
   اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل     

  / ٣١٠القرار رقم /
  مجلس التعليم العالي 

    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (
  وتعديالته. ٢٠٠١/ لعام ٣٦وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم /

املنعقـــدة بتـــاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعـــام الدراســـي ١٦العـــايل يف جلســـته رقـــم (وعلـــى مـــا أقـــره جملـــس التعلـــيم 
٢٧/٦/٢٠١١    

  يقرر ما يلي:
املتضمن قواعد  ٢٩/١١/٢٠٠٧) تاريخ ٣١) من قرار جملس التعليم العايل رقم (٥١تعدل املادة (-١المادة

  االعتماد العلمي للجامعات اخلاصة وفق اآليت:
  التحويل املماثل

  سورية إىل جامعة خاصة سورية) ( من جامعة غري 
جيـــوز انتقـــال ( حتويـــل مماثـــل) الطـــالب الســـوريني وغـــري الســـوريني املســـجلني يف اجلامعـــات غـــري  -أوالً         

  السورية(احلكومية واخلاصة) إىل اجلامعات اخلاصة السورية وفق الشروط اآلتية:

ــا يف  -١ بلــد الدراســة ويف اجلمهوريــة أن تكــون اجلامعــة الــيت يدرســون فيهــا معتمــدة ومعرتفــاً 
 العربية السورية.

  عدم جواز النقل من اجلامعات اخلاصة غري املعتمدة يف بلدها. -٢

) مــن القــرار رقــم ١مــن املعــدالت احملــددة يف املــادة ( ٪١٠أال يقــل معــدل الطالــب عــن   -٣
مع مراعاة شرط اإلقامة ( مثانيـة أشـهر يف العـام الدراسـي)  ٢٨/٦/٢٠١١/ تاريخ ٣٠٦/

  ٪.٥٠يقل املعدل بأي حال من األحوال عن  وأال

أن تتفــق الشــهادة الثانويــة الــيت حيملهــا طالــب االنتقــال مــع قواعــد القبــول يف اجلامعــة الــيت  -٤
 يرغب يف االنتقال إليها.

أن يكــون الطالــب منقــوًال أو ناجحــاً إىل الســنة الثانيــة يف اجلامعــة الــيت يرغــب يف االنتقــال  -٥
ســــاعة  ٢٥بـــــ ناجحــــاً  و، أإذا كانــــت اجلامعــــة تعتمــــد النظــــام الســــنوي أو الفصــــلي منهــــا

 .نظام الساعات املعتمدةإذا كانت اجلامعة تعتمد  معتمدة على األقل

      

    



  التحويل املماثل
  ( داخل القطر)

جلامعـات اخلاصـة الطالب املسجلني يف اجلامعات السورية (احلكوميـة واخلاصـة) إىل ا حتويلجيوز  -اً نيثا       
  السورية وفق اآليت:

  أن يكون الطالب حمققاً شرط املعدل يف الشهادة الثانوية يف سنة القبول. -١                       
           أن يكون درس مدة ال تقل عن فصل دراسي يف اجلامعة املراد االنتقال منها. -٢                       

  تغيري القيد
  إىل آخر يف اجلامعة ذاتها أو يف جامعة أخرى)(من اختصاص  

حمققـاً شـرط املعـدل يف الشـهادة الثانويـة يف سـنة القبـول يشرتط يف تغيـري القيـد أن يكـون الطالـب  -ثالثاً     
يف االختصاص املراد تغيري القيد إليه وال جيوز أن تزيد نسـبة اإلعفـاء مـن السـاعات املعتمـدة عـن 

 النسب اآلتية:

٪ مــــن الســــاعات ١٠الطالــــب ناجحــــاً أو منقــــوًال إىل الســــنة الثانيــــة يعفــــى مــــن  يف حــــال كــــان - ١
  املعتمدة على األكثر.

٪ مــــن الســــاعات ١٥يف حــــال كــــان الطالــــب ناجحــــاً أو منقــــوًال إىل الســــنة الثالثــــة يعفــــى مــــن  - ٢
 املعتمدة على األكثر.

لســــاعات ٪ مــــن ا٢٠يف حــــال كــــان الطالــــب ناجحــــاً أو منقــــوًال إىل الســــنة الرابعــــة يعفــــى مــــن  - ٣
 املعتمدة على األكثر.

يعفى الطالب من مقررات متطلبات اجلامعة ومتطلبات الكلية اليت أجنزها بنجـاح إذا كـان تغيـري  -٤
القيد بني ختصصات الكلية الواحدة يف اجلامعة نفسها على أن يكـون عـدد السـاعات املعتمـدة 

 ال يقل عن عدد الساعات يف االختصاص املراد تغيري القيد إليه.

  لقبول على أساس شهادة معهد ا
قبول الطالب من محلة شهادة املعهد املتوسط للقيد يف اجلامعات اخلاصة وفق الشروط  جيوز - رابعاً      

  اآلتية:
أن يكون اختصاص الطالب متفقًا مع االختصاص الذي يرغب التسجيل فيه وفق   -أ 

 طب أسنان:أسنان). معهد -القواعد املطبقة يف وزارة التعليم العايل ( معهد طيب:طب

 أن يكون معدله يف شهادة املعهد (جيد جداً) على األقل.  -ب 

إذا كان معدله يف الشهادة الثانوية مساويًا ملعدل القبول يف الكلية يف سنة القبول يقبل   -ج 
 دون النظر إىل معدل شهادة املعهد. 

 يعامل الطالب يف كلتا احلالتني(ب)و(ج) على أساس شهادة املعهد املتوسط.  -د 

٪ من عدد ٢٠أال يزيد اإلعفاء يف الكليات اليت تتبع نظام الساعات املعتمدة على    - ه
الساعات املعتمدة يف الكلية اليت سيقبل فيها وأال يزيد اإلعفاء على سنة واحدة يف 

بناًء على قرار  الكليات اليت تتبع نظام السنوات ووفق ما تقرره اجملالس اجلامعية املختصة
  جملس اجلامعة. إعفاء يصدر عن

    



  القبول على أساس شهادة إجازة 

جيوز قبول الطالب من محلة اإلجازة اجلامعية للقيد يف اجلامعات اخلاصة وفق الشروط  - خامساً         
 اآلتية:

أن يكون اختصاص الطالب "منسجماً" مع االختصاص الذي يرغب التسجيل فيه وفق   -أ 
  العايل.القواعد املطبقة يف وزارة التعليم 

 أن يكون معدله يف اإلجازة (جيداً) على األقل.  -ب 

إذا كان معدله يف الشهادة الثانوية مساويًا ملعدل القبول يف الكلية يف سنة القبول يقبل     -ج 
  دون النظر إىل معدل اإلجازة. 

 يعامل الطالب يف كلتا احلالتني(ب)و(ج) على أساس اإلجازة.   -د 

٪ من عدد ٢٥يت تتبع نظام الساعات املعتمدة على أال يزيد اإلعفاء يف الكليات ال - ه
الساعات املعتمدة يف الكلية اليت سيقبل فيها وأال يزيد اإلعفاء على سنة يف الكليات 
اليت تتبع نظام السنوات ووفق ما تقرره احملالس اجلامعية املختصة أما إذا كان من محلة 

كن قبوله يف كليات الصيدلة على أال شهادة اإلجازة يف العلوم الطبيعية (البيولوجيا) فيم
   من الساعات املعتمدة. ٪٣٥يزيد اإلعفاء على 

  قبول املستنفدين
مع مراعاة  املستنفدين يف اجلامعات احلكوميةالطالب يسمح للجامعات اخلاصة قبول  -أ -سادساً       

  القواعد اآلتية:
 عام.حيسب هؤالء الطالب من ضمن العدد احملدد للجامعة يف كل  -١

عن املعدل املطلوب لالختصاص املراد التسجيل شهادة الثانوية المعدله يف  ال يقلأ -٢
 فيه يف اجلامعة اخلاصة يف عام التسجيل.  

 تطبيق قواعد تغيري القيد والتحويل املماثل ( حسب احلال). -٣

 استنفد فيها.أن يقدم ما يثبت ترقني قيده يف اجلامعة احلكومية اليت  -٤

 مفصوًال من اجلامعة ألسباب تأديبية. أال يكون الطالب -٥

ال حيق للطالب املستنفد الذي سجل يف اجلامعة اخلاصة العودة إىل اجلامعة احلكومية يف  - ب    
ويف حال املخالفة يشطب قيده من اجلامعتني وال يعطى أي وثيقة  من األحوالحال أي 

  .من اجلامعتني
عة اخلاصة هلؤالء الطالب يف ضوء عدد الساعات املعتمدة حتسب مدة اإلبقاء يف اجلام  - ج             

ساعة معتمدة فصل  ١٦اليت متت معادلتها من اجلامعة احلكومية على أن حتسب كل 
  دراسي.

  أحكام عامة
 يف احلاالت الواردة يف البنود السابقة مـن هـذا القـرار أجنزه بنجاح الذييعفى الطالب من املقرر  -سابعاً        

 :إذا كان

  عدد ساعاته متساوية. -١



 ٪.٧٥منهاجه متكافئ بنسبة ال تقل عن -٢

٪) وفــق النظـــام ٦٠) وفـــق نظــام النقـــاط أو (٢أال يقــل معدلــه قـــي هــذا املقـــرر عــن ( -٣
  املئوي.

        
  
  

جيـوز للطالـب التخـرج مـن اجلامعـة اخلاصـة إال إذا أجنـز مـا يعـادل سـنتني دراسـيتني علـى األقـل  ال -ثامناً       
٪ علـــى األقـــل مـــن عـــدد الســـاعات املعتمـــدة يف نظـــام ٤٠يف النظـــام الســـنوي أو الفصـــلي ، أو 

 الساعات املعتمدة.

وال تـدخل  لقـراروفـق أحكـام هـذا ا درجـة النجـاح فقـط يف حـال معادلـة املقـرراتيعطى الطالـب  -تاسعاً  
  املقررات املكافئة يف حساب املعدل.

أو التحويــل أو تغيــري القيــد أو القبــول علــى أســاس شــهادة املعهــد أو اإلجــازة مــن  ال جيــوز النقــل -عاشــراً      
 .عن بعد) إىل اجلامعات اخلاصة -االنتساب -املراسلة-االفرتاضي -املفتوحنظام التعليم (

  اجلامعة اخلاصة مايلي:يتوجب على  -حادي عشر    
التأكــد مــن صــحة الوثــائق الــيت نقــل الطالــب علــى أساســها خــالل الفصــل األول مــن تــاريخ   - أ

  انتقاله.
ة قبـــل علـــى أساســـها خـــالل يالقيـــام مبعادلـــة الشـــهادة الثانويـــة أو أي شـــهادة أخـــرى إضـــاف  - ب

 .قبولهالفصل األول من تاريخ 

  وتغيري القيد قبل تسجيله يف اجلامعة. إصدار قرار معادلة املواد عند التحويل واالنتقال  - ج
  املخالفة له أينما وردت.من يلزم لتنفيذه وينهى العمل باألحكام  ينشر هذا القرار ويبلغ -٢المادة

  ٢٨/٦/٢٠١١دمشق يف           
  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              

  وزير التعليم العايل                                                                                                  

  اق شيخ عيسىعبد الرز الدكتور                                                                                               
 


