
  رية اجلمهورية العربية السو
   وزارة التعليم العايل   

 

  و /٦٥/  قرار رقم 
  

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

  .منه) ٣(والسيما املادة  ٢٠/٣/٢٠٠١تاريخ ) ١٩(وعلى أحكام القانون رقم 
  .منه/ ٣٤/ وال سيما املادة رقم ٤/١/٢٠٠٩و تاريخ /١وعلى أحكام القرار رقم 

 .٢٦/٥/٢٠٠٩وعلى اقتراح جلنة تعادل الشهادات جبلستها املنعقدة بتاريخ 
  

  :يقـرر مايلـي
املتضـمن    ٤/١/٢٠٠٩و تـاريخ  /١يضاف البند رابعاً املرافق إىل اجلداول املرفقة بـالقرار رقـم    - ١ املادة

 .٢٠٠١لعام ) ١٩(ألحكام القانون رقم التعليمات التنفيذية 
 .ريدة الرمسية ويبلغ من يلزم لتنفيذهينشر هذا القرار يف اجل - ٢ املادة

 
  

  وزير التعليم العايل

  الدكتور غياث بركات

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رية اجلمهورية العربية السو
   وزارة التعليم العايل   

 

  و/٦٥  /القرار رقم   : تابع
  الكليات الطبية وطب األسنان والصيدلة والعلوم الطبية املساعدة: رابعاً 

  :والطب البيطري والعلوم األسـاسية والتطبيقية

  

 الرقم
  إلقامةجمموع أشهرالنقص يف ا

   يف كامل مدة الدراسة 

  المعالجة

  
  الطب وطب األسنان

  
  الصيدلة

  العلوم الطبية املساعدة
والطب البيطري والعلوم 
  األسـاسية والتطبيقية

  أشهر/ ٤/  ١

مقرراً/١٥/يكلّف بـ
وتدريب سريري يف استدراكياً 

 ٦أحد املشايف التعليمية ملدة 
 متبوع بتقومي جتريه جلنة أشهر

  ةخمتص

مقرراً / ١٥/يكلّف بـ
امتحان واستدراكياً 
  مالزمة

مقرراً / ١٥/يكلّف بـ
  استدراكياً 

  أشهر/ ٥/  ٢

مقرراً/١٨/يكلّف بـ
وتدريب سريري يف استدراكياً 

 ٦أحد املشايف التعليمية ملدة 
 متبوع بتقومي جتريه جلنة أشهر

  خمتصة

مقرراً / ١٨/يكلّف بـ
امتحان واستدراكياً 
  مالزمة

مقرراً / ١٨/يكلّف بـ
  استدراكياً 

  أشهر/ ٦/  ٣

مقرراً / ٢١/يكلّف بـ
وتدريب سريري يف استدراكياً 

 ٦أحد املشايف التعليمية ملدة 
 متبوع بتقومي جتريه جلنة أشهر

  خمتصة

مقرراً / ٢١/يكلّف بـ
امتحان واستدراكياً 
  مالزمة

مقرراً / ٢١/يكلّف بـ
  استدراكياً 

  أشهر/ ٧/  ٤

مقرراً/٢٤/بـيكلّف
وتدريب سريري يف استدراكياً 

 ٦أحد املشايف التعليمية ملدة 
 متبوع بتقومي جتريه جلنة أشهر

  خمتصة

مقرراً / ٢٤/يكلّف بـ
امتحان واستدراكياً 
  مالزمة

مقرراً / ٢٤/يكلّف بـ
  استدراكياً 

  :مع مراعاة ما يلي
 .من هذه اجلداول) أوالً وثانياً وثالثاً(أحكام البنود  - 
  .أشهر يف أي عام دراسي/ ٣/أال تقل مدة اإلقامة عن  - 
 .أشهر/ ٧/أال يزيد جمموع النقص يف اإلقامة يف كامل جمموع سنوات الربنامج الدراسي عن  - 
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩أشهر املطلوب حتققها قبل العام الدراسي / ٧/حيسب النقص يف اإلقامة باملقارنة مبدة  - 


