
  
  
  
  

  /       17 /  قرار رقم 
  

  يف املعاهد التابعة للمجلس األعلى للمعاهد املتوسطة و النقل وتغيري القيد املماثل قواعد التحويل
  

  :رئيس الس األعلى للمعاهد املتوسطة –وزير التعليم العايل 
  .1966لعام  143بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  .2001لعام  59وعلى أحكام القانون رقم 
  .22/6/2008م تاريخ .و/10القرار رقم الالئحة الداخلية للمعاهد الصادرة بوعلى أحكام 

  .  17/8/2008املنعقدة بتاريخ  8/62وعلى ما أقره الس األعلى للمعاهد املتوسطة جبلسته 
  

  يقرر مايلي
  

  الفصل األول
  التحويل املماثلقواعد 

  
بالبقاء فيها  هضمن املدد املسموح ل من االختصاص نفسه ن معهد آلخرم ل دراسة الطالبجيوز ملرة واحدة حتوي -1املادة 

الكاملـة وذلك مبوجب وثيقة حتويل مصحوبة بإ، مبوافقة مديري املعهدينيف املعهد، ويتم التحويل  وفـق   ضبارته 
  :الشروط والقواعد اآلتية

كانـت   أو السوري غري املقيم، املوازيالعام أو  قبولوفق نظام ال قبولاملو الراسب يف السنة األوىل الطالب -أ  إذا 
وفق نظام القبول الذي اختاره للتحويل، مع مراعاة  االلتحاق باملعهد اآلخر يف عام القبول هختول درجاته يف الثانوية

 .شروط القبول املعتمدة للمعهد املراد التحويل إليه
الثانويـة    وفق نظام القبول قبولاملو ةاملنقول إىل السنة الثاني الطالب الناجح أو -ب  شـهادته  العام إذا كان نوع 
 .االلتحاق باملعهد اآلخر هولخي

إذا كان  أو السوري غري املقيم، املوازي التعليم وفق نظام قبولاملو املنقول إىل السنة الثانية الطالب الناجح أو -ج 
اختـاره   اآلخر يف عام القبولعهد نوع شهادته الثانوية ودرجاته فيها ختوالنه االلتحاق بامل وفق نظام القبول الذي 

 .للتحويل

 اجلمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العايل

  الس األعلى للمعاهد املتوسطة



 ، إذا كانت درجاته يف الثانويةاملقبول وفق مفاضلة الطلبة العرب واألجانبو الراسب يف السنة األوىل الطالب -د 
 .تحويل إليهمع مراعاة شروط القبول املعتمدة للمعهد املراد ال االلتحاق باملعهد اآلخر يف عام القبول هختول

نـوع   ، فق مفاضلة الطلبة العرب واألجانبواملقبول و املنقول إىل السنة الثانية الناجح أوالطالب هـ  كـان  إذا 
  .عام القبول االلتحاق باملعهد اآلخر هولشهادته الثانوية خي

، عام التحويلؤخذ العالمة يف إذا كان طالب التحويل يرغب يف التحويل إىل معهد مل يكن حمدثاً يف عام القبول فت -2املادة 
بالعالمـة   أما إذا كان التحويل يتم وفق نظام التعليم املوازي أو السوري غري املقيم أو العرب أو األجانب فيعتمد 

  .األوىل للمفاضلة 
هد احملول يتعارض مع أنظمة املع السابق على التحويل، وبالرسوم اليت سددها فيما ال بوضعهحيتفظ الطالب احملول  -3املادة 

بـني     إليه، ولس املعهد أن يقرر حتميل الطالب ثالثة مقررات على األكثر، الدراسـية  اخلطـة  لتغطية النقص يف 
  .املعهدين

  
  ثاينالفصل ال

  تغيري القيدقواعد 
املـدد  ضـمن   خـر آلمعهد كلية إىل معهد أو من من  تغيري قيد الطالب ملرة واحدةيف العام التايل للقيد و جيوز -4املادة 

ودرجا.ا ختوالبالبقاء فيها يف املعهد،  هاملسموح ل عـام   نهإذا كان نوع شهادته الثانوية  االلتحاق باملعهد اآلخر يف 
تـرقني  ، مع مراعاة شروط القبول املعتمدة للمعهد املراد التغيري إليهالقبول ويف العام الذي يرغب التغيري فيه ، ويتم 

  :ووفق القواعد اآلتية بارته كاملةً بناء على وثيقة قبول من املعهد اآلخرضإقيد الطالب من معهده وتسليمه 
نظام القبول يسمح له بالتغيري إىل و أو السوري غري املقيم املوازيالعام أو  وفق نظام القبول قبولامل الطالب - 1

 .هالذي خيتار
  .ظام الذي قبل فيه أول مرةفق نفس النيسمح له بالتغيري والطالب املقبول وفق مفاضلة العرب واألجانب و - 2

   -5املادة 
حسـاب   - 1 يف حال تغيري القيد من معهد إىل آخر، تثبت درجات الطالب يف املواد املتماثلة بعد تعديلها، وتدخل يف 

وعـدم   املعدل، ما مل يكن احلد األدىن للنجاح يف نفس املادة خمتلفاً بني املعهدين، فيخري الطالب بني تثبيت العالمة 
املعدل، وبني عدم تثبيتها ويكون عليه إعادهتا، على أن يثبت الطالب رغبته بطلب خطي يسجل يف ديوان  حساا يف

 .وذلك خالل أسبوع من تاريخ تغيري قيده ضبارتهإاملعهد وحيفظ يف 
املعـ  - 2 دل، يف حال تغيري القيد من كلية إىل معهد فيخري الطالب بني تثبيت درجات املواد املتماثلة وعدم حساا يف 

وبني عدم تثبيتها ويكون عليه إعادهتا، على أن يثبت الطالب رغبته بطلب خطي يسجل يف ديوان املعهد وحيفظ يف 
  .وذلك خالل أسبوع من تاريخ تغيري قيده ضبارتهإ

وضـ   هتغيري قيدأن يطلب  لقيد الطالب العام التايليف  ملرة واحدة جيوز -6املادة  نفسـه،  من من اختصاص آلخر يف املعهد 
مع مراعاة شروط القبول املعتمدة لالختصاص الراغب يف التغيري إليه،  ،بالبقاء فيها يف املعهد للطالب املدد املسموح



قيـده ألول   يف هذه احلالة تثبتو درجاته يف املواد املتماثلة بعد معادلتها، وحتسب مدد التسجيل اعتباراً من تاريخ 
 .مرة

تغيري إىل معهد مل يكن حمدثاً يف عام القبول فتؤخذ العالمة يف عام تغيري القيد الإذا كان طالب تغيري القيد يرغب يف  -7املادة 
 بالعالمة يعتدف األجانب أو العرب أو قيمامل غري السوري أو املوازي التعليم نظام وفق يتمالتغيري  كان إذا أما .فقط

  . للمفاضلة األوىل
القبـول   تغيري القيد إىل معاهد حيتاج القبول فيها إىل اختبار أو مسابقة أو مقابلة، ما جيوز ال -8املادة  مل يكن تقدم يف عام 

  .وجنح فيهاأو املقابلة أو االختبار  إىل هذه املسابقة
  

  ثالثالفصل ال
  انتقال الطالب من املعاهد احلكومية غري السورية إىل املعاهد السورية قواعد

  
نظـام   ينيانتقال الطالب السورجيوز  -9املادة  ومن يف حكمهم، من معاهد حكومية غري سورية إىل املعاهد السورية، وفق 

  :، إذا كان نوع شهادته الثانوية خيوله االلتحاق باملعهد وفق اآليتالتعليم املوازي
ة للمجلس االنتقال من معهد حكومي غري سوري إىل أحد املعاهد السورية التابعيقدم الطالب الراغب يف  - 1

 .األعلى للمعاهد املتوسطة بطلبه يف املواعيد احملددة لالنتقال الصادرة عن الس األعلى للمعاهد املتوسطة
املـراد   ةاملعتمد يكون حاصالً على الشهادة الثانوية السورية أن االنتقاليشترط يف راغب  - 2 للقبول يف املعهد 

الثانويـة    قل وعلى األ ٪50 أو ما يعادهلا مبعدل االنتقال إليه الشـهادة  عـن  يرفق الطلب بصورة مصدقة 
كانـت    العربيـة إذا  السورية أو غري السورية املعادلة للشهادة الثانوية السورية مصدقة أصوالً ومترمجة إىل 

ـوالً   اًممنوحة بلغة أجنبية، وكشف العالمات متضمناً املواد اليت درسها واملرحلة اليت وصل إليها مصدق أص
 .العربية إذا كان ممنوحاً بلغة أجنبية ومترمجاً إىل

املعهـد   ،جيب أن يكون الطالب قد اجتاز السنة األوىل يف معهده جناحاً أو نقالً - 3 وحتسب مدة التسجيل يف 
 .قاء فيها يف املعهدله بالباملطلوب النقل منه من املدة اإلمجالية املسموح 

ألسباب تأديبية وأنه مل يستنفد فرص الرسوب لب بوثيقة تثبت أن الطالب مل يفصل من معهده ـيرفق الط - 4
 .أو التسجيل يف معهده

الطالب وفقاً للمواد اليت درسها ويف مجيع األحوال جيب أن ميضي  فيهاحيدد جملس املعهد السنة اليت سيقبل  - 5
ل يف املعهد الذي قبل فيه مدة ال تقل عن عام دراسي واحد، ولس املعهد أن يقرر حتميل الطالب الذي قب

 .للطالب ةمقررات لتغطية النقص يف اخلطة الدراسي ةمخسيف السنة الثانية عدداً ال يزيد على 
جيوز انتقال الطالب شرطياً مدة ال تزيد على عام دراسي واحد، وال تعلن نتائجه بعد انقضاء العام املذكور  - 6

وفـق   ما مل يتقدم جبميع الوثائق املطلوبة أعاله، ويف مجيع األحوال ال يصدر قر املنقـول  ار خترج الطالب 
 .أحكام هذه املادة ما مل يتم التثبت من صحة مجيع الوثائق اليت تقدم ا

  .يطالب الطالب بالرسوم املقررة ألمثاله من الطالب السوريني املقبولني وفق نظام التعليم املوازي - 7



السـورية جيوز انتقال الطالب العرب واألجانب، من معاهد حكومية غري سو -10املادة  الشـروط   وفـق  رية إىل املعاهد 
يطالب الطالب بالرسوم املقررة ألمثاله من الطالب من املادة السابقة و) 6-5-4-3-2-1(املذكورة يف البنود 

  .املقبولني وفق مفاضلة الطلبة العرب واألجانب
  .و مقابلةإىل معاهد حيتاج القبول فيها إىل اختبار أو مسابقة أ االنتقالجيوز  ال -11املادة 
من / 72/من املادة/ ه/أحكام الفقرة من معاهد حكومية غري سورية إىل املعاهد السورية منال يستفيد املنقولون  -12املادة 

  .الداخلية للمعاهد الالئحة
  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -13املادة 

  
  وزير التعليم العايل   

  طةرئيس الس األعلى للمعاهد املتوس
      

  الدكتور غياث بركات  
  
  
  

  
  

 


