرسوم رقم  /26/تاريخ

 ،6006/6/62والذين استنفدوا فرص التقدم لالمتحان املسموح به من داخل اجلامعة أو من خارجها بنتيجة
امتحانات العام الدراسي  6000/6000وحىت الفصل األول من العام الدراسي  ،6006/6002ثالث دورات
امتحانية وفق اآليت:
 الفصل الثاين من العام الدراسي .6006/6002 الدورة الصيفية من العام الدراسي .6006/6002 الفصل األول من العام الدراسي .6060/6006ب -يستفيد الطالب املشمولون بأحكام الفقرة /أ /السابقة من الدورة الصيفية للعام الدراسي  ،6006/6002بغض النظر
عن عدد املقررات اليت حيملوهنا ،ويتم التسجيل على هذه الدورة بدءا من هناية الفصل الثاين من العام الدراسي
 6006/6002وحىت تاريخ بدء امتحانات هذه الدورة.
ج -تمطبق أحكام الفقرات  /ج ،د ،ه ،و ،ز ،ح ،ط ،ي /من املادة  /0/من هذا القرار على املشمولني بأحكام الفقرة /أ/
من هذه املادة.

 6من 2الصفحة

المادة-2أ -مُينح الطالب العسكريون املوجودون يف اخلدمة بتاريخ صدور املرسوم رقم  / 26/تاريخ  ،6006/6/62وسرحوا بعد
صدوره ،والذين استنفدوا فرص التقدم لالمتحان املسموح به من داخل اجلامعة أو من خارجها بنتيجة امتحانات العام
الدراسي  6000/6000وحىت تاريخ تسرحيهم من اخلدمة ،ثالث دورات امتحانية متتالية تلي تاريخ تسرحيهم من
خدمة العلم.
ب -على املشمولني بأحكام الفقرة /أ /السابقة تقدمي طلباهتم إىل مديرية شؤون الطالب املركزية يف اجلامعات ،خالل مدة
شهر تلي تاريخ تسرحيهم ،وعلى اجلامعات موافاة الوزارة بأمساء الطالب وأوضاعهم خالل مدة مخسة عشر يوما من
تاريخ تقدمي الطلب ليتم حتديد الدورات اليت يستفيد منها الطالب.
ج -حيق لطالب السنة التحضريية الذين استنفدوا يف العام الدراسي  6002/6002تغيري قيدهم إىل اختصاص آخر وفق
القواعد العامة لتغيري القيد.
د -تمطبق أحكام الفقرات  /ه ،و ،ز ،ح ،ط  /من املادة  /0/من هذا القرار على املشمولني بأحكام الفقرة /أ /من هذه
املادة.

المادة  -4يعامل الطالب العسكريون معاملة الطالب يف التعليم العام من حيث الرسوم يف حال تغري وضعهم بنتيجة االمتحانات اليت
تقدموا هلا وفق أحكام املرسوم رقم  /26/تاريخ .6006/6/62
الفصل الثاني
أولا -مرحلة دراسات التأهيل والتخصص ومرحلة الدراسات العليا من غير العسكريين:
المادة -5أ -مُينح عام استثنائي يف العام الدراسي  6006/6002لطالب دراسات التأهيل والتخصص ،الذين استنفدوا فرص التقدم
لالمتحانات من خارج اجلامعة يف العام الدراسي .6002/6002

ب -مُينح عام استثنائي يف العام الدراسي  6006/6002لطالب الدراسات العليا ،الذين استنفدوا فرص التقدم
لالمتحانات من خارج اجلامعة يف العام الدراسي .6002/6002
ج -حتدد مواعيد التسجيل للطالب املشمولني بأحكام الفقرتني /أ و ب /من هذه املادة ،بدءا من تاريخ صدور هذا القرار
وحىت تاريخ  ،6006/4/01ويمعد غياهبم مربرا من بداية العام الدراسي وحىت تاريخ صدور هذا القرار.

 6من 3الصفحة

دُ -يكن للطالب املشمولني بأحكام الفقرة /أ /من هذه املادة ،الذين يرغبون يف أن يمعيدوا من جديد أعمال السنة أو
االختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما يف حكمها أن يبدوا رغبتهم يف ذلك خطيا إىل كلياهتم خالل املواعيد اليت

حتددها الكليات.
ه -يمطالب الطالب املشمولون بأحكام الفقرة /ب /بإعادة املقررات الراسبني فيها وفق املنهاج املعتمد للطالب املستجدين
املقبولني يف العام الدراسي .6006/6002

و -ال يمعد الطالب مستفيدا من أحكامه إذا مل يشرتك فعليا باالمتحانات.

ز -ال يستفيد من أحكام هذه املادة الطالب املشمولني بأحكامها يف الدرجات اليت مت إلغاؤها.

ح -يمسدد الطالب املستنفد الرسم الذي يسدده الطالب عند التقدم من خارج اجلامعة.

ط-يستفيد من أحكام هذه املادة طالب دبلوم التأهيل الرتبوي (التعليم العام – التعليم املفتوح).
ثانيا  -مرحلة دراسات التأهيل والتخصص ومرحلة الدراسات العليا من العسكريين:

المادة  -9أ -مُينح طالب مرحلة دراسات التأهيل والتخصص وطالب مرحلة الدراسات العليا من العسكريني الذين أدوا اخلدمة
اإللزامية أو االحتياطية أو كليهما معا ،وكانوا يف اخلدمة منذ  6000/00/0وسرحوا منها قبل تاريخ صدور املرسوم رقم
 /26/تاريخ  ،6006/6/62والذين استنفدوا فرص التقدم لالمتحان املسموح هبا بنتيجة امتحانات العام الدراسي
 6000/6000وحىت هناية العام الدراسي  ،6002/6002عاما استثنائيا يف العام .6006/6002
ب -تمطبق أحكام الفقرات  /ج ،د ،ه ،و ،ز ،ح ،ط /من املادة  /1/من هذا القرار على املشمولني بأحكام املادة /1/
من هذا القرار.

المادة  -7أ -مُينح طالب مرحلة دراسات التأهيل والتخصص وطالب مرحلة الدراسات العليا من العسكريني املوجودين يف اخلدمة
بتاريخ صدور املرسوم رقم  /26/تاريخ  ،6006/6/62وسرحوا بعد صدوره ،الذين استنفدوا فرص التقدم لالمتحان
املسموح به من خارج اجلامعة بنتيجة امتحانات العام الدراسي  6000/6000وحىت تاريخ تسرحيهم من اخلدمة ،عاما
استثنائيا يلي تاريخ تسرحيهم من خدمة العلم.

ب -على املشمولني بأحكام الفقرة /أ /السابقة تقدمي طلباهتم إىل مديرية شؤون الطالب املركزية يف اجلامعات ،خالل مدة
شهر تلي تاريخ تسرحيهم ،وعلى اجلامعات موافاة الوزارة بأمساء الطالب وأوضاعهم خالل مدة مخسة عشر يوما من
تقدمي الطلب ليتم حتديد العام االستثنائي الذي يستفيدون منه.

 6من 4الصفحة

ج -يمطالب طالب الدراسات العليا بإعادة املقررات الراسبني فيها وفق املنهاج املعتمد للطالب املستجدين املقبولني يف العام
االستثنائي الذين يستفيدون منه.

المادة  -8تمطبق أحكام الفقرات  /د ،و ،ز ،ح ،ط /من املادة  /1/من هذا القرار على املشمولني بأحكام املادة  /2/من هذا القرار.
المادة  -6يعامل الطالب العسكريون معاملة الطالب يف التعليم العام من حيث الرسوم يف حال تغري وضعهم بنتيجة االمتحانات اليت
تقدموا هلا وفق أحكام هذا القرار.

الفصل الثالث
مرحلة األطروحة
المادة  -01مُينح طالب درجيت املاجستري والدكتوراه املسجلون يف مرحلة األطروحة قبل تاريخ  6002/2/0أيا كان وضعهم سواء
أكانوا يف املرحلة األساسية أم التمديد أم إيقاف التسجيل أم املدة اليت أعطيت هلم مبوجب املراسيم السابقة ،سنة إضافية
إضافة إىل املدد احملددة هلم مبوجب األنظمة النافذة.
المادة  -00كل طالب ماجستري يف مرحلة األطروحة مت فصله ألي سبب كان (عدا األسباب التأديبية) بدءا  6000/6/01وحىت
 6002/6/01حيق له إعادة قيده يف مرحلة األطروحة وفق األسس اآلتية:
أ -أن يتقدم الطالب بطلب إىل كليته شخصيا بدءا من تاريخ صدور هذا القرار من أجل إعادة قيده يف األطروحة قبل تاريخ
6006/2/01
ب -يدرس جملس القسم والكلية الطلب ووضع أطروحة الطالب ومن مث يتم إختاذ أحد اإلجراءين اآلتني:
 - 0املوافقة على استكمال الطالب أطروحته اليت كان مسجال عليها سابقا ويف هذه احلالة ال حيق له الدفاع عن
األطروحة إال إذا حتقق الشرطني اآلتيني:
 الدفاع عن األطروحة بعد ستة أشهر على األقل من تاريخ موافقة جملس اجلامعة على إعادة قيده.
 أال تقل مدة إعداد األطروحة وبعد إعادة قيده عام ميالدي .وأال تزيد املدة على املدد املسموح هبا قانونا (ال
محتسب مدد االنقطاع).

 6من 5الصفحة

 - 6مطالبة الطالب بتسجيل حبث جديد (أطروحة) ويف هذه احلالة تمطبق عليه القواعد املطبقة على الطالب املستجد
يف مرحلة األطروحة.
ج -أن يصدر قرار جملس اجلامعة بإعادة قيد الطالب خالل موعد أقصاه .6006/2/01
وتعامل املدة بعد إعادة قيده إذا كانت تقل عن عام ميالدي معاملة عام ميالدي من حيث
د -أن يسدد رسم التعليم املوازي َ
الرسوم.

المادة  -03يعامل الطالب العسكريون املشمولون بأحكام املادة  /00/من هذا القرار معاملة الطالب يف التعليم العام من حيث
الرسوم.
المادة  -02يبلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق يف /

 0440 /هجري املوافق لـ  6006 / 6 /61ميالدي

وزير التعليم العالي
الدكتور بسام ابراهيم

 6من 6الصفحة

