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                                             الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي           
  و/67القرار رقم /

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

  2006/ لعام 250تنظيم اجلامعات الصادرة باملرسوم رقم / الالئحة التنفيذية لقانون/ من 195وعلى أحكام املادة /
   .18/8/2013/ تاريخ 285/ وعلى أحكام قرار جملس التعليم العايل رقم

  يقرر ما يلي:
  الفصل األول
  رسوم مختلفة

  الرسوم اآلتية: مرحلة اإلجازة ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليايستوىف من طالب  -1المادة
جيل: ويستوىف عند تسجيل الطالب للمرة األوىل وعند إعادة تسجيل الطالب املنقطع رسم التس -1

  عن الدراسة وفق اآليت:
من طالب اإلجازة ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا   ل.س 200       

  للسوريني ومن يف حكمهم مبن فيهم طالب التعليم املفتوح.
العرب واألجانب ودراسات التأهيل والتخصص إلجازة من طالب ا   يدوالر أمريك 700      

  مبن فيهم طالب التعليم املفتوح.
  من طالب الدراسات العليا العرب واألجانب.  يدوالر أمريك 850      
فيهم   نرسم سنوي يستوىف من مجيع الطالب املسجلني يف اجلامعة مب  ل.س         300   - 2

  طالب التعليم املفتوح.
رسم شهادة لكل درجة جامعية يدفعه الطالب السوري ومن يف   ل.س   1000    - 3

) دوالر أمريكي من 300حكمه عند التسجيل يف سنته النهائية و(
  الطالب العرب واألجانب.

  رسم التقدم إىل االمتحان التكميلي لكل مقرر.  ل.س   1000    - 4
  معة لكل مقرر.رسم التقدم إىل االمتحان من خارج اجلا  ل.س   1000    - 5
  رسم االستماع يف كل عام دراسي لكل مقرر.ل.س            1000   - 6
رسم تعادل الشهادة األجنبية من أجل القيد يف إحدى درجات   ل.س  2000   - 7

لسوريني ومن يف لالتأهيل والتخصص أو الدراسات العليا بالنسبة 
  انب.) دوالر أمريكي من الطالب العرب واألج300حكمهم و(

  رسم كشف العالمات   ل.س   1000  - 8
  األصلية املفقودة املصدقةرسم املصدقة البديلة عن   ل.س  2000 - 9
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رسم االعرتاض على النتيجة االمتحانية لكل مقرر ، ويعاد الرسم إىل   ل.س  500 -10
  صحة االعرتاض. تالطالب إذا ثبت

ة لدرجة املاجستري والدراسات رسم التقدم المتحان اللغة األجنبي  ل.س 1000 -11
  العليا التخصصية الطبية العامة والفرعية والدكتوراه.

رســــم االســــتماع والتقــــدم المتحــــان املقــــرر مــــن أجــــل معادلــــة الشــــهادة   ل.س 10000 -12
املمنوحــة مــن جامعــة غــري ســورية يف الكليــات التطبيقيــة عــن كــل مقــرر 

   حالة الرسوب.يشرتك الطالب يف امتحانه، ويطالب بنفس الرسم يف
رســــم االســــتماع والتقــــدم المتحــــان املقــــرر مــــن أجــــل معادلــــة الشــــهادة   ل.س 13-5000

املمنوحـــة مـــن جامعـــة غـــري ســـورية يف الكليـــات النظريـــة عـــن كـــل مقـــرر 
  يشرتك الطالب يف امتحانه، ويطالب بنفس الرسم يف حالة الرسوب.

  .ت التطبيقيةالقبول يف الكليا ةرسم االختبار أو مسابق  ل.س 1000 -14
  .القبول يف الكليات النظرية ةرسم االختبار أو مسابق  ل.س 500 -15
رسم الدورة الصيفية ويسدد قبل بدء الدورة يف املواعيد اليت حتددها   ل.س 1000 -16

  اجلامعة.

  الفصل الثاني
  في مرحلة اإلجازة رسم الخدمات الجامعية

   للطالب السوريين ومن في حكمهم 
يف مرحلـة  نياملقبـول  ومـن يف حكمهـمنيالسـوري طـالبال اخلـدمات اجلامعيـة سـنوياً مـن  يستوىف رسـم -أ -2المادة

مــن الالئحــة التنفيذيــة  /115/الفقــرة ب مــن املــادة مــن  )3(فــق أحكــام الفقــرة (أ) والبنــد و  اإلجــازة 
    :وفق اآليت لقانون تنظيم اجلامعات

  الكليات النظرية: -1
والراســب مــرة واحــدة وذلــك أثنــاء مــدة دراســته اجلامعيــة   مــن الطالــب املســتجد  ل.س 1000

  . حىت التخرج كلها
من الطالب الراسب مرتني وذلك أثناء ما تبقى من دراسته اجلامعيـة كلهـا حـىت   ل.س  1500

  التخرج.
مــن الطالــب الراســب ثــالث مــرات وذلــك أثنــاء مــا تبقــى مــن دراســته اجلامعيــة    س ل. 2500

  كلها حىت التخرج.
أكثـــر وذلـــك أثنـــاء مـــا تبقـــى مـــن دراســـته  وأمـــن الطالـــب الراســـب أربـــع مـــرات   ل .س 3500

  اجلامعية كلها حىت التخرج.
  :التطبيقيةالكليات  -2    

مــن الطالــب املســتجد والراســب مــرة واحــدة وذلــك أثنــاء مــدة دراســته اجلامعيــة    ل.س 1500



 3

  كلها حىت التخرج .
ثناء ما تبقى من دراسته اجلامعيـة كلهـا حـىت من الطالب الراسب مرتني وذلك أ  ل.س  2000

  التخرج.
مــن الطالــب الراســب ثــالث مــرات وذلــك أثنــاء مــا تبقــى مــن دراســته اجلامعيــة    ل.س  3000

  كلها حىت التخرج.
مـــن الطالـــب الراســـب أربـــع مـــرات أو أكثـــر وذلـــك أثنـــاء مـــا تبقـــى مـــن دراســـته   ل .س 4000

  اجلامعية كلها حىت التخرج.
  لب يف حال إيقاف التسجيل نفس الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من هذه املادة.يسدد الطا -ب

يف مرحلـة اإلجـازة   نياملقبـول ومـن يف حكمهـم نيالطـالب السـوري  يستوىف رسـم اخلـدمات اجلامعيـة سـنوياً مـن -أ-3المادة
ــــدين ( وفــــق ــــة لقــــان /115/) مــــن الفقــــرة (ب) مــــن املــــادة 2-1أحكــــام البن ون تنظــــيم مــــن الالئحــــة التنفيذي

  : وفق اآليت اجلامعات
السوري غري املقيم املسجل قبل العام الدراسي الطالب باإلضافة إىل  التعليم املوازي طالب -1

2013/2014:      

بدءاً مرة  ألول من طالب كليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان) املسجلني  ل.س160000
  .2005/2006من العام الدراسي 

ليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان) املسجلني قبل العام الدراسي من طالب ك ل.س140000
  حىت خترجهم.2005/2006

  من طالب كليات اهلندسة مبختلف فروعها. ل.س110000
بدءًا من العام الدراسي  ألول مرة من طالب كلية الفنون اجلميلة املسجلني  ل.س110000

2003/2004.  
  75000 

  ل.س
العام الدراسي  قبل ألول مرة جلميلة املسجلنيمن طالب كلية الفنون ا

  حىت خترجهم.  2003/2004
  من طالب كليات ( الزراعة والطب البيطري) املستجدين والقدامى.  ل.س 60000 

املسجلني قبل العام  من طالب كليات ( اآلداب والعلوم اإلنسانية، الشريعة)  ل.س 35000
  .وحىت خترجهم 2013/20104الدراسي 

اإلنسانية، الشريعة) املسجلني ألول مرة بدءاً من طالب كليات ( اآلداب والعلوم   ل.س 40000
  .2013/2014من العام الدراسي 

وحىت   2013/20104املسجلني قبل العام الدراسي من طالب كليات العلوم   ل.س 40000
  خترجهم.

الدراسي  املسجلني ألول مرة بدءًا من العاممن طالب كليات العلوم   ل.س 45000
2013/2014.  

  من طالب باقي الكليات واملعاهد العليا األخرى.  ل.س 50000

 :     2013/2014العام الدراسي  بدءاً  طالب السوري غري املقيم املسجلال -2
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  من طالب كليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان)    دوالر أمريكي 3200
  .والفنون اجلميلة لف فروعهامن طالب كليات اهلندسة مبخت  دوالر أمريكي 2200

  .من طالب كليات ( الزراعة والطب البيطري)  دوالر أمريكي 1200 
  من طالب كليات العلوم.  دوالر أمريكي   900
  من طالب كليات ( اآلداب والعلوم اإلنسانية، الشريعة).  دوالر أمريكي   800

  األخرى. من طالب باقي الكليات واملعاهد العليا  دوالر أمريكي 1000
للطالب اخليار بـني التسـديد بـالقطع األجنـيب أو مـا يعادلـه يف اللـرية السـورية حسـب نشـرة أسـعار الصـرف و      

 بتاريخ أول يوم يف التسجيل. مصرف سورية املركزييف 

  الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من هذه املادة. من ٪50يسدد الطالب يف حال الرسوب و إيقاف التسجيل  -ب     
 وفـق أحكـام البنـد نيالطـالب السـوريون ومـن يف حكمهـم املقبـوليستوىف رسم اخلدمات اجلامعيـة سـنوياً مـن   -أ-4المادة

مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم اجلامعــات مــن أعضــاء نقابــة  /115/) مــن الفقــرة ( ب) مــن املــادة 2(
ة  مئهاملعلمني (وذلك بناًء على وثيقة من نقابة املعلمـني) أو أبنـا وأزواج وأبنـاء املتـوفني بسـبب احلـاالت املشـا

  :وفق اآليت للعمليات احلربية ( وذلك بناًء على وثيقة وفاة صادرة عن مكتب الشهداء حصراً)
من طالب كليات الطب وطب األسنان والصـيدلة املسـجلني ألول مـرة بـدءاً مـن العـام  ل.س    128000

  . 2005/2006الدراسي
مــــن طــــالب كليــــات الطــــب وطــــب األســــنان والصــــيدلة املســــجلني ألول مــــرة يف العــــام ل.س     112000

  حىت خترجهم. 2004/2005الدراسي
  من طالب كليات اهلندسة مبختلف فروعها.  ل.س      88000
مــــــن طــــــالب كليــــــة الفنــــــون اجلميلــــــة املســــــجلني ألول مــــــرة بــــــدءاً مــــــن العــــــام الدراســــــي  ل.س     88000

  حىت خترجهم. 2003/2004
  2002/2003من طالب كلية الفنون اجلميلة املسجلني ألول مرة يف العـام الدراسـي ل.س      60000

  حىت خترجهم.
  من طالب كليات ( الزراعة والطب البيطري ) املستجدين والقدامى. ل.س      48000
ل العـام الدراسـي ( اآلداب والعلوم اإلنسانية، الشريعة) املسجلني قبـمن طالب كليات  ل.س      28000

  وحىت خترجهم. 2013/20104
من طـالب  كليـات ( اآلداب والعلـوم اإلنسـانية و الشـريعة)  املسـجلني ألول مـرة بـدءاً  ل.س     32000

  .2013/2014من العام الدراسي 
وحــــىت  2013/20104مـــن طـــالب كليـــات العلـــوم املســـجلني قبـــل العـــام الدراســـي  ل.س      32000

  خترجهم.
مـــــــــن طـــــــــالب كليـــــــــات العلـــــــــوم املســـــــــجلني ألول مـــــــــرة بـــــــــدءاً مـــــــــن العـــــــــام الدراســـــــــي  ل.س      36000

2013/2014.  
  من طالب  باقي الكليات واملعاهد العليا األخرى. ل.س      40000

) مــن 1/مــن الرســم احملــدد يف الفقــرة (أ ٪50يســدد الطالــب يف حــال الرســوب و إيقــاف التســجيل  -ب       
  .قرار) من هذا ال3( املادة
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ومـن يف حكمهـم املنقولـون مـن جامعـات  احلاملون شـهادة الثانويـة السـورية يعامل الطالب السوريون -أ -5المادة
) مـــن 1البنــد (غــري ســورية إىل اجلامعــات الســورية يف درجــة اإلجــازة مـــن حيــث الرســوم وفــق أحكــام 

 وفق أحكام  ونسورية فيعاملالري ثانوية غالشهادة ال محلة، أما ) من هذا القرار3) من املادة (أ( الفقرة
  . 2013/2014بدءاً من العام الدراسي  ) من هذا القرار3) من املادة (أ( ) من الفقرة2البند (

 مـــن نييعامـــل الطـــالب الســـوريون ومـــن هـــم يف حكمهـــم مـــن أعضـــاء نقابـــة املعلمـــني وأبنـــائهم املنقـــول -ب              
يف درجــة اإلجــازة مــن حيــث الرســوم وفــق أحكــام املــادة  جامعــات غــري ســورية إىل اجلامعــات الســورية

  . 2012 – 2011) من هذا القرار بدءاً من العام الدراسي 4(
من ٪50يف حال الرسوب و إيقاف التسجيل  ب) السابقتني-املذكور يف الفقرتني (أ يسدد الطالب -ج               

حســـب مصـــدر  ) مـــن هـــذا القـــرار3دة () مـــن املـــاالفقـــرة (أ) مـــن 2و1وفـــق أحكـــام البنـــدين (الرســـم 
  . 2013/2014الشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي 

ســوري غــري مقــيم) الــذين جنحــوا يف مجيــع املقــررات ماعــدا  -يعامــل طــالب التعلــيم املــوازي ( ســوري مقــيم -أ  -6المــادة
يلــة التطبيقيــة معاملــة الطــالب مشــروع التخــرج يف مرحلــة اإلجــازة يف كليــة الفنــون اجلميلــة أوكليــه الفنــون اجلم

      السوريني املقبولني وفق املفاضلة العامة من حيث رسم اخلدمات اجلامعية.
يطالـــب الطالـــب الراســـب يف الســـنة األخـــرية يف مرحلـــة اإلجـــازة مبقـــررين علـــى األكثـــر يف نظـــام التعلـــيم  -ب               

يف البنــدين  ة رســم اخلــدمات اجلامعيــة احملــددمــن قيمــ ٪50بـــ ســوري غــري مقــيم)  -املــوازي ( ســوري مقــيم
  ) من هذا القرار.3الفقرة (أ)  من املادة ( ) من2و1(

/أ مــن 116/2أحكــام املــادة بحيــدد رســم اخلــدمات اجلامعيــة للطــالب مــن ذوي الشــهداء (املشــمولني  -أ  - 7المــادة
ا)  املسجلني يف نظ مـن  ٪25ام التعليم املوازي بنسبة الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات وتعديال

  ) من هذا القرار.3) من املادة (1يف الفقرة (أ/قيمة الرسم احملدد 
مـــن  ٪50يســـدد الطالـــب املـــذكور يف الفقـــرة (أ) الســـابقة يف حـــال الرســـوب و إيقـــاف التســـجيل  -ب                  

  ) من هذا القرار.3) من املادة (1الرسم احملدد يف الفقرة (أ/
ســوري -حيــدد رســم اخلــدمات اجلامعيــة لألخــوة األشــقاء املســجلني يف نظــام التعلــيم املــوازي ( ســوري مقــيم  -أ -8مــادةال 

مـن قيمـة  ٪50مـن قيمـة الرسـم وللثالـث فـأكثر  ٪80مـن قيمـة الرسـم وللثـاين  ٪100غري مقيم) لألول بــ
  ) من هذا القرار.3الرسم لكل واحد من الرسم احملدد يف املادة (

  يعتمد يف حتديد األول والثاين والثالث تاريخ التسجيل يف اجلامعة أول مرة. -ب                   
مــــن  ٪50يســـدد الطالــــب املـــذكور يف الفقــــرة (أ) الســــابقة يف حـــال الرســــوب و إيقـــاف التســــجيل  -ج                    

  .القرار) من هذا 3) من الفقرة (أ)  من املادة (2و1يف البندين (الرسم احملدد 
سوري غـري مقـيم) يف مرحلـة اإلجـازة مـن رسـم  -يعفى كل طالب مسجل يف التعليم املوازي ( سوري مقيم -أ  -9المادة

اخلــدمات اجلامعيــة يف كــل عــام دراســي يلــي عــام التفــوق عــدا الســنة األخــرية ، إذا كــان مــن الطــالب العشــرة 
إذا كــان مــن الطــالب الثالثــة األوائــل يف الكليــات  األوائــل يف الكليــة يف الكليــات الــيت متــنح إجــازة واحــدة أو

  اليت مينح فيها القسم درجة إجازة.
  تطبق على األوائل إحدى القاعدتني املشار إليهما فقط وال جيوز اجلمع بينهما. -ب                

  الفصل الثالث
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   للطالب العرب واألجانبفي مرحلة اإلجازة رسم الخدمات الجامعية 
مبوجـب يف درجة اإلجـازة  نيلطالب العرب واألجانب املقبولايستوىف رسم اخلدمات اجلامعية سنوياً من    -أ -10المادة

وفـق  مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم اجلامعـات /115/) من الفقرة (ب) من املـادة 3أحكام البند (
           :اآليت

 ألول مرةب األسنان) املسجلني من طالب كليات ( الطب والصيدلة وط   دوالر أمريكي 5000
  2005/2006بدءاً من العام الدراسي 

قبل  ألول مرة من طالب كليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان) املسجلني  دوالر أمريكي 3000
  حىت خترجهم. 2005/2006العام الدراسي 

ية الفنون مبختلف فروعها وكل ةمن طالب كليات ( الطب البيطري واهلندس  دوالر أمريكي 3500
  .2005/2006بدءاً من العام الدراسي ألول مرة اجلميلة) املسجلني 

مبختلف فروعها وكلية الفنون  ةمن طالب كليات ( الطب البيطري واهلندس  دوالر أمريكي 2500
حىت  2005/2006قبل العام الدراسي  ألول مرة اجلميلة) املسجلني

  خترجهم.
قبل العام الدراسي  ألول مرة لفنون اجلميلة املسجلنيمن طالب كلية ا  دوالرأمريكي 2000  

  حىت خترجهم. 2003/2004
بدءاً من العام  ألول مرة من طالب الكليات واملعاهد العليا األخرى املسجلني  دوالر أمريكي 2000 

  .2005/2006الدراسي 
قبل العام  رةألول م من طالب الكليات واملعاهد العليا األخرى املسجلني  دوالر أمريكي 1500

  حىت خترجهم.2005/2006الدراسي 
  من الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من هذه املادة. ٪50يسدد الطالب يف حال الرسوب و إيقاف التسجيل  -ب     
 مـن األراضـي احملتلـة ( احلـائزون ني القـادمنيالطـالب الفلسـطينييستوىف رسم اخلـدمات اجلامعيـة سـنوياً مـن  -أ -11المادة

وفــق   يف اإلجــازة وفــق مفاضــلة الطلبــة العــرب واألجانــبنيت مــن أراضــي الدولــة الفلســطينية) املقبــولشــهادا
  :    اآليت
  من طالب كليات ( الطب والصيدلة وطب األسنان).  دوالر أمريكي 2500

  مبختلف فروعها وكلية الفنون اجلميلة). ةمن طالب كليات ( الطب البيطري واهلندس  دوالر أمريكي 1750

  من طالب الكليات واملعاهد العليا األخرى.  دوالر أمريكي 1000 
  من الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من هذه املادة. ٪50يسدد الطالب يف حال الرسوب و إيقاف التسجيل  -ب     
سورية  من جامعات غري نيالطالب العرب واألجانب املنقوليستوىف رسم اخلدمات اجلامعية سنويًا من  -أ -12المادة

  : وفق اآليت إىل اجلامعات السورية
  الصيدلة) - طب األسنان -من طالب كليات ( الطبدوالر أمريكي  10000                
  التمريض)- الطب البيطري - الزراعة -اهلندسة جبميع فروعهامن طالب كليات(دوالر أمريكي  6000                 

  من طالب الكليات األخرى .دوالر أمريكي    5000                 
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ويعامل أبناء العاملني يف الشركات املشرتكة مع احلكومة السورية أو مع إحدى املنظمات الدولية أو العربية                
  أو اإلقليمية العاملني يف اجلمهورية العربية السورية وفق الرسوم املذكورة أعاله عند القبول والنقل.

  من الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من هذه املادة. ٪50يف حال الرسوب و إيقاف التسجيل يسدد الطالب  -ب     
يعامــل الطــالب املقبولــون مبوجــب االتفاقيــات الثقافيــة والــربامج التنفيذيــة هلــا وفــق مــا يعامــل بــه الطــالب  -13المــادة  

  السوريون يف اجلهة املقابلة ( مبدأ املعاملة باملثل). 
مل الطالب العرب واألجانب حاملو شهاديت الدراسة اإلعدادية والثانوية السوريتني املقبولون يف يعا -أ  -14المادة

معاملــة الطــالب  2008/2009املفاضــلة العامــة يف مرحلــة اإلجــازة املســجلون قبــل العــام الدراســي 
  السوريني من حيث الرسوم حىت خترجهم.

ـــة الســـوريتني أو درســـوا املرحلـــة يعامـــل الطـــالب العـــرب حـــاملو شـــهاد -ب                 ـــة والثانوي يت الدراســـة اإلعدادي
 2008/2009قبــــل العــــام الدراســــي  املســــجلون يف مرحلــــة اإلجــــازةو  ،الثانويــــة بكاملهــــا يف ســــورية

( وفــق مفاضــلة العــرب واألجانــب) معاملــة الطــالب الســوريني وفــق نظــام التعلــيم املــوازي مــن حيــث 
مـــن قيمـــة الرســـم احملـــدد لكـــل كليـــة أو  ٪50معيـــة فيطـــالبون بــــالرســـوم باســـتثناء رســـم اخلـــدمات اجلا

  .أما يف حال الرسوب وإيقاف التسجيل فيسددون نفس الرسم ،اختصاص
يعامــل الطــالب العــرب ( الفلســطينيون الــذين ليســوا حبكــم الســوريني واللبنــانيون والعراقيــون) املولــودون  -ج               

ـــذين أ ـــة يف ســـورية واملقيمـــون فيهـــا وال متـــوا كامـــل دراســـتهم فيهـــا حـــىت حصـــوهلم علـــى الشـــهادة الثانوي
يف مرحلــة اإلجــازة وحــىت ختــرجهم ( وفــق  2009 – 2008املســجلون ألول مــرة يف العــام الدراســي 

  مفاضلة الطالب العرب واألجانب) من حيث الرسوم وفق اآليت:
م يف الشـهادة  -1                   معاملة الطالب السوريني املقبولني وفـق املفاضـلة العامـة إذا كـان جممـوع درجـا

  الثانوية ال يقل عن احلد األدىن املطلوب من الدرجات للقبول يف تلك املفاضلة.
م يف معاملــة الطــالب الســوريني املقبــولني وفــق مفاضــلة التعلــيم املــوازي إذا كــان جممــ -2                  وع درجــا

الشهادة الثانويـة يقـل عـن احلـد األدىن املطلـوب مـن الـدرجات للقبـول يف املفاضـلة العامـة حيـث 
أمــــا يف حـــال الرســــوب  مـــن قيمــــة رســـم اخلــــدمات اجلامعيـــة يف التعلــــيم املـــوازي ٪50يســـددون 

  وإيقاف التسجيل فيسددون نفس الرسم.
ن ليسـوا حبكـم السـوريني، واللبنـانيون والعراقيـون) املولـودون يعامل الطـالب العـرب ( الفلسـطينيون الـذي  -د     

ـــة  ـــذين أمتـــوا كامـــل دراســـتهم فيهـــا حـــىت حصـــوهلم علـــى الشـــهادة الثانوي يف ســـورية واملقيمـــون فيهـــا وال
يف مرحلــة اإلجــازة (وفــق املفاضــلة  2010 -2009املســجلون ألول مــرة بــدءاً مــن العــام الدراســي 

الطالب السـوريني املقبـولني وفـق املفاضـلة العامـة، أمـا املقبولـون وفـق العامة) من حيث الرسوم معاملة 
  مفاضلة الطالب العرب واألجانب فيعاملون معاملة الطالب العرب واألجانب من حيث الرسوم.

يعامل الطالب العرب واألجانب الذين جنحوا يف مجيع املقررات ماعـدا مشـروع التخـرج يف مرحلـة   -أ -15المادة
كليــة الفنــون اجلميلــة أوكليــه الفنــون اجلميلــة التطبيقيــة معاملــة الطــالب الســوريني املقبــولني   اإلجــازة يف

  وفق املفاضلة العامة من حيث رسم اخلدمات اجلامعية.
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يف الســنة األخــرية يف مرحلــة اإلجــازة مبقــررين علــى  ونالراســب الطــالب العــرب واألجانــبيطالــب   -ب            
، مـن هـذا القـرار )12و11و10املـواد (يف  رسم اخلدمات اجلامعية احملددمن قيمة  ٪50األكثر بـ 

  .حسب احلال
  الفصل الرابع
  طالب درجة اإلجازةرسم الخدمات الجامعية ل

  في نظام التعليم المفتوح: 
 يستوىف رسم اخلدمات اجلامعية من طالب درجة اإلجازة املسجلني يف نظام التعليم املفتوح -16المادة

  وفق اآليت: ن والقدامى)( املستجدي
      قررات النظرية:إىل املبالنسبة   -أ

عن كل مقرر للطالب السوريني ومن يف حكمهم املقبولني يف   ل.س     6000
  اختصاص اهلندسة املعلوماتية

عن كل مقرر للطالب السوريني ومن يف حكمهم يف بقية   ل.س        5000
  االختصاصات.

رر للطالب العرب واألجانب يف اختصاص اهلندسة عن كل مق دوالر أمريكي   300
  املعلوماتية.

  عن كل مقرر للطالب العرب واألجانب يف بقية االختصاصات.دوالر أمريكي    150
  لتدريب العملي:إىل ابالنسبة   -ب

  ل.س           من الطالب السوريني ومن يف حكمهم 5500                 
  يكي    من الطالب العرب واألجانبدوالر أمر  300                
حيدد رسم املقرر للطـالب احملكـومني مـن نـزالء السـجون املسـجلني يف نظـام التعلـيم املفتـوح بنسـبة  -أ  -17المادة

  ) من هذا القرار.16من رسم املقرر احملدد يف املادة ( 50٪
قات املقـررة مـن وزارة الشـؤون االجتماعيـة والعمـل)  حيدد رسم املقرر للطالب املعاقني ( وفق اإلعا -ب                     

) مــن هــذا 16( مــن قيمــة الرســم احملــدد يف املــادة ٪80املســجلني يف نظــام التعلــيم املفتــوح بنســبة 
  القرار.

/أ مـن الالئحـة 116/2أحكـام املـادة ب نيحيدد رسم املقرر للطالب من ذوي الشـهداء (املشـمول  -ج  
ا)  املسجلني يف نظام التعليم املفتوح بنسبة التنفيذية لقانون تنظيم اجل مـن  ٪50امعات وتعديال

  ) من هذا القرار.16قيمة الرسم احملدد يف املادة (
 ومـن يف حكمهـم مـن أعضـاء نقابـة املعلمـني وأبنـائهم (وذلـك نيالسوريحيدد رسم املقرر للطالب    -د      

 يف نظـام التعلـيم املفتـوح نيائمني يف الـوزارة املقبـولبناًء على وثيقة من نقابة املعلمني) والعاملني الـد
ة للعمليــات احلربيــة ( وذلــك بنــاًء علــى وثيقــة وفــاة  وأزواج وأبنــاء املتــوفني بســبب احلــاالت املشــا

  :وفق اآليت صادرة عن مكتب الشهداء حصراً)
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  تية.ل.س      عن كل مقرر نظري يف اختصاص اهلندسة املعلوما4800                    
  ل.س      عن كل مقرر نظري يف بقية االختصاصات.4000                    

يعفــى الطــالب الثالثــة األوائــل النــاجحون يف كــل برنــامج مــن بــرامج التعلــيم املفتــوح يف اجلامعــات مــن  -18المــادة
وذلــك  رســم اخلــدمات اجلامعيــة (رســم املقــرر) يف كــل عــام دراســي يلــي عــام التفــوق عــدا الســنة األخــرية

  .2010 - 2009بدءاً من العام الدراسي 
مــن  نيعامــل الطــالب حــاملو شــهاديت الدراســة اإلعداديــة والثانويــة الســوريتني مــن أبنــاء لــواء إســكندرو  -19المــادة

اجلنســية الرتكيــة، والعــرب معاملــة الطــالب الســوريني مــن حيــث الرســوم لقــاء تســجيلهم يف نظــام التعلــيم 
  املفتوح.

) مـن هـذا القـرار 16التعلـيم املفتـوح يف حـال الرسـوب يف املقـرر الرسـم احملـدد يف املـادة ( طالـبيسدد  -20المادة
أحكــــــام املــــــادة ب نيذوي الشــــــهداء (املشــــــمولدون أي ختفــــــيض مهمــــــا كانــــــت طريقــــــة قبولــــــه باســــــتثناء 

ا)116/2 ن مـ ٪50ويف هذه احلالة يسدد  /أ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات وتعديال
  ) من هذا القرار.16قيمة رسم املقرر احملدد يف املادة (

رسـوم جامعيـة خـالل العـام الدراسـي الـذي ال  ةال يطالب الطالب املسجل يف نظام التعليم املفتوح بأيـ -21المادة
يتقــدم خاللـــه إىل امتحــان أي مقـــرر، ويطالــب بالرســـم الســنوي احملـــدد يف املــادة األوىل مـــن هــذا القـــرار 

  ) لرية سورية.300وقدره (
تراعـــى أحكـــام االتفاقـــات املوقعـــة بـــني وزارة التعلـــيم العـــايل واجلهـــات األخـــرى املتعلقـــة بـــربامج التعلـــيم  -22المـــادة

   املفتوح.
  الفصل الخامس

  دراسات التأهيل والتخصصرسم الخدمات الجامعية لطالب 
دبلوم ني يف  ومن يف حكمهم املقبولنيالطالب السوريسنويًا من  اجلامعية يستوىف رسم اخلدمات -أ -23المادة

  : وفق اآليت وماجستري التأهيل والتخصص وفق املفاضلة العامة
  من طالب دبلوم التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل الرتبوي  ل.س            5000  

  ل.س            من طالب درجة ماجستري التأهيل والتخصص  7500
   اف التسجيل الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من هذه املادة.يسدد الطالب يف حال الرسوب وإيق  -ب

ومن يف  التأهيل والتخصص السوريني طالب دراساتسنوياً من اجلامعية يستوىف رسم اخلدمات  -أ  -24المادة
  :وفق اآليت  وفق مفاضلة التعليم املوازينيحكمهم املقبول

ملســجلني قبــل العــام مــن طــالب( دبلــوم وماجســتري) التأهيــل والتخصــص ا  ل.س 60000
  .2013/2014الدراسي 

مـــن طـــالب( دبلـــوم وماجســـتري) التأهيـــل والتخصـــص املســـجلني أول مـــرة   ل.س 100000
  .2013/2014بدءاً من العام الدراسي 

مــــــن طــــــالب دبلــــــوم التأهيــــــل الرتبــــــوي املســــــجلني قبــــــل العــــــام الدراســــــي   ل.س 40000
2013/2014..  
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رتبــــوي املســــجلني أول مــــرة بــــدءاً مــــن العــــام مــــن طــــالب دبلــــوم التأهيــــل ال  ل.س 75000
  .2013/2014الدراسي 

الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من هذه  / من٪50/ يسدد الطالب يف حال الرسوب وإيقاف التسجيل  -ب
  املادة. 

يف  نالطـــالب الســـوريون ومـــن يف حكمهـــم املقبولـــو ســـنوياً مـــن  اجلامعيـــة يســـتوىف رســـم اخلـــدمات -أ  -25المـــادة
(وذلـك  هيل والتخصص وفق نظام التعليم املوازي من أعضاء نقابة املعلمني أو أبنـائهمدراسات التأ

  :وفق اآليت بناًء على وثيقة من نقابة املعلمني)

ل.س    من طالب دبلوم وماجستري التأهيل والتخصص املسجلني قبل العـام الدراسـي  48000                  
2013/2014.  

.س    من طالب دبلوم وماجستري التأهيل والتخصص املسجلني ألول مـرة بـدءاً مـن ل 80000                 
  .2013/2014العام الدراسي 

ـــــــــل العـــــــــام الدراســـــــــي  32000                   ـــــــــوي املســـــــــجلني قب ل.س   مـــــــــن طـــــــــالب دبلـــــــــوم التأهيـــــــــل الرتب
2013/2014.  

ملسجلني ألول مـرة بـدءاً مـن العـام الدراسـي ل.س     من طالب دبلوم التأهيل الرتبوي ا 58000                
2013/2014.  

/ من الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من املادة ٪50يسدد الطالب يف حال الرسوب وإيقاف التسجيل /    -ب
)24 .(  

 طالب دراسات التأهيل والتخصص العرب واألجانبسنويًا من  اجلامعية يستوىف رسم اخلدمات -أ -26المادة
  :وفق اآليت

  من الطالب املسجلني يف دبلوم أو ماجستري التأهيل والتخصص.دوالر أمريكي  2000 - 1
  من الطالب املسجلني يف دبلوم التأهيل الرتبوي. دوالر أمريكي  1500 - 2

/ من الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من هذه ٪50يسدد الطالب يف حال الرسوب وإيقاف التسجيل /  -ب
  املادة. 

لتعلــيم املفتــوح املســجلون يف دراســات التأهيــل والتخصــص مــن حيــث الرســوم معاملــة يعامــل خرجيــو ا -27المــادة
  الطالب املقبولني يف نظام التعليم املوازي أو العرب واألجانب حسب احلال.

يعامل الطالب املسجلون يف دبلوم التأهيل الرتبوي يف نظام التعليم املفتوح من أعضاء نقابة املعلمـني   -28المادة
م معاملة الطالب من أعضاء نقابة املعلمني أو أبنائهم املسـجلني يف دبلـوم التأهيـل الرتبـوي يف أو أبنائه

  النظام املوازي من حيث الرسوم.
  الفصل السادس
  الدراسات العليارسم الخدمات الجامعية لطالب 



 11

 يف نيقبول ومن يف حكمهم املنيطالب السوريالسنويًا من  اجلامعية يستوىف رسم اخلدمات -أ -29المادة
  :وفق اآليت الدراسات العليا وفق املفاضلة العامة

  الكليات التطبيقية: -1
  ل.س  من طالب درجة املاجستري أو ما يف حكمها يف الكليات التطبيقية. 10000   
  ل.س  من طالب درجة الدكتوراه يف الكليات التطبيقية. 15000   

  الكليات والمعاهد العليا األخرى: -2
  ل.س      من طالب درجة املاجستري 8000          
  ل.س    من طالب درجة الدكتوراه 12000          

  املادة. هذه الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من  وإيقاف التسجيل يسدد الطالب يف حال الرسوب    -ب
 )اهوالدكتور  (املاجستري طالب الدراسات العلياسنويًا من  اجلامعية يستوىف رسم اخلدمات -أ -30المادة

  :وفق اآليت  وفق مفاضلة التعليم املوازينيومن يف حكمهم املقبول نيالسوري
مـــن طـــالب كليـــات الطـــب وطـــب األســـنان والصـــيدلة ودرجـــة الدراســـات   ل.س 160000

  التخصصية العامة الطبية أو الفرعية يف كليات الطب. 
 مـــــن طـــــالب كليـــــات الطـــــب املســـــجلني ألول مـــــرة قبـــــل العـــــام الدراســـــي  ل.س 140000

  حىت خترجهم. 2005/2006
  من طالب الكليات واملعاهد األخرى  ل.س 110000
  من طالب املعهد العايل للتنمية اإلدارية يف جامعة دمشق.  ل.س 60000

/ من الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من هذه ٪50/ وإيقاف التسجيل يسدد الطالب يف حال الرسوب  -ب
 .املادة

مرحلة األطروحة يف السنوات اليت تلي احلد األدىن إلعداد  يفحيدد رسم اخلدمات اجلامعية  -ج
  وفق اآليت: األطروحة ( احلد األدىن للماجستري سنة وللدكتوراه سنتني)

املسجلني يف مرحلة البحـث قبـل صـدور هـذا مبثل رسم اخلدمات اجلامعية احملدد للطالب   -1
 وفق املفاضلة العامة. القرار 

املسـجلني يف مرحلـة البحـث للطـالب ة (أ) من هذه املـادة من الرسم احملدد يف الفقر  50٪ -2
 .صدور هذا القراربعد 

يف  ني ومــــن يف حكمهــــم املقبــــولنيالطــــالب الســــوريســــنوياً مــــن  اجلامعيــــة يســــتوىف رســــم اخلــــدمات -أ -31المــــادة
 وفـــق نظـــام التعلـــيم املـــوازي مـــن أعضـــاء نقابـــة املعلمـــني أو )والـــدكتوراه ( املاجســـتري الدراســـات العليـــا

  :وفق اآليت (وذلك بناًء على وثيقة من نقابة املعلمني) أبنائهم

درجـــــة الدراســـــات يـــــات الطـــــب وطـــــب األســـــنان والصـــــيدلة و مـــــن طـــــالب كلل.س   128000
  التخصصية العامة الطبية أو الفرعية يف كليات الطب.

مـــــــــن طـــــــــالب كليــــــــــات الطـــــــــب املســـــــــجلني بــــــــــدءاً مـــــــــن العـــــــــام الدراســــــــــي ل.س   112000
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  خترجهم.حىت 2004/2005
  من طالب الكليات واملعاهد األخرى.ل.س     88000

) 30/ من الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من املادة (٪50/ وإيقاف التسجيليسدد الطالب يف حال الرسوب  -ب
 من هذا القرار.

اد األطروحة يف مرحلة األطروحة يف السنوات اليت تلي احلد األدىن إلعدحيدد رسم اخلدمات اجلامعية  - ج     
  وفق اآليت: ( احلد األدىن للماجستري سنة وللدكتوراه سنتني)

 املسجلني يف مرحلة البحث قبل صدور هذا القرار مبثل رسم اخلدمات اجلامعية احملدد للطالب   -1
 وفق املفاضلة العامة.

 املســجلني يفللطــالب  ) مــن هــذا القــرار30( مــن الرســم احملــدد يف الفقــرة (أ) مــن املــادة 50٪ -2
 مرحلة البحث بعد صدور هذا القرار.

حيــدد رســم اخلــدمات اجلامعيــة للطــالب مــن أبنــاء الشــهداء ( وال تشــمل بــاقي احلــاالت احملــددة  مبوجــب   -أ -32المــادة
ا) املسـجلني يف الدراسـات 116/2أحكام املادة  /أ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات وتعـديال

) مـن 30) مـن املـادة (أ( الفقـرةمن قيمـة الرسـم احملـدد يف  ٪50لتعليم املوازي بنسبة العليا فقط وفق نظام ا
  هذا القرار.

) 30/ من الرسم احملدد يف الفقرة (أ) من املادة (٪50/ وإيقاف التسجيل يسدد الطالب يف حال الرسوب - ب        
 من هذا القرار.

د البحث ( عند التسجيل بعد موافقة جملس اجلامعة حيدد رسم اخلدمات اجلامعية يف مرحلة إعدا -ج      
  املادة.هذه من الفقرة (أ) ) وفق ما هو حمدد يف وملدة عام ميالدي على البحث

  وفق اآليت: حيدد رسم اخلدمات اجلامعية يف السنوات اليت تلي سنة تسجيل البحث -د              
  يف مرحلة البحث قبل صدور هذا القرار املسجلنيمبثل رسم اخلدمات اجلامعية احملدد للطالب   -1

 وفق املفاضلة العامة

املســجلني يف للطــالب ) مــن هــذا القــرار 30مــن الرســم احملــدد يف الفقــرة (أ) مــن املــادة ( 50٪ -2
 مرحلة البحث بعد صدور هذا القرار.

  :وفق اآليت طالب الدراسات العليا العرب واألجانبيستوىف رسم اخلدمات اجلامعية من  -أ -33المادة
  كليات الطب وطب األسنان والصيدلة والطب البيطري واهلندسة مبختلف فروعها:  - 1

من طالب درجة املاجستري أو شهادة الدراسات التخصصية     أمريكي دوالر 4000  
  العامة الطبية أو الفرعية.

  .من طالب درجة الدكتوراه      أمريكيدوالر  4500                        
  الكليات واملعاهد العليا األخرى:  -2                 

  .دوالر أمريكي           من طالب درجة املاجستري   3000              
  .دوالر أمريكي            من طالب درجة الدكتوراه  3500              
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دد يف الفقـــرة (أ) مـــن هـــذه / مـــن الرســـم احملـــ٪50/وإيقـــاف التســـجيل يســـدد الطالـــب يف حـــال الرســـوب   -ب      
  املادة.

حيــدد رســم اخلــدمات اجلامعيــة للطــالب العــرب واألجانــب املســجلني يف الدراســات العليــا يف مرحلـــة  -ج    
األطروحـــــة يف الســـــنوات الـــــيت تلـــــي احلـــــد األدىن إلعـــــداد األطروحـــــة ( احلـــــد األدىن للماجســـــتري ســـــنة 

  .هذه املادة) من أدد يف الفقرة (من قيمة الرسم احمل ٪50بنسبة  وللدكتوراه سنتني)
  الفصل السابع
  أحكام عامة

يف مرحلـة اإلجـازة يف نظـامي التعلـيم  دراسـي واحـد فصـليطالـب الطالـب الـذي يوقـف تسـجيله ملـدة   -34المادة
   .بكامل الرسوم اجلامعية واملوازي والسوري غري املقيم والعرب واألجانب

يف نظام التعلـيم املـوازي ( سـوري مقـيم  يف مرحلة اإلجازة السنة األوىلن يف و يطالب الطالب املستجد -35المادة
إضافة  كامالً   أو غري مقيم) والعرب واألجانب الذين يوقفون تسجيلهم ملدة عام برسم اخلدمات اجلامعية

  إىل الرسوم اجلامعية األخرى. 
السـوريني يف معـرض اسـتيفاء  يعامل الطالب املسجلون يف سجالت أجانب احلسكة معاملـة الطـالب -36المادة

  الرسوم اجلامعية.
يعامـــل الطـــالب املقبولـــون علـــى مقاعـــد أبنـــاء املغرتبـــني الســـوريني وفـــق أحكـــام الفقـــرة /ج/ مـــن املـــادة   -37المـــادة

مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم اجلامعــات معاملــة الطــالب الســوريني املقبــولني وفــق نظــام /115/
  الرسوم.املفاضلة العامة من حيث 

ن يف الكليات اليت تتبع نظـام السـاعات املعتمـدة بـذات الرسـوم اجلامعيـة الـيت و يعامل الطالب املسجل  -38مادةال
ا   عرب وأجانب). –موازي  –أمثاهلم يف الكليات األخرى وفق نظام القبول (عام  يطالب 

يــة عامــة غــري ســورية بلغــة أجنبيــة الــذين يعامــل الطــالب الســوريون ومــن يف حكمهــم احلــائزون شــهادات ثانو  – 39المــادة
  يسجلون يف أقسام اللغات األجنبية تسجيًال مباشراً من حيث الرسوم وفق اآليت:

م يف الشـهادة الثانويـة بعـد  -1 معاملة الطالب املقبـولني وفـق املفاضـلة العامـة إذا كـان جممـوع درجـا
  ات للقبول يف تلك املفاضلة.يقل عن احلد األدىن املطلوب من الدرج إجراء احلسم املقرر ال

م يف الشـــهادة  -2 معاملـــة الطـــالب املقبـــولني وفـــق مفاضـــلة التعلـــيم املـــوازي إذا كـــان جممـــوع درجـــا
الثانوية بعد إجراء احلسم املقرر يقل عن احلد األدىن املطلـوب مـن الـدرجات للقبـول يف املفاضـلة 

وفـــق  2013/2014لدراســـي ، ويعامـــل الطـــالب املســـجلون ألول مـــرة بـــدءاً مـــن العـــام االعامـــة
  لقرار.) من هذا ا3) من املادة(2/أأحكام الفقرة (

  من يلزم لتنفيذه وينهى العمل باألحكام املخالفة. ينشر هذا القرار ويبلغ -40المادة
  9/9/2013دمشق يف             

  وزير التعليم العالي                                                           
  

  الدكتور مالك محمد علي                                                          


