
  
  
  

  /        18 / قرار رقم 
  

  تبرير الغيابقواعد 
  

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

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

  .  24/8/2008اقرتة اللجنة الطالبية جبلستها املنعقدة بتاريخ وعلى ما 
  

  

  يلي يقرر ما
  

  :ةاآلتيالقواعد بإحدى اخلدمتني اإللزامية أو االحتياطية وفق  الذي يلتحقلس املعهد تربير غياب الطالب  -1املادة 
اإللزامية أو االحتياطية أو أحد أبويه أو وكيلـه القـانوين   يتقدم الطالب الذي تقرر إحلاقه بإحدى اخلدمتني  - 1

بطلب إىل معهده خالل شهر على األكثر من تاريخ التحاقه موضحاً فيه تاريخ التحاقه باخلدمـة والتـاريخ   
 .املتوقع إلائها، مرفقاً بالوثائق املثبتة لذلك صادرة عن شعبة التجنيد اليت يتبع هلا الطالب

 ضوء الطلب املقدم، على أن يواىف جملس املعهد قراراً باملوافقة على تربير غياب الطالب يف  يصدر جملس املعهد - 2
 .الحقاً بكتاب رمسي صادر عن شعبة جتنيد الطالب مثبتاً فيه تاريخ التحاقه وتاريخ انتهاء خدمته بدقة

خـالل  اقه باملعهد جمدداً الفترة من تاريخ تربير غياب الطالب الذي يقرره جملس املعهد وحىت التحال تدخل  - 3
 .املعهد املدد املسموح للطالب بالبقاء فيها يف ضمنفترة ال تزيد على شهر من تاريخ انتهاء خدمته 

ال جيوز أن يتقدم الطالب بأي امتحان أو اختبار خالل الفترة اليت تقرر تربير غيابه فيها مهما كانت األسباب،  - 4
ك الفترة ملغاة حكماً، كما ال جيـوز لـه حضـور احملاضـرات     وتعترب عالماته اليت حصل عليها خالل تل

 .خالل تلك املدة اتوالورش
يرسل مدير املعهد صورة مصدقة عن قرار جملس املعهد بتربير غياب الطالب مرفقاً به كافة الوثائق اليت تثبت  - 5

 .أحقية الطالب يف تربير غيابه إىل أمانة الس األعلى للمعاهد املتوسطة لالطالع
  

  
  

  الجمهورية العربية السورية
  العالي وزارة التعليم

  المجلس األعلى للمعاهد المتوسطة
 



   -2املادة 
للمجلس األعلى أو من يفوضه املوافقة على تربير غياب الطالب املوقوف مؤقتاً بعد إبرازه وثيقة مصدقة صادرة عن  - 1

 .اجلهات املختصة تثبت توقيفه مؤقتاً خالل شهر على األكثر من تاريخ إخالء سبيله
ح فيعود تقدير تربير غياب الطالب فيها للمجلس أما اجلنال جيوز تربير غياب الطالب الذي حيكم عليه بعقوبة جنائية  - 2

 . األعلى للمعاهد و تدرس كل حالة على حدى
  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -3املادة 

  
  

  وزير التعليم العايل   
  رئيس الس األعلى للمعاهد املتوسطة

  
  لدكتور غياث بركاتا

  
  
  


