
 اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
  /٣القرار رقم /

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

  ٤/١٠/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ١وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (
  يقرر ما يلي:

الرتبيـة يف جـامعيت حلـب والفـرات  اتحيدث ويفتتح اختصاص "معلم صف" يف نظام التعليم املفتوح يف كلي -١المادة
  .٢٠١٠/٢٠١١بدءاً من العام الدراسي 

بقــرار مــن الــوزير بنــاًء علــى اقــرتاح جملــس التعلــيم  )١(تعتمــد اخلطــة الدراســية لالختصــاص املــذكور يف املــادة  -٢المــادة
  العايل وموافقة جملس اجلامعة املختص.

  حتدد مدة الدراسة يف هذا االختصاص بأربع سنوات. -٣المادة
  االختصاص وفق اآليت :تقوم جامعتا حلب والفرات باإلعالن عن شروط التقدم إىل هذا  -٤المادة

ا املتاحة قبل اإلعالن. -أ    حتدد أعداد الذين سيتم قبوهلم سنوياً وفق الطاقة االستيعابية للجامعة وإمكانيا
ي أو األديب) علــى الثانويــة العامــة (الفــرع العلمــيشــرتط للقيــد يف هــذا الربنــامج أن يكــون الطالــب حاصــًال  -ب

  جملس اجلامعة . وحتدد نسب القبول لكل فرع بقرار من
تعلن اجلامعتان وملرة واحدة فقط، عن قبول طلبات  املعلمني الوكالء مـن أبنـاء حمافظـات املنطقـة الشـرقية  -ج

م التعليميــــة عــــن أبنــــاء ديــــر الــــزور) و  -احلســــكة-(الرقــــة منــــاطق شــــرق حلــــب الــــذين تزيــــد مــــدة خــــدما
 ٢٠٠٩/٢٠١٠مـن العـام الدراسـي /يوم باحتساب مدة تدريس املتقدم حـىت آخـر يـوم دوام فعلـي ٥٠٠/

، .ويرتـب قبـول املتقـدمني حسـب التسلسـل وفـق األسـس املعتمـدة الـيت حتـددها اجلامعـات بعـد االسـتعانة 
أيـــام اخلدمـــة) ويـــتم توزيـــع هـــؤالء  -الشـــهادة -باملقرتحـــات واملعـــايري الـــواردة يف كتـــاب وزارة الرتبيـــة (العمـــر

لــى دفعــات ســنوية علــى أال تزيــد مــدة القبــول علــى مخــس املتقــدمني الــذين تنطبــق علــيهم شــروط القبــول ع
  سنوات.

تزود وزارة الرتبية جـامعيت حلـب والفـرات بالثبوتيـات وبيانـات اخلدمـة للمتقـدمني ممـن قـاموا بـالتعليم ألكثـر  -د
  / يوم .٥٠٠من /

  ختصص املقاعد للقبول يف هذا االختصاص وفق النسب اآلتية: -٥المادة 
ديـر الـزور) يف  -احلسـكة-د للمعلمني الوكالء من أبناء حمافظات املنطقة الشرقية (الرقـةمن املقاعنسبة  -     

  مناطق شرق حلب يف جامعة حلب . أبناء  جامعة الفرات ، و
  من املقاعد لباقي املتقدمني وفق األسس املعتمدة للقبول يف نظام التعليم املفتوح. نسبة -      
  ة بقرار من جملس اجلامعة املختص.حتدد نسب القبول يف كل شرحي -     

  



                                                                               
  

) مــن هــذا القــرار وفــق ٤أ : حتــدد رســوم التســجيل يف هــذا الربنــامج للطــالب املقبــولني وفقــاً ألحكــام املــادة ( -٦المــادة
  اآليت: 
 تســجيل الطالــب للمــرة األوىل ، وعنــد إعــادة تســجيل الطالــب ل س رســم تســجيل يســتوىف عنــد  ٢٠٠

  املنقطع عن الدراسة .
  ل س رسم سنوي .   ٣٠٠
  رسم شهادة . ٥٠٠
  رسم كشف عالمات . ٥٠٠

  ل س رسم اخلدمات اجلامعية لكل مقرر يستوىف سنوياً ولكل مقرر يعيده الطالب إذا رسب فيه. ٥٠٠         
ن املســجلون يف الربنــامج فيعــاملون مــن حيــث رســوم التســجيل معاملــة طــالب التعلــيم أمــا الطــالب اآلخــرو  -ب        

  املفتوح املسجلني يف االختصاصات األخرى.
  .جامعة حلبحيدد جملس التعليم العايل (مناطق شرق حلب) بناء على اقرتاح جملس  – ٧المادة
  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . - ٨المادة
       ٥/١٠/٢٠١٠دمشق يف            

  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                               
  وزير التعليم العايل                                                                                                                             

  
  غياث بركات الدكتور                                                                                                                              

 




