
   جلمهورية العربية السوريةا

     جملس التعليم العايل         

  /٣٨٠القرار/
  مجلس التعليم العالي 

    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (
املنعقـــدة بتـــاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعـــام الدراســـي ٢٠وعلـــى مـــا أقـــره جملـــس التعلـــيم العـــايل يف جلســـته رقـــم (

٢٤/٨/٢٠١١  

  يقرر ما يلي:
املتضمن جواز  ١٠/٨/٢٠١١/ تاريخ ٣٥٥(أوًال) من قرار جملس التعليم العايل رقم /يعدل البند  - ١المادة

انتقال الطالب السوريني ومن يف حكمهم من جامعات ومعاهد (لبنان وليبيا واليمن) املعتمدة يف 
  العربية السورية إىل اجلامعات واملعاهد السورية وفق اآليت: اجلمهورية

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

ينقلون إىل اجلامعات احلكومية السورية (عدا كليات: الطب  ١٥/١٠/٢٠٠٧/ تاريخ ١٨٣/
 املعلوماتية) وفق رسم التعليم املوازي. –الصيدلة  -طب األسنان –

الطالب املسجلون يف اجلامعة اللبنانية الذين اجتازوا السنة األوىل (جناحًا أو نقًال)  -أ -٢
) ساعة معتمدة (حسب النظام املعتمد يف اجلامعة ٢٥) رصيدًا أو (٥٠أو حققوا (

طب  –ومية السورية (عدا كليات: الطب املنقول منها) ينقلون إىل اجلامعات احلك
 –، أما اختصاصات (طب املعلوماتية) وفق رسم التعليم املوازي –الصيدلة  - األسنان

معلوماتية) فيمكنهم النقل إىل اجلامعات اخلاصة وفق  - صيدلة -طب أسنان
م.  اختصاصا

الذين اجتازوا السنة  مجيع كليات اجلامعات اليمنية والليبيةالطالب املسجلون يف  -ب
) ساعة معتمدة (حسب النظام ٢٥) رصيداً أو (٥٠األوىل (جناحاً أو نقًال) أو حققوا (

املعتمد يف اجلامعة املنقول منها) ينقلون إىل اجلامعات احلكومية السورية وفق رسم 
  التعليم املوازي.

اليت استفاد  -مقاعد -وفق التبادل الثقايف (منح يف اجلامعات اليمنية الطالب املسجلون  -٣
ا الوزارة) ينقلون إىل اجلامعات احلكومية السورية  يف الطالب منها عن طريق املفاضلة اليت أجر



 –الصيدلة  - طب األسنان –(مبا فيها كليات: الطب االختصاصات املسجلني فيها
 املعلوماتية) وفق نظام املوازي. 

ومل جيتازوا السنة  من خارج التبادل الثقايف نيةالطالب املسجلون يف اجلامعات الليبية واليم   -٤
(حسب النظام املعتمد يف اجلامعة  ) ساعة معتمدة٢٥) رصيدًا أو (٥٠األوىل أو مل حيققوا (

 املنقول منها) فينقلون إىل اجلامعات احلكومية وفق اآليت:

  
 

مية السورية يف غري السورية فينقلون إىل اجلامعات احلكو  الثانوية بالنسبة حلملة الشهادات  - أ
ا إذا حققوا احلد األدىن املطلوب لكل اختصاص يف  االختصاصات اليت يرغبون 

وفق الرسم السوري غري املقيم يف سنة احلصول على الشهادة الثانوية  يت العام أو مفاضل
، أو يسجلون يف التعليم املفتوح يف االختصاصات اليت تتناسب مع احملدد لكل مفاضلة

م الث  (دون النظر إىل االختصاص املسجلني به يف اجلامعة املنقولني منها).انوية شهادا

السورية فينقلون إىل اجلامعات احلكومية السورية يف  الثانوية بالنسبة حلملة الشهادات   - ب
ا إذا حققوا احلد األدىن املطلوب لالختصاص يف مفاضل يت االختصاصات اليت يرغبون 

 وفق الرسم احملدد لكل مفاضلة، صول على الشهادة الثانويةاملوازي يف سنة احل العام أو 
م الثانوية  أو يسجلون يف التعليم املفتوح يف االختصاصات اليت تتناسب مع شهادا

 ( دون النظر إىل االختصاص املسجلني به يف اجلامعة املنقولني منها).

) رصيدًا أو ٥٠األوىل أو مل حيققوا (الطالب املسجلون يف اجلامعة اللبنانية ومل جيتازوا السنة   -٥
) ساعة معتمدة(حسب النظام املعتمد يف اجلامعة املنقول منها)  فيقبلون يف نظام التعليم ٢٥(

م الثانوية ( دون النظر إىل االختصاص  املفتوح يف االختصاصات اليت تتناسب مع شهادا
 املسجلني به يف اجلامعة املنقولني منها).

الليبية) النقل إىل اجلامعات - اليمينية–حيق للطالب املسجلني يف اجلامعات احلكومية ( اللبنانية   -٦
م.   اخلاصة يف االختصاصات املماثلة الختصاصا

مربرة  ١/١٠/٢٠١١ولغاية  ١/١/٢٠١١أن تكون للطالب حياة جامعية متصلة وتعد الفرتة من  - ٢المادة
  .١/١٠/٢٠١١واد) بعد تاريخ وال يعتد بأي وضع جامعي ( جناح مب

  .وينهى العمل باألحكام املخالفة يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه  - ٣المادة
   ٢٥/٨/٢٠١١دمشق يف           

  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                                      
  وزير التعليم العايل                                                                                                      

  
  عبد الرزاق شيخ عيسى الدكتور                                                                                                   


