
   اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
  /١٩٩القرار رقم/

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

ا ٢٠٠٦/ لعام ٢٥٠املرسوم رقم /الصادرة ب لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعاتوعلى أحكام ا   .وتعديال
  ٨/١/٢٠١٢املنعقدة بتاريخ  ٢٠١١/٢٠١٢) للعام الدراسي ٧وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (

  :يأتييقرر ما 
  أحكام عامة: - أوالً 

الطالب الراسبون يف أي  ٨/١٢/٢٠١١/ تاريخ ٤٧٧من املرسوم رقم /) ١يستفيد من أحكام املادة ( - ١المادة
وكذلك الطالب الذين استنفدوا فرص الرسوب  ٢٠١٠/٢٠١١سنة من سنوات املقررات يف العام الدراسي 

  .٢٠١٠/٢٠١١يف العام الدراسي 
ويتم  ٢٠١١/٢٠١٢ي جترى الدورة االمتحانية اإلضافية خالل شهري شباط أو/ وآذار من العام الدراس - ٢المادة

ا مخسة عشر يوماً.   حتديد املوعد بقرار من جملس اجلامعة على أال تتجاوز مد

  الطالب الراسبون: - ثانياً 
حيق للطالب الراسبني الذين مل يستنفدوا فرص الرسوب التقدم إىل امتحان الدورة املنصوص عليها يف  - أ - ٣المادة

اية العام، وال حيق للطالب الراسب الذي مل حيقق ) من هذا القرار وإىل الدورة ال٢املادة ( نظامية يف 
) من هذا ٢درجة األعمال (أو ما يف حكمها) الدخول إىل امتحان الدورة املنصوص عليها يف املادة (

القرار ويف هذه احلالة يطالب باملقرر املعتمد للطالب اجلدد الذين قبلوا يف العام الدراسي 
اية العام.وبالدوام ويت ٢٠١١/٢٠١٢   قدم إىل امتحانات الدورة النظامية يف 

أما بالنسبة إىل الكليات اليت تكون فيها مدة دراسة املقررات سنتني وكان الطالب راسباً يف السنة األوىل،  - ب        
) من هذا القرار وجنح جبميع املقررات فيعد ناجحًا إىل ٢وتقدم إىل الدورة املنصوص عليها يف املادة (

لسنة الثانية، وعليه التسجيل فيها خالل أسبوع من تاريخ صدور النتائج وعلى الكلية تعويضه عن ا
    .اجللسات العملية واملواد النظرية إذا لزم األمر

  الطالب الراسب.) من هذا القرار الرسم املتوجب على ٣يسدد الطالب املشمولون بأحكام املادة ( -٤المادة
  
  
  
  



  
  

  مستنفدون:الطالب ال - ثالثاً 
إذا حقق الطالب املستنفد درجة األعمال ( أو ما يف حكمها) له اخليار يف التقدم إىل امتحان الدورة  -أ - ٥المادة

اية العام ٢املنصوص عليها يف املادة ( ويف ) من هذا القرار أو التقدم إىل امتحانات الدورة النظامية يف 
 ٢٠١١/٢٠١٢جلدد الذين قبلوا يف العام الدراسي هذه احلالة يطالب باملقرر املعتمد للطالب ا

  وبالدوام.
أما بالنسبة إىل الكليات اليت تكون فيها مدة دراسة املقررات سنتني وكان الطالب مستنفدًا يف السنة  - ب         

) من هذا القرار وجنح جبميع املقررات فيعد ٢األوىل، وتقدم إىل الدورة املنصوص عليها يف املادة (
ًا إىل السنة الثانية، وعليه التسجيل فيها خالل أسبوع من تاريخ صدور النتائج وعلى الكلية ناجح

   تعويضه عن اجللسات العملية واملواد النظرية إذا لزم األمر.
على الطالب املستنفد الذي مل حيقق درجة األعمال (أو ما يف حكمها) التقدم إىل امتحانات الدورة  - ٦المادة

اية العام ويف هذه احلالة يطالب باملقرر املعتمد للطالب اجلدد الذين قبلوا يف العام الدراسي النظامية يف 
  .١/٢/٢٠١٢وبالدوام بدءاً من  ٢٠١١/٢٠١٢

) ٢إذا رسب الطالب املستنفد لفرص الرسوب الذي سيتقدم إىل امتحان الدورة املنصوص عليها يف املادة ( - ٧المادة
اية العام بأي مقرر من املقررات املطلوبة يبقى مستنفداً.من هذا القرار أو الدورة ا   لنظامية يف 

) من هذا القرار الرسم الذي يسدده الطالب عند ٧و٦و٥يسدد الطالب املشمولون بأحكام املواد ( - ٨المادة
  التقدم من خارج اجلامعة.

  طالب مرحلة األطروحة في الماجستير والدكتوراه: -رابعاً 
يف مرحلة األطروحة حصل على مدد التمديد واإليقاف وكان يف آخر عام له بدءًا من  كل طالب  - ٩المادة

تاريخ صدور املرسوم ، مينح سنة ميالدية إضافية من تاريخ انتهاء مدة  ٨/١٢/٢٠١١وحىت  ١/٣/٢٠١١
  دراسته وال حيتاج يف هذه احلالة إىل تقدمي طلب ويسدد الرسوم املطلوبة وفق األنظمة النافذة.

  أحكام عامة: -ساً خام
) من هذا القرار ٢يطالب الطالب الذين يتقدمون إىل امتحانات الدورة املنصوص عليها يف املادة (- ١٠المادة

  باملقررات القدمية اليت رسبوا فيها.
يستفيد الطالب املفصولون ألسباب تأديبية أو لتقصريهم يف إجناز األطروحة من أحكام املرسوم رقم ال- ١١المادة

  .٨/١٢/٢٠١١تاريخ  /٤٧٧/
  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. - ١٢المادة

  ٩/١/٢٠١٢دمشق يف           
  
  يلرئيس جملس التعليم العا  

  وزير التعليم العايل
  




