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                                                     الجمهورية العربية السورية
                                                             وزارة التعليم العالي   
 

2015 /6/9/ تاريخ 234التعليمات التنفيذية ألحكام المرسوم رقم /  

  /646/رقم القرار 
  التعليم العالي  وزير

  والئحته التنفيذية وتعديالته 2006) لعام 6بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (
  6/9/2015 / تاريخ234املرسوم رقم /وعلى أحكام 

  يقرر ما يأتي:
طالب املرحلة اجلامعية  6/9/2015/ تاريخ 234يستفيد من الدورة املقررة مبوجب املرسوم رقم / -1المادة

ا من داخل اجلامعة أو خارجها يف األعوام  األوىل، يف اجلامعات، الذين استنفدوا فرص التقدم لالمتحان املسموح 
 :الدراسية

 2009/2010و2008/2009و2007/2008و2006/2007و2005/2006
  ، وفق اآليت: ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو مل يستفيدوا

 الدراسي العامحيق للطالب اخليار بني التقدم إىل الفصل األول أو الفصل الثاين من   - أ
2015/2016.  

حتدد مواعيد التسجيل للطالب الراغبني باالشرتاك يف امتحانات الفصل األول من العام الدراسي   - ب
 .الفصل هذا ولغاية بدء امتحاناتبداية الفصل األول بدءاً من  2015/2016

مواعيد التسجيل للطالب الراغبني باالشرتاك يف امتحانات الفصل الثاين من العام الدراسي حتدد  -ج
 .الثاين الفصلولغاية بدء امتحانات األول بداية الفصل بدءاً من  2015/2016

م إىليتقدم الطالب  -د وتعد املقررات احملدثة بعد استنفاد فرص  ،االمتحانات وفقاً لألنظمة النافذة يف كليا
  حىت التخرج.إليهم التسجيل مقررات غري مرسبة بالنسبة 

  االمتحانات من خارج اجلامعة. إىلالطالب الرسم الذي يؤديه أمثاهلم حني يتقدمون  يسدد - ه
 2015/2016ميكن للطالب الذي اختار التقدم إىل امتحانات الفصل األول من العام الدراسي  -و

ائياً  وفقاً ألحكام الفقرة (ب) من هذه املادة، ا  أن  ،وسدد الرسوم ومل يتمكن من االشرتاك يف امتحانا
ويف هذه احلالة عليه أن  ،2015/2016امتحانات الفصل الثاين من العام الدراسي  إىليتقدم 

ا جمدداً  اليت كان قد سددها م الرسو ويسقط حقه يف اسرتداد  ،يسدد رسم املقررات اليت سيتقدم 
ولو مبقرر  ات الفصل األولأما إذا كان قد اشرتك يف امتحان .لالشرتاك يف امتحانات الفصل األول

وال يعد الطالب الذي يؤدي الرسم مستفيداً  ،الفصل الثاين امتحاناتيف التقدم إىل واحد فيسقط حقه 
  من أحكامه إذا مل يشرتك فعلياً باالمتحانات.
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 إىلميكن للطالب الذي رقن قيده من اجلامعة بعد استنفاده فرص التسجيل أو قبلها أن يتقدم بطلب  -ز
مديرية شؤون الطالب جبامعته يبدي فيه رغبته برفع شطب قيده ليتمكن من االستفادة من املرسوم إذا  

  كانت تشمله أحكامه.
جيوز للطالب يف الكليات اليت يوجد فيها مقررات تدرس على مدار العام ويتم التقدم إىل  -1 -أ-2المادة

اية العام الدراسي (وهو حيمل مقررات تدرس على مدار العام)  ا يف  اخليار بني امتحانا
أو التقدم إىل امتحانات الفصل الثاين من العام  )1( املادةمن ) أاالستفادة من أحكام الفقرة (

وحيق له إعادة أعمال السنة أو االختبارات العملية أو حلقات ، 2015/2016 راسيالد
  .2015/2016األول والثاين من العام الدراسي  نيالبحث وما يف حكمها يف الفصل

إعادة أعمال السنة أو  يف الكليات اليت تدرس املقررات فيها على مدار الفصل للطالب جيوز -2              
من العام  الذي يعود إليه املقرراالختبارات العملية أو حلقات البحث وما يف حكمها يف الفصل 

  .2015/2016الدراسي 
يف املواعيد احملددة لطالب الكلية يف هذه املادة حتدد مواعيد التسجيل للطالب املشمولني بأحكام  - ب  

  .  2015/2016 العام الدراسي
  .هذه املادةلني بأحكام و على الطالب املشم )1املادة (من  )ز -ه -د( تطبق أحكام الفقرات - ج    
  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. -3المادة

  7/9/2015دمشق يف           
  
  
  
  
  
  

  وزير التعليم العالي
  

  عامر الماردينيمحمد  الدكتور
 


