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 /258القرار رقم/
 نظام السنة التحضيرية

 الصيدلة) -طب األسنان -في آليات (الطب 

 

  مجلس التعليم العالي 
  وتعديالته 2006) لعام 6بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

املتضـــــمن الالئحـــــة التنفيذيـــــة لقـــــانون تنظـــــيم اجلامعـــــات 2006/ لعـــــام 250وعلـــــى أحكـــــام املرســـــوم رقـــــم /
ا.   وتعديال

املنعقــــــدة بتــــــاريخ  2014/2015) للعــــــام الدراســــــي 8وعلــــــى مــــــا أقــــــره جملــــــس التعلــــــيم العــــــايل يف جلســــــته رقــــــم (
  13/5/2015و10

 يقرر ما يأتي:
 الفصل األول 
 أحكام عامة

الصيدلة) بدءًا من العام  -ب األسنانط -(الطبكليات تعتمد سنة حتضريية للقبول يف   -1المادة
  .2015/2016الدراسي 

وقبل صدور  حيدد عدد الطالب املقرتح قبوهلم يف السنة التحضريية يف بداية العام الدراسي - أ -2المادة
االستيعابية هلذه الكليات يف مجيع اجلامعات احلكومية (  وفق الطاقة نتائج الثانوية العامة

  ).....عرب وأجانب -سوري غري مقيم -موازي –عام 
يوزع الطالب احلاصلون على الشهادة الثانوية العامة السورية (الفرع العلمي) على  -ب

اجلامعات يف السنة التحضريية وفق مصدر الشهادة الثانوية، أما بالنسبة إىل الطالب 
اجلامعة اليت يرغبون  الطالب العرب واألجانب فلهم اخليار يفو السوريني غري املقيمني 

م يف الشهادة الثانوية يف ضوء   بالقيد فيها، أو يتم توزيعهم على اجلامعات حسب معدال
  .عدد الطالب املتقدمني

حيدد بإعالن يصدره الوزير بناًء على موافقة جملس التعليم العايل احلدود الدنيا للقبول يف   - ج
   ب.السنة التحضريية واآللية التنفيذية لتوزيع الطال

 
 
 
 



 
 الفصل الثاني

 نظام الدراسة واالمتحانات

  يعتمد في السنة التحضيرية النظام الفصلي وفق القواعد اآلتية: -3المادة
يتقـــدم الطالـــب يف الفصـــل األول إىل امتحانـــات مقـــررات هـــذا الفصـــل ويتقـــدم يف الفصـــل   -أ 

 الثاين إىل امتحانات مقررات الفصل الثاين.

ايــة الســنة التحضــريية  حيســب معــدل الطالــب مــن أجــل فــرزه   -ب  علــى أســاس نتائجــه يف يف 
ــا أو مل يتقــدم ومقــررات الفصــل الثــاين  مقــررات الفصــل األول ــا أو رســب  (ســواًء جنــح 

ا) وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة.  إىل امتحانا

ـــا أو مل يتقـــدم إىل   -ج  جيـــوز للطالـــب تقـــدمي امتحانـــات مقـــررات الفصـــل األول الـــيت رســـب 
ا يف الفصل الثاين وال تدخل نتائج هذه املقررات يف معدله من أجل الفرز.امتحان  ا

ايــة الســنة التحضــريية علــى أســاس نســبة ( -4المــادة الثانويــة الشــهادة ٪)  ملعــدل  50يــتم التفاضــل يف 
الطــالب احلــائزين شــهادات غــري ســورية بالنسبة إىل ، أما ملعدل السنة التحضريية ٪) 50نسبة (و 

  على أساس معدل السنة التحضريية فقط. بينهم  اضليتم التف
اية السنة التحضريية سواًء  -5المادة  مراسباً أ ممرتفعاً أ مكان الطالب ناجحاً أأيفرز مجيع الطالب يف 

  مل يكن متقدماً إىل امتحانات هذه السنة.
  .على األقل٪ 60على عالمة قدرها فيه  إذا حصلناجحاً يف املقرر  الطالب يعد - أ -6المادة

ويطالــب  ،يعــد الطالــب راســباً يف الســنة التحضــريية إذا كــان حيمــل أكثــر مــن أربعــة مقــررات -ب
 ، ويف حــال الرســوب يف الســنةنة الثانيــةقبــل التســجيل يف الســة املقــررات الراســب فيهــا بإعــاد

 للمرة الثانية يعد مستنفداً . التحضريية

إذا كان عدد املقررات اليت حيملها ال يزيد على أربعة  مرتفعًا إىل السنة الثانيةيعد الطالب  -ج        
  املقررات الراسب فيها فقط. يطالب بإعادةو ، مقررات

خيضــــع الطــــالب يف الســــنة التحضــــريية إىل االمتحانــــات العمليــــة للمقــــررات الــــيت تتطلــــب   -أ -7المــــادة
  ويعطى بنتيجتها (ناجح أو راسب). ،ذلك

وجزء  عملي جزءال حيق للطالب الدخول إىل االمتحانات النظرية للمقررات اليت هلا  - 1 -ب         
  .العملي يف اجلزءما مل يكن ناجحاً  نظري

 ٪ 40 قدرها عالمةيعد الطالب ناجحاً يف اجلزء العملي للمقرر إذا حصل فيه على   - 2              
  على األقل.

سنة التحضريية يف معدله العام عند التخرج وحيسب وفق األسس يدخل معدل الطالب يف ال -8المادة
ا احملددة يف الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات   .وتعديال



اية السنة - أ –9المادة اختصاص آخر من غري التحضريية تغيري قيده إىل  حيق للطالب يف 
التحضريية وفق األسس اختصاصات السنة التحضريية ) مهما كانت نتيجته يف السنة 

  املعتمدة.
حيق للطالب يف العام الذي يلي عام القبول يف االختصاص الذي فرز إليه بنتيجة السنة  -ب

 - طب األسنان -التحضريية تغيري قيده إىل أحد اختصاصات السنة التحضريية (الطب
  يد.الصيدلة) إذا كان حمققاً شروط القبول فيه يف عام القبول ويف عام تغيري الق

  
السوري ومن يف حكمه احلائز الشهادة الثانوية السورية يف السنة التحضريية  الطالبيسدد  -10المادة

للكليات  ةم احملددو السوري غري املقيم فيسدد الرسالطالب رسم على أساس القبول العام، أما ال
مع طبية، احلد األدىن يف الكليات الرسوم يسددون فالعرب واألجانب الطالب الطبية، أما 

مراعاة األحكام اخلاصة بالطالب الذين حصلوا على قبول سابق يف املفاضلة العامة ويف هذه 
  م التعليم املوازي.و احلالة يسددون رس

 الفصل الثالث
 أحكام المفاضالت الخاصة والقبول الخاص

جترى املفاضالت اخلاصة لـ (أبناء أعضاء اهليئة التدريسية وذوي الشهداء والسوري غري  -11المادة
املقيم والعرب واألجانب وأبناء املنطقة الشرقية) قبل بداية السنة التحضريية وكل من يقبل فيها 
يدخل إىل السنة التحضريية وبعدها يفرزون فيما بينهم وفق القواعد املذكورة أعاله وعلى 

م.أسا   س املفاضلة اخلاصة 
الطالب الذين يقبلون بشكل استثنائي ( قبول خاص) يف السنة التحضريية يتم فرزهم يف  -12المادة

ا ااية السنة التحضريية بعد التفاضل بينهم مع مراع ة مصدر الشهادة الثانوية اليت حيملو
  (سورية أو غري سورية).

 الفصل الرابع
 مسجلينأحكام انتقالية للطالب ال

 الصيدلة ) -طب األسنان –في آليات (الطب  
 2015/2016قبل العام الدراسي  

وما قبل إىل  إحدى  2014/2015يتم تغيري قيد الطالب املسجلني يف العام الدراسي  -13المادة
الصيدلة) وفق األسس املعتمدة يف سنوات قبوهلم ( أي إذا  -طب األسنان –كليات (الطب 

ل يف سنة القبول نفسها) ويدخلون إىل السنة التحضريية على أساس حققوا معدل القبو 
  االختصاص الذي غريوا قيدهم إليه.



إىل السنة التحضريية على  2014/2015يدخل الطالب الراسب يف العام الدراسي  -14المادة
ويعفى من املقررات املتماثلة الناجح فيها، أما يف حال كان  ،أساس االختصاص املقبول فيه

  اسباً يف مجيع مقررات السنة السابقة فيطالب بدراسة مقررات السنة التحضريية.ر 
الطالب الذي أوقف تسجيله يف عام القبول كمستجد ( مدة سنة أو سنتني) يدخل إىل  -15المادة

السنة التحضريية على أساس االختصاص املقبول فيه، أما يف حال كان الطالب قد أوقف 
يدخل إىل السنة التحضريية (يف االختصاص املقبول فيه) فتسجيله يف العام التايل للقبول، 

  ماثلة الناجح فيها سابقاً.ويعفى من املقررات املت
 

 

 الفصل الرابع

 أحكام ختامية

ال جيوز بأي حال من األحوال حتديد قبول أي طالب يف السنة التحضريية يف أي  -16المادة
ا من دون األخذ باحلسبان نتيجة السنة التحضريية.   اختصاص من اختصاصا

يرد عليه نص يف هذا القرار تطبق أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم  يف كل مامل -17المادة
ا اجلامعات    .الصلةوقرارات جملس التعليم العايل ذات وتعديال

  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -18المادة
  13/5/2015دمشق يف           

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 رئيس مجلس التعليم العالي
 وزير التعليم العالي

 
محمد عامر  الدآتور

  المارديني
 


