
   جلمهورية العربية السوريةا

     جملس التعليم العايل   
  /١٧٤القرار رقم/

  مجلس التعليم العالي 
  وتعديالته. ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

ا. ٢٠٠٦/ لعام ٢٥٠وعلى أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات الصادرة باملرسوم رقم /   وتعديال
املنعقـــــــدة بتـــــــاريخ  ٢٠١١/٢٠١٢) للعـــــــام الدراســـــــي ٥وعلـــــــى مـــــــا أقـــــــره جملـــــــس التعلـــــــيم العـــــــايل يف جلســـــــته رقـــــــم (

١٢/١٢/٢٠١١  
  :يأتييقرر ما 

تعتمد القواعد واألسس الناظمة آلليات تسجيل طالب املاجستري يف اجلامعات السورية ومتابعتهم -١المادة
  وتقوميهم، الواردة يف املواد اآلتية:

دد جملس الكلية بناء على اقرتاح جمالس األقسام ( وبعد االطالع على مقرتحات أعضاء اهليئة حي-٢المادة
التدريسية يف كل قسم) يف مطلع كل عام دراسي حماور ملواضيع األحباث اليت ميكن للطالب التسجيل 

اية على أن يتم حتديد املوضوع واملشرف لكل طالب ق ،حماور األحباث على الطالب عليها وتعلن بل 
وتطبق هذه املادة على الطالب املسجلني أول مرة بدءًا من العام  الفصل األول من سنة املقررات.

 .٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي 
يوفر هذا املقرر " يدرس على مدار السنة. مشروع البحث"أو  "بحثالحلقة "حتديد مقرر باسم يتم  -أ-٣المادة

وآلياته وأدواته  البحث العلمييف الفصل األول من سنة املقررات معلومات للطالب عن منهجيات 
ويلتفت الطالب يف الفصل الثاين إىل إعداد خمطط حبثه من خالل التواصل مع أستاذه  وطرائقه

م املشرف وبشكل تدرجيي وصوًال إىل إقرار خمطط البحث من جملسي القسم والكلية قبل انتهاء العا
  ٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي. وتطبق هذه الفقرة على الطالب املسجلني أول مرة بدءاً من العام الدراسي 

تكلف جلنة البحث العلمي والدراسات العليا يف جملس التعليم العايل مبتابعة الكليات لتعديل أنظمة  -ب         
  .٢٠١٢/٢٠١٣الدراسات العليا فيها قبل بدء العام الدراسي 

نة خمتصة قبل اعتماد خمطط البحث، ويف حال عدم جناح الطالب يتم إجراء سيمينار أويل أمام جل -٤المادة 
اية العام  م يف  وا مقررا باملقررات حيتفظ مبوضوع البحث. وتطبق هذه املادة على الطالب الذين أ

  .٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي 
مينح الطالب مهلة ثالثة أشهر من تاريخ إعالن نتائج امتحانات املقررات، كحد أقصى، إلمتام  -أ -٥المادة

، ويف حال عدم راسات العليا بالبت بذلكجملس البحث العلمي والد ويفوضتسجيل موضوع حبثه 
وا سنوات املقررات يفالتسجيل  ائياً. ويطبق هذا الشرط على الطالب الذين أ  يلغى قيد الطالب 

  .٢٠١٢/٢٠١٣اية العام الدراسي 
  
  



وا املقررات -ب ومل متض مدة سنة على ذلك فيجب أن يسجلوا على األطروحة  أما الطالب الذين أ
اء املقررات وإال يلغى قيدهم.   خالل مدة أقصاها عام ميالدي من تاريخ إ

أشهر أمام جلنة مكلفة من جملس القسم، وجيوز  أربعةعلى الطالب أن يعد سيمناراً عن تقدم حبثه كل  -٦المادة
على األكثر ليتقدم بسيمنار آخر، على أن أربعة أشهر هلذا اجمللس يف حال تعثر الطالب، منحه مهلة 

اية األشهر األربعة األخرية  من املاجستري إن مل حيقق نتائج مرضية تسجيلهيشطب يلغى قيده و  يف 
  األطروحة بعد صدور هذا القرار. وتطبق هذه املادة على كل من يسجل

ا كافة وفق معايري اجلودة واالعتماد، اافتتاح برامج جديدة ما مل يتم التحقق من تو  ال جيوز-٧المادة فر مستلزما
  وخباصة يف فروع اجلامعات.

م أكثر من سنة بتاريخ هذا القرار وفق ا - أ -٨المادة اء مقررا   آليت:تسوى أوضاع الطالب الذين مضى على إ
ائية حىت  -١ لتسجيل األطروحة، ويف حال عدم التسجيل  ١/٧/٢٠١٢مينح الطالب مهلة 

ائياً.  خالل هذه املدة يلغى قيده 

 ) من هذا القرار.٦تطبق على هؤالء الطالب أحكام املادة ( -٢

الطلب من نواب رؤساء اجلامعات لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا حصر هذه احلاالت   - ب
 .١/٧/٢٠١٢الكليات ووضع اآللية املناسبة لتسوية أوضاعهم قبل  يف مجيع

يعد نواب رؤساء اجلامعات لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ونواب عمداء الكليات للشؤون  -٩المادة
 العلمية مسؤولني عن تنفيذ أحكام هذا القرار.

  من يلزم لتنفيذه.ويبلغ هذا القرار  ينشر -١٠المادة
  ١٣/١٢/٢٠١١دمشق يف           
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