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  و /  33/قرار رقم 
  

  وزير التعليم العايل
  .املتضمن إحداث وزارة التعليم العايل 1966لعام ) 143(بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  .منه) 3(والسيما املادة  20/3/2001تاريخ ) 19(وعلى أحكام القانون رقم 
  .4/1/2009و تاريخ /1وعلى أحكام القرار رقم 

 .2010/ 2 /21عادل الشهادات جبلستها املنعقدة بتاريخ وعلى اقتراح جلنة ت
  :يقـرر مايلـي

املتضمن التعليمات التنفيذيـة ألحكـام    4/1/2009و تاريخ /1التعديالت اآلتية على القرار رقم  جترى - 1 املادة
 :2001لعام ) 19(القانون رقم 

  :النص اآليت  /7/من املادة ) 3(الفقرة من  الثاينالبند اية  يضاف إىل - 1
فيجـب أال  ) الكليات التطبيقية(رسني يف الدول العربية وفق نظام الساعات املعتمدة اا بالنسبة للدأم  -

 املراحـل ثالث مرات خـالل   علىيزيد تكرارها  شريطة أال سنوياًستة أشهر  عن اإلقامة  تقل مدة
طبـق  أشهر، ت/ 6/هذه السنوات الثالث عن  ويف حال نقصت اإلقامة يف إحدىبأكملها الدراسية 

على هذه السنة، ويطالب الطالب املسـجلون  و /1رقم القرار باألحكام الواردة يف اجلدول املرفق 
 .أشهر على األقل/ 8/بـ  2009/2010اعتباراً من العام الدراسي 

 :اآليت البند) 7( ادةمن امل )3( الفقرةيضاف إىل اية  - 2
 إخراج، تصوير(ختصاصات املتعلقة بالفنون خالفاً ملا ذكر يف البنود املذكورة أعاله جيوز لطالب اال -

ة األخرية من الدراسـة أن  يف السن) وغريها من االختصاصات ذات العالقة....سينمائي  تلفزيوين، 
مشروع التخرج خارج بلد الدراسة، شريطة أال تقل اإلقامة يف هذه السنة عن فصل دراسـي  جيروا 
 .و على السنوات االنتقالية/1امللحق بالقرار رقم  وتطبق أحكام اإلقامة الواردة يف اجلدول، واحد

 :اآليت نصال/ 31/املادة  من) ب(من الفقرة / 1/لبند اإىل اية ضاف ي - 3
جامعية أخرى غري مكتملة وتنسجم مع الشهادة  بدراسةمسبوقة أما إذا كانت الشهادة حمل التعادل   -ج 

شريطة أن يكون صاحب الدراسة فتحسم سنة دراسية واحدة عند حساب عدد سنوات حمل التعادل 
اجلامعية األوىل ويطبق ذلك على الطالـب   الدراسةالعالقة قد أمت بنجاح السنة األوىل على األقل من 

 . 2010/2011املسجل ألول مرة بدءاً من العام الدراسي 
 :اآليت نصهما)د،هـ(الفقرتان  / 33/تضاف إىل املادة  - 4
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          العـام  بـدءاً مـن   النظريةيف االختصاصات للطالب املسجل ألول مرة  اجلامعية الشهادة ال تعادل   -د 
احتساب  دون٪ 50ممن معدله يف شهادة الدراسة الثانوية العامة يقل عن  2011/2012الدراسي 

 .عالمة الديانة
 2012 /2011 سـي للطالب املسجل ألول مرة بدءاً من  العـام الدرا جلامعية ال تعادل الشهادة ا  - ه 

يف  الشهادة موضوع التعادل ممن معدلـه استناداً لشهادة معهد متوسط أو شهادة جامعية متوافقة مع 
  ./33/من املادة  د ،بيف البندين  شهادة الدراسة الثانوية العامة يقل عن النسب احملددة

 .فقا، اجلدول املر4/1/2009و تاريخ /1فقة بالقرار رقم ااجلداول املر منالبند ثانياً  إىل يضاف - 5
 .ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ويبلغ من يلزم لتنفيذه - 2 املادة

  2010/     /دمشق يف 

  وزير التعليم العايل

  الدكتور غياث بركات
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  و/ 33القرار رقم : تابع

  النظرية يف الدول العربيةالكليات : ثانياً
  

  الرقم
    ة يف األعوام الدراسي نقص اإلقامة

  )2008/2009ولغاية   2006/2007(
  املعاجلة

، عامني دراسينيأشهر يف / 3/إقامة ملدة   1
  عام دراسي واحد ومدة شهرين يف 

  تعادل دون احلاجة إىل ترميم

  نيدراسي نييف عام إقامة ملدة شهرين  2
  عام دراسي واحدوثالثة أشهر يف 

/ 6/يكلّف بـ (ترميم فصل دراسي 
  )اكيةمقررات   استدر

 ثالثة أعوام دراسية يف  إقامة ملدة شهرين  3
يكلّف (ترميم ما يعادل سنة دراسية 

  )مقرراً استدراكياً/ 12/بـ 
  تعاجل وفق األسس املعتمدة سابقاً  2006/2007قبل العام األعوام الدراسية   4

ل عن    ام         / 4/مدة اإلقامة يجب أال تق ارًا من الع ل عام دراسي اعتب أشهر في آ
  2009/2010لدراسي ا

  
) ج/31(أما بالنسبة لكلييت احلقوق والشريعة يطالب باملقررات الواردة يف اجلدول املذكور أعاله إضافة للمقررات الواردة يف املـادة   -

  .و/1من القرار رقم 
  


