
 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
  /51/القرار رقم

  إجراءات التصديق على الوثائق الصادرة عن الجامعات الخاصة 
  رئيس جملس التعليم العايل 

  والئحته التنفيذية  2006لعام ) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 
   2001لعام / 36 /أحكام املرسوم التشريعي رقم وعلى 

   13/1/2008وعلى حمضر جلنة االعتماد املؤرخ يف 
  14/1/2008تاريخ / 4/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم

  :يقرر ما يلي
كشـف  ( د اإلجراءات الالزمة لتصديق الوثائق الصادرة عن اجلامعـات اخلاصـة   حتد -)1(املادة  

  :على النحو اآليت) خرجشهادة الت –مصدقة التخرج   –عالمات 
يتم إرسال الوثائق املراد تصديقها مع ممثل معتمد من قبل اجلامعة اخلاصة إىل مديرية  - 1

 :املؤسسات التعليمية اخلاصة يف الوزارة على أن يرفق مع الوثيقة اآليت
صورة مصدقة عن وثيقة شهادة الدراسة الثانوية السورية أو صورة مصدقة   - أ

 السورية وقرار تعادهلا من وزارة التربية السـورية  عن الشهادة الثانوية غري
وصورة عن كتاب وزارة اخلارجية السورية ومرفقاته املتضمن التأكد مـن  

 .صحة شهادة الثانوية غري السورية
) إجازة –معهد ( صورة مصدقة أصوالً عن الشهادات اليت حيملها الطالب   - ب

انوية وصـورة عـن   إذا كان قد قبل على أساس شهادة أخرى أعلى من الث
كتاب وزارة اخلارجية ومرفقاته املتضمن التأكد من صحة هذه الشـهادات  

 .إذا كانت غري سورية
  .صورة مصدقة عن كشف العالمات اخلاص بالطالب املتخرجني -ج         
صورة عن كشف العالمات وصورة عن كتاب وزارة اخلارجية ومرفقاتـه   -د      

الكشف يف حال كان الطالب منقوالً مـن   املتضمن التأكد من صحة هذا
  .جامعة أو معهد غري سوري

صورة مصدقة عن قرارات االس اجلامعية املتضمنة إعفاء الطالـب مـن    -ه     
  .مقررات سبق له دراستها عند إعفائه منها



املمنوحة  إبراز كتاب من وزارة التربية يثبت صحة الشهادة الثانوية السورية -و                      
  .للطالب

يتم تزويد مديرية املؤسسات التعليمية اخلاصة يف وزارة التعلـيم العـايل     -ز                     
 :إضافة ملا ذكر أعاله  باآليت

ملف احلياة اجلامعية للطالب متضمناً املقررات اليت درسها يف كل فصل  -            
  .دراسي

 .الطالب لكافة السنواتثالث نسخ أصلية من كشف عالمات  -
ثالث نسخ أصلية ملصدقة خترج الطالب على أن تكـون املصـدقات     -

يف سجل خاص يتضمن يف صفحة واحدة ثالث نسخ وفـق   مطبوعة
 .منوذج حمدد ختصص نسخة للطالب ونسخة للجامعة ونسخة للوزارة

 ةلكل جامع )مديرية املؤسسات التعليمية اخلاصة(يفتتح سجل يف وزارة التعليم العايل  - 2
خاصة يدون فيه الشهادات والوثائق اليت يتم تصديقها على أن تدون فيه املعلومـات  

 –املعدل  –التخصص  –سنة التخرج  –املواليد   -للخريج  ياالسم الثالث: (اآلتية
 .وحيتفظ بصورة مصدقة عن الوثائق ونسخة أصلية عن مصدقة التخرج) اجلنسية

تقوم مديرية املؤسسات التعليمية اخلاصة بتصديق مخس صور عن كل وثيقة يلصـق   - 3
 .عليها الطابع القانوين من قبل اجلامعة اخلاصة

تتقاضى وزارة التعليم العايل رسم تصديق الشهادة احملدد يف قرار جملس التعليم العايل  - 4
ت قبض يتم دفعه من قبل اجلامعة مبوجب إيصاال 29/11/2007تاريخ / 32/رقم
 .رمسية

يتم تصديق الوثائق املذكورة أعاله من قبل املوظف املختص املكلف بذلك ومـدير   - 5
 .املؤسسات التعليمية اخلاصة ووزير التعليم العايل أو من يفوضه

ال جيوز تصديق أي شهادة مامل تكن مستكملة مجيع املوجبات القانونية املـذكورة   - 6
 .أعاله

املذكور ) 4(ضافية يطالب بالرسم احملدد يف البند يف حال رغبة اخلريج تصديق نسخ إ - 7
 .أعاله

يتم اعتماد الشهادات ومصدقات التخرج وكشوف العالمات من قبل رئيس اجلامعة  - 8
 .املختص حصراً

ال يعتد بأي شهادة أو مصدقة خترج أو كشف عالمات مامل يكن مصدقاً من قبل وزارة  -)2(ادةامل
  التعليم 



  .وفيا للشروط احملددة ذا القرارالعايل ومست            

  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -)3(املادة  
  15/1/2008دمشق يف         

                       
  رئيس مجلس التعليم العالي     

                       
  وزير التعليم العالي

   
  رآاتغياث ب الدآتور



  :صورة إىل
  مكتب التربية و التعليم العايل القطري -القيادة القطرية 
  رئيس جملس التعليم العايل–السيد الدكتور وزير التعليم العايل   
 االفتراضية -الفرات -البعث- تشرين-حلب-دمشق: السيد الدكتور رئيس جامعة 
 السيد رئيس املكتب التنفيذي لالحتاد الوطين لطلبة سورية 
 د رئيس املكتب التنفيذي لنقابة املعلمنيالسي 
 السادة معاوين وزير التعليم العايل 
 مكتب السيد الوزير 
العايل للدراسات  -الوطين لإلدارة العامة -العايل إلدارة األعمال( عمادة املعهد 

 )والبحوث السكانية
 مديرية الشؤون القانونية يف الوزارة 
 الوزارةمديرية املؤسسات التعليمية اخلاصة يف  
 .املكتب التنفيذي لنقابة املعلمني  -املكتب التنفيذي لالحتاد الوطين لطلبة سورية 
  ).الديوان-القرارات-أمانة السر(جملس التعليم العايل  

 


