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  الجمهورية العربية السورية                                    
  وزارة التعليم العالي                                    

  المجلس األعلى للتعليم التقـاني   
    

  
  هـ/ ١٨٤قرار رقم  /ال

  ين . االتعليم العايل ، رئيس اجمللس األعلى للتعليم التقوزير 
  . ١٩٦٦/ لعام  ١٤٣بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم / 

  . ٢٠١٣/ لعام ٤٧و على أحكام املرسوم التشريعي رقم /
  .  ٥/٨/٢٠١٤و على ما أقرته اللجنة الطالبية املنعقدة بتاريخ 

  يقرر ما يلي :
  

  الدورة االمتحانية اإلضافية: :أوالً 
  

راف ـيف املعاهــد اخلاضــعة إلشــ مســتجد) - راســبالنظــاميون ( األوىل و الثانيــة الســنتنيميــنح طــالب  -أ - ١مــادة ال
ا عـــن أســـبوعني  إضـــافية امتحانيـــهاجمللـــس األعلـــى للتعلـــيم التقـــاين دورة  الل الفـــرتة مـــن  ـخـــال تزيـــد مـــد

فـرص التقـدم لالمتحـان أول مـرة خـالل  وافيهم مـن اسـتنفدمبن  ٤/٩/٢٠١٤ و لغاية ١٧/٨/٢٠١٤
 . ٢٠١٤-٢٠١٣    العام الدراسي

           وفــــــق مــــــا تقــــــدم بــــــه آخــــــر مــــــرة يف العــــــام الدراســــــيهــــــذه الــــــدورة  اتإىل امتحانــــــ الطالــــــبيتقــــــدم  -ب
٢٠١٤-٢٠١٣     

تكميليـــة يف العـــام الدورة الـــحتـــل هـــذه الـــدورة حمـــل الـــدورة التكميليـــة بالنســـبة ملـــن حيـــق هلـــم التقـــدم إىل  -ج
  .٢٠١٤-٢٠١٣الدراسي 

راسب) أي رسم عن هذه الدورة، أما الطـالب املسـتنفدون  –ال يسدد الطالب النظاميون (مستجد  -د
  فيسددون الرسم الذي يؤديه أمثاهلم حني يتقدمون إىل االمتحانات من خارج املعهد.

  االمتحانية. تعد هذه الدورة دورة امتحانيه  يف جمال العقوبات -هـ
األوائـــل يف الطـــالب خبصـــوص  ٢٠١٣/٢٠١٤تعـــد هـــذه الـــدورة جـــزءاً ال يتجـــزأ مـــن العـــام الدراســـي  -و

  املستويات االنتقالية والتخرج.
الطالـــب الراغـــب باالســـتفادة مـــن املســـاعدات االمتحانيـــة بنتيجـــة امتحانـــات الفصـــل الثـــاين مـــن العـــام  -ز

وميكن لطالــــــب الســــــنة الثانيــــــة ،ال حيــــــق لــــــه التقــــــدم إىل الــــــدورة اإلضــــــافية ٢٠١٣/٢٠١٤الدراســــــي 
يف حــال  و إذا كانــت تــؤدي إىل دخولــه إىل الــدورة التكميليــة املســاعدات االمتحانيــةاالســتفادة مــن 

  .التقدم بطلب إىل إدارة املعهد قبل بدء االمتحانعدم رغبته باالستفادة منها 
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هــذه  اتالثانيــة التقــدم المتحانــالســنة لديــه مــواد مــن الســنة األوىل أو حيــق لطالــب الســنة الثانيــة الــذي -ح
       و يف حـــال لديـــه درجـــة أعمـــال ،يف الـــدورة اإلضـــافية مـــن مئـــة ســـواء لديـــه درجـــة أعمـــال أم ال املـــواد

 عليه التقدم بطلب خطـي مسـجل بـديوان املعهـد قبـل بـدء االمتحـان لتقدم من مئةلا و رغب بإلغائه
  اليت مت إلغاؤها. األعمالبًال املطالبة بدرجة و ال جيوز مستق

يلتــــــزم الطالــــــب بتقــــــدمي امتحــــــان هــــــذه الــــــدورة يف املعهــــــد الــــــذي داوم فيــــــه خــــــالل العــــــام الدراســــــي      -ط
٢٠١٤-٢٠١٣  

  
  الدورة االستثنائية: :ثانياً 

  
يســـتفيد مـــن هـــذه الـــدورة طـــالب الســـنتني األوىل و الثانيـــة الـــذين اســـتنفدوا فـــرص التقـــدم لالمتحـــان  -أ -٢المـــادة 

ـــــــــــا           ٢٠١٣-٢٠١٢و  ٢٠١٢ -٢٠١١و  ٢٠١١-٢٠١٠دراســــــــــــية (األعـــــــــــوام ال يفاملســـــــــــموح 
 ) ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو مل يستفيدوا .٢٠١٤-٢٠١٣و 

  .٢٠١٤/٢٠١٥ الدراسي لتقدم للفصل األول أو الفصل الثاين من العامحيق للطالب اخليار بني ا -ب
 الدراســيحتــدد مواعيــد التســجيل للطــالب الــراغبني باالشــرتاك يف امتحانــات الفصــل األول مــن العــام  -ج

اية الدوام الرمسي يف  ٥/١٠/٢٠١٤اعتباراً من  ٢٠١٤/٢٠١٥   .٢٧/١١/٢٠١٤وحىت 
حتـــدد مواعيـــد التســـجيل للطـــالب الـــراغبني باالشـــرتاك يف امتحانـــات الفصـــل الثـــاين مـــن العـــام الدراســـي  -د

ايـة الـدوام  ٢٠١٥-٢٠١٤بدء الفصـل الثـاين مـن العـام الدراسـي من اعتباراً  ٢٠١٤/٢٠١٥ وحـىت 
 .١٤/٥/٢٠١٥الرمسي الواقع يف 

التقدم بطلبات يعيدوا أعمال السنة يف أن  ميكن للطالب املشمولني بأحكام هذا القرار الذين يرغبون -هـ
  يف املواعيد اليت حتددها إدارة كل معهد.خطية إىل معاهدهم 

يتقدم الطالب إىل االمتحانات وفقاً لألنظمة النافذة يف معاهـدهم وتعـد املقـررات احملدثـة بعـد اسـتنفاد  -و
 فرص التسجيل مقررات غري مرسبة بالنسبة هلم حىت التخرج .

 املعهد.يؤدي الطالب الرسم الذي يؤديه أمثاهلم حني يتقدمون إىل االمتحانات من خارج  -ز

 ٢٠١٤/٢٠١٥ميكــن للطالــب الــذي اختــار التقــدم إىل امتحانــات الفصــل األول مــن العــام الدراســي  -ح
ائياً أن يتق ا  دم وهو مشمول بأحكام هذا القرار  وسدد الرسوم ومل يتمكن من االشرتاك يف امتحانا

ويف هـذه احلالـة عليـه أن يسـدد رسـم  ٢٠١٤/٢٠١٥إىل امتحانات الفصل الثـاين مـن العـام الدراسـي 
ــا جمــدداً ويســقط حقــه يف اســرتداد الرســوم الــيت كــان قــد ســددها لالشــرتاك يف  املقــررات الــيت ســيتقدم 

ا ولو مبقرر واحد فيسقط  حقه يف التقـدم امتحانات الفصل األول، أما إذا كان قد اشرتك يف امتحانا
إىل امتحانـات الفصـل الثـاين وال يعـد الطالـب الــذي يـؤدي الرسـم مسـتفيداً مـن أحكامـه إذا مل يشــرتك 

   فعلياً باالمتحانات.
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ميكن للطالب الذي رقن قيده من املعهد بعد استنفاده فرص التسـجيل أو قبلهـا أن يتقـدم بطلـب إىل  -ط
ن مــن االســتفادة مــن هــذا القــرار إذا كانــت تشــمله معهــده يبــدي فيــه رغبتــه برفــع شــطب قيــده ليــتمك

  و يفوض مدير املعهد باملوافقة على إعادة القيد لالستفادة من أحكام هذا القرار فقط .، أحكامه
جيوز للطالب الذي حيمل مقررات من الفصلني ويرغب بإعادة أعمال السنة ملقررات من الفصلني،  - ي

األول ملقررات الفصل األول وأعمال السنة ملقررات الفصل التقدم إىل أعمال السنة يف الفصل 
  يت حيملها الثاين يف الفصل الثاين، ويتقدم لالمتحانات النظرية جلميع املقررات ال

يف الفصل الثاين حصراً، وحتدد مواعيد التسجيل للطالب املشمولني بأحكام هذه الفقرة يف 
  .٢٠١٤/٢٠١٥اسي يف العام الدر  املعهداملواعيد احملددة لطالب 

  :ل فيها منذ أكثر من سنتين ما يليفي االختصاصات الملغاة أو تلك التي أوقف القبو  يعتمد  -ك
: جمللس املعهد احلق يف حتويل الطالب إىل أقرب اختصاص  إذا كان الطالب في السنة األولى  -  أ

إىل اختصاصه امللغى يف املعهد نفسه و وفق قواعد و معايري يضعها جملس املعهد ، مع 
احتفاظ الطالب بوضعه السابق من حيث مدد التسجيل ، و يلزم الطالب بالدوام و الدراسة 

        ء الطالب من املقررات الناجحني فيهاوجمللس املعهد أن يقرر إعفا ،على اخلطة اجلديدة
و املتكافئة بني اخلطة الدراسية لالختصاص القدمي و اخلطة الدراسية لالختصاص احملولني إليه 

% و إذا كان للطالب درجات أعمال يف ٧٠على أن ال تقل نسبة التكافؤ بني املقررين عن 
ة القدمية فيجوز له أن حيتفظ بدرجات املقررات املتكافئة دون أن ينجح يف املقرر يف اخلط

يف املواعيد أعماله و حتتسب للمقرر اجلديد وحيق له أن يتقدم بطلب إلعادة درجة األعمال 
  .اليت حتددها إدارة كل معهد

  :  إذا كان الطـالب في السنة الثانيـة - ب
درجة وحتسب  يتقدم إىل امتحانات املواد اليت حيملها فقط و على اخلطة القدمية -١

 .االمتحان على أساس مئة إذا مل يكن له درجة أعمال

للطالب إلغاء درجة أعماله والتقدم من مئة شريطة أن يتقدم بطلب خطي إىل إدارة حيق  -٢
 هد.معمعهده يبدي فيه رغبته بالتقدم من مئة يف املواعيد اليت حتددها إدارة كل 

سم املختص بتشكيل جلنة من ثالثة بالنسبة للمقررات امللغاة يكلف جملس املعهد فيها الق -٣
 من األساتذة يف القسم لوضع األسئلة و تصحيحها .

 
) الذي انقطع ومل يسجل أو راسب  مستجد(انية ثالسنة الراسب أو طالب الوىل األسنة لطالب الحيق  -٣المادة 

و ال تشمل هذه املادة الطالب  التقدم المتحانات هذه الدورة ٢٠١٤-٢٠١٣للعام الدراسي 
  و مل يسجلوا. ٢٠١٤- ٢٠١٣الدراسي  املستجدين الذين قبلوا يف السنة األوىل بنتيجة املفاضلة للعام
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  الترفع اإلداري :ثالثاً 

  
من السنة األوىل إىل السنة الثانية استثناًء من أحكام  راسب) –النظامي (مستجد  ينقل الطالب -أ - ٤المادة 

إذا كان  ٢/٨/٢٠٠٦/و.م تاريخ ١٠/من الالئحة الداخلية للمعاهد الصادرة بالقرار رقم /٤٥املادة /
 ٢٠١٤- ٢٠١٣حيمل ستة مقررات على األكثر مهما كان نوع هذه املقررات وذلك للعام الدراسي 

  فقط .
) خيارية للطالب ، ويف حال رغبته بعدم االستفادة من أ( الفقرةتفادة من أحكام تكون االس -ب             

وال جيوز له بأي  ٤/١٢/٢٠١٤أحكامها التقدم بطلب خطي إىل ديوان املعهد خالل موعد أقصاه 
  حال من األحوال إلغاء هذا  الطلب مهما كانت األسباب.

فقط مقرر إداري                ٢٠١٤-٢٠١٣يعد مقرر التدريب العسكري يف السنة األوىل للعام الدراسي  -ج
  أعاله. املذكورة /أ/ الفقرةو ال يدخل يف حساب املقررات الستة احملددة يف 

 لسابقة من املساعدات االمتحانية و يف حال عدميستفيد الطالب املشمولون بأحكام الفقرة (أ) ا -د
  . ١٥/١٠/٢٠١٤رغبته باالستفادة من أحكام هذه الفقرة التقدم بطلب إىل ديوان املعهد قبل تاريخ 

جيب أال يزيد عدد املقررات اليت حيملها الطالب من اجل الرتفع على ستة مقررات على األكثر (مهما   -هـ
  كان نوعها) سواًء كانت إدارية أم غري إدارية.

ال يستفيد من أحكام الفقرة (أ) السابقة الطالب املستجد الذي أوقف تسجيله مدة فصل دراسي  -و
فال يستفيد من الذي أوقف تسجيله أما الطالب الراسب  ٢٠١٤-٢٠١٣خالل العام الدراسي 

لالستفادة من أحكام الفقرة (أ)  ١٥/١٠/٢٠١٤ذلك إال إذا تقدم بطلب خالل موعد أقصاه 
ذه احلالة يعد طلب اإليقاف ملغى حكمًا ،و يعامل من حيث الرسم معاملة الطالب السابقة ويف ه

   .٢٠١٤- ٢٠١٣الراسب يف العام الدراسي 
من العام الدراسي  ال يستفيد الطالب املستنفد من داخل املعهد يف الفصل األول أو الفصل الثاين -ز

إىل امتحانات الفصل األول    و كذلك املستنفدون من خارج املعهد الذي تقدم  ٢٠١٤-٢٠١٣
  من أحكام الرتفع اإلداري. ٢٠١٤-٢٠١٣أو الفصل الثاين من العام الدراسي 

  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -٥المادة 
٦/٨/٢٠١٤  

  وزير التعليم العالي
  نيارئيس المجلس األعلى للتعليم التق

  مالك محمد عليالدكتور 


