
   اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل         

  /٣٥٥القرار/
  مجلس التعليم العالي 

    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (
املنعقـــدة بتـــاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعـــام الدراســـي ١٩وعلـــى مـــا أقـــره جملـــس التعلـــيم العـــايل يف جلســـته رقـــم (

٩/٨/٢٠١١  

  يقرر ما يلي:
جيوز انتقال الطالب السوريني ومن يف حكمهم من جامعات ومعاهد (لبنان وليبيا واليمن) املعتمدة يف  -١المادة

للعام ية) (دون النظر إىل عالمة الشهادة الثانو  واملعاهد السورية اجلمهورية العربية السورية إىل اجلامعات
  وفق اآليت: فقط ٢٠١١/٢٠١٢الدراسي 

  أوًال : المسجلون في جامعات حكومية : 
/ ١٨٣الذين حققوا الشروط املنصوص عليها يف الفصل األول من قرار جملس التعليم العايل رقم / - ١

طب  –ينقلون إىل اجلامعات احلكومية السورية (عدا كليات: الطب  ١٥/١٠/٢٠٠٧تاريخ 
 املعلوماتية) وفق رسم التعليم املوازي. –الصيدلة  -األسنان

) ساعة معتمدة ٢٥) رصيدًا أو (٥٠الذين اجتازوا السنة األوىل (جناحًا أو نقًال) أو حققوا (  - ٢
 –الصيدلة  -طب األسنان –ينقلون إىل اجلامعات احلكومية السورية (عدا كليات: الطب 

 ملوازي.املعلوماتية) وفق رسم التعليم ا

اليت استفاد الطالب منها عن طريق  -مقاعد -الطالب املسجلون وفق التبادل الثقايف (منح - ٣
ا الوزارة) واجتازوا السنة األوىل (جناحًا أو نقًال) أو حققوا ( ) رصيدًا أو ٥٠املفاضلة اليت أجر

طب  –طب ) ساعة معتمدة ينقلون إىل اجلامعات احلكومية السورية (مبا فيها كليات: ال٢٥(
املعلوماتية) وفق نظام املوازي. أما الذين مل جيتازوا السنة األوىل فينقلون إىل  –الصيدلة  -األسنان

تطبق عليهم أحكام الفقرة  يف اجلامعات اخلاصة اجلامعات اخلاصة ويف حال عدم توفر االختصاص
 ) املذكورة أدناه.٤(

) ساعة معتمدة ٢٥) رصيدًا أو (٥٠حيققوا (الطالب املسجلون ومل جيتازوا السنة األوىل أو مل  - ٤
م الثانوية.  فيقبلون يف نظام التعليم املفتوح يف االختصاصات اليت تتناسب مع شهادا

) طالب كليات الطب وطب األسنان والصيدلة واملعلوماتية ينقلون إىل ٣مع مراعاة البند ( - ٥
 اجلامعات اخلاصة السورية.

  الطالب المسجلون في الجامعات الخاصة: - ثانياً       
الطالب املسجلون يف اجلامعات اخلاصة ينقلون إىل اجلامعات اخلاصة السورية ويف االختصاصات  - ١

م.   املماثلة الختصاصا
الطالب املسجلون يف كليات الشريعة والعلوم الشرعية ينقلون إىل معهد الشام العايل للعلوم  - ٢

 العربية والدراسات والبحوث اإلسالمية. الشرعية واللغة



) ســاعة ٢٥) رصــيداً أو (٥٠الطــالب الــذين اجتــازوا الســنة األوىل ( جناحــاً أو نقــًال) أو حققــوا ( - ٣
معتمدة يف اختصاصات غري موجـودة يف اجلامعـات اخلاصـة و معهـد الشـام العـايل للعلـوم الشـرعية 

ون إىل نظــــام التعلــــيم املفتــــوح يف اجلامعــــات واللغــــة العربيــــة والدراســــات والبحــــوث اإلســــالمية ينقلــــ
م.  احلكومية يف االختصاصات املماثلة الختصاصا

) ســاعة ٢٥) رصــيداً أو (٥٠الطــالب الــذين اجتــازوا الســنة األوىل ( جناحــاً أو نقــًال) أو حققــوا ( - ٤
معتمدة يف اختصاصات غري موجـودة يف اجلامعـات اخلاصـة و معهـد الشـام العـايل للعلـوم الشـرعية 
واللغـــة العربيـــة والدراســـات والبحـــوث اإلســـالمية ويف نظـــام التعلـــيم املفتـــوح ينقلـــون إىل  اجلامعـــات 

م وفق رسم التعليم املوازي.  احلكومية يف االختصاصات املماثلة الختصاصا

) سـاعة ٢٥) رصـيداً أو (٥٠الطالب الذين مل جيتازوا السـنة األوىل ( جناحـاً أو نقـًال) ومل حيققـوا ( - ٥
املسجلون يف اختصاصات غري موجودة يف اجلامعات اخلاصـة ومعهـد الشـام العـايل للعلـوم  معتمدة

الشـــــرعية واللغـــــة العربيـــــة والدراســـــات والبحـــــوث اإلســـــالمية يقبلـــــون يف نظـــــام التعلـــــيم املفتـــــوح يف 
م الثانوية.  االختصاصات اليت تتناسب مع شهادا

  خاصة:الطالب المسجلون في المعاهد الحكومية وال - ثالثاً  
الطالب املسجلون يف املعاهد احلكومية واخلاصة ينقلون إىل املعاهد احلكومية يف االختصاصات املماثلة         

م وفق رسوم التعليم املوازي.  الختصاصا

جيوز انتقال الطالب شرطيًا على تقدمي الوثائق املطلوبة منهم، مبوجب تعهد شرف (مرفق صورة عنه)  -٢المادة
لى أال مينحون أي وثيقة تشري إىل وضعهم اجلامعي قبل استكمال األوراق املطلوبة منهم ملدة عام ع

  والتأكد من صحتها.
يوزع الطالب على اجلامعات وفق مصدر الثانوية، ويف حال عدم توفر االختصاص أو كون الثانوية غري  -٣المادة

  سورية حسب رغبة الطالب.
فقط، ويتم قبول طلبات االنتقال بدءًا من  ٢٠١٢- ٢٠١١الدراسي يطبق هذا القرار للعام  -٤المادة

وال ينظر بأي طلب بعد هذا  ١/١٠/٢٠١١وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم  ١٤/٨/٢٠١١
  التاريخ.

  جيب أن يتحقق شرط اإلقامة وفق األسس املعتمدة لتعادل الشهادات بالنسبة لطالب اليمن وليبيا. -٥المادة
  .١٥/١٠/٢٠٠٧/ تاريخ ١٨٣مامل يرد عليه نص تطبق أحكام القرار رقم /يف كل  -٦المادة
   قبول هؤالء الطالب يف اجلامعات اخلاصة يتضمن االستثناء من شرط عالمة القبول فقط. -٧المادة
  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -٨المادة

   ١٠/٨/٢٠١١ دمشق يف          
  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                                      

  وزير التعليم العايل                                                                                                  
  

  عبد الرزاق شيخ عيسى الدكتور                                                                                              
 


