
 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  /             /القرار رقم 

  وزير التعليم العايل 
  ٠املتضمن إحداث وزارة التعليم العايل ١٩٦٦لعام ) ١٤٣(بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  .منه) ٣(السيما املادة ٢٠٠١لعام  /١٩/وعلى أحكام القانون رقم 
املتضمن التعليمات التنفيذية ألحكام القانون رقم  ١/١١/٢٠٠٦و تاريخ /٩٦/م القرار رقم وعلى أحكا

  .٢٠٠١لعام / ١٩/
  . وعلى اقتراح جلنة تعادل الشهادات

  :يقرر مايلي
التعليمـات  ملتضمنا ١/١١/٢٠٠٧و تاريخ /٩٦رقم من القرار  )٣٣-٣٢-٢٩ -٢٨(ذوات األرقام  املوادتعدل   -١املادة 

 اخلاص مبعادلة الشهادات ما بعد الشهادة الثانوية واملمنوحة مـن  ٢٠٠١لعام ) ١٩(ألحكام القانون رقم  يةالتنفيذ
  :حبيث تصبح على النحو اآليت واملعاهد غري السوريةاجلامعات 

   ةـسنة تدريب إلزاميبمن جامعة مدة الدراسة فيها مخس سنوات  احلائز شهادة طب بشري يطالب  -أ :٢٨املادة     
   .يف تلك اجلامعة، أو يف إحدى املستشفيات احلكومية السورية) اضافية ( 
 ةـإلزامي سنة تدريببأسنان من جامعة مدة الدراسة فيها أربع سنوات احلائز شهادة طب يطالب  -ب

  .يف تلك اجلامعة، أو يف إحدى املستشفيات احلكومية السورية) اضافية ( 
 ملن استوىف كافـة  المتحان تقوميي على مستوى وطين) ب-أ(يف الفقرتني  تشهاداخيضع محلة ال -جـ               

  .التوثيقية والسيما مدة اإلقامةالشروط 
  :اآليتمن هذا القرار وفق ) ٧و٦(يف حال عدم توفر مدة اإلقامة الواردة يف املادتني  :٢٩املادة      

      طـري والعلـوم األساسـية والتطبيقيـة    والطـب البي  الطبية املساعدةيف الكليات الطبية والعلوم   - أ
      أشهر يف كـل سـنة مـن السـنوات الدراسـية     / ٦/جيب أال تقل املدة عن  املتوسطة واملعاهد

  .لسنة األخريةا أشهر يف/ ٥/االنتقالية و
       مـن أشهر يف كل سنة من السنوات الدراسـية  / ٥/يف الكليات األخرى جيب أال تقل املدة عن  -ب

  .الدول العربية منأشهر يف كل سنة من السنوات الدراسية / ٣/ألجنبية وأال تقل عن الدول ا
        /٦/مبقـررات اسـتدراكية ال تقـل عـن     ) ب -أ (التعادل املشمولني بالفقرتني  يكلف طالبو -ج                         

 يف االختصاصـات  مقررات وال تزيد على عدد مقررات السنة األخرية وخيضع محلة الشـهادات  
         الطبية والعلوم الصحية والطب البيطري واملعاهد املتوسطة ذات الصلة بعد النجـاح يف املقـررات  

  .امتحان وطيناالستدراكية إىل 
  الطالب املسجلون فقط قبل  أعاله )جـ- ب -أ(لفـقرات  ايستفيد من األحكام الواردة يف  -د          



 

  اعتباراً ) ٧و٦(شريطـة أن يلتزموا باإلقامة احملددة يف املادتني  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسي بدء العام               
  .فترة الدراسةاملذكور وحىت اية من العام الدراسي               

         اعتماديـة اجلامعـة ماحنـة    جيوز للجنة تعادل الشهادات يف حال عدم قناعتها املوضـوعية يف  -أ    :٣١املادة 
         أو يف مستوى الشهادة أن ختضع طالب التعادل إىل امتحان تقوميي علـى  الشهادات غري الطبية

  مستوى وطين جتريه مديرية التقومي واالعتماد وفق القواعد اليت تقترحها جلنة التعادل ويعتمدها 
  .الوزير                 

تز طالب التعادل االمتحان ألربع مرات على األكثر يتم رفض معادلة الشهادة ائياً إال         إذا مل جي  - ب           
  بع املذكورة ففي هذه احلالة يف امتحانات الدورات األر% ٣٥عن  إذا حصل على معدل ال يقل

  .            مينح دورة إضافية واحدة                   
         تـوفر مـع  التعادل  موضوعالتعادل عند عدم كفاية برنامج احلصول على الشهادة  طالبف يكل -أ  :٣٢املادة 

  وال تزيدمقررات / ٦/مبقررات استدراكية ال تقل عن ) ٧و٦(اإلقامة وفق أحكام املادتني  شرط
  .السنة األخرية  مقررات  عدد على                 

         لدراسة حتسم سنة دراسية واحدة من املدة املتوجبة للحصول علـى عند حساب عدد سنوات ا -١-ب    
وحتسـم سـنتان         . الشهادة إذا كانت هذه الشهادة مسبوقة بشهادة معهد متوسط متوافقة معهـا 

دراسيتان إن كانت مسبوقة بشهادة جامعية أخرى متوافقة مع الشهادة موضوع التعادل مع أخـذ         
الساعات املعتمدة باحلسبان يف اجلامعات اليت تتبع هذا النظام من الدراسة ويعود للجنة التعادل  عدد

  تقدير موضوع التوافق بني الشهادات
         إذا كان النقص يف برنامج الدراسة بسبب زيادة عدد املقررات املعفى منها نتيجة دراسة سابقة -٢        

  .دات حتديد عدد املقررات االستدراكية اليت سيكلف ا فيعود للجنة تعادل الشها
        احلقـوق والشـريعة خبمـس     يت اإلجـازة يف شهاد السابقة يطالب حاملو )أ(خالفاً حلكم الفقرة  -ج   

        وفـق  اإلقامـة   تـوفر حال  أما يف، )٧(وفق أحكام املادة  توفر اإلقامة يف حال تكميلية  قرراتم
         حبيث الاستدراكية  اخلمسة مبقرراتباإلضافة إىل املقررات التكميلية  لبونيطاف/ ٢٩/دة املا أحكام

  .  عن عدد مقررات السنة األخرية والتكميلية يقل جمموع املقررات االستدراكية
ء أعاله الطالب املسجلون فقط قبل بد) جـ-ب -أ(يستفيد من األحكام الواردة يف الفـقرات   - د      

اعتبـاراً         ) ٧و٦(شريطـة أن يلتزموا باإلقامة احملددة يف املـادتني   ٢٠٠٨/٢٠٠٩العام الدراسي 
  .من العام الدراسي املذكور وحىت اية فترة الدراسة

  .١/١١/٢٠٠٦و تاريخ / ٩٦/من القرار رقم ) ٣٣(تطوى املادة   -٢املادة 
  .لتنفيذه وينهى العمل باألحكام املخالفة له أينما وردت ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم -٣املادة

  وزير التعليم العايل                       
                  
  غياث بركاتالدكتور                                   


