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  اف تسجيله أو استرداده بناء على طلب خطي يقدم منه شخصياً أو من وكيله القانوني وفق اآلتي:يجوز للطالب في مرحلة اإلجازة إيق 
يــتم تقــدمي طلــب إيقــاف التســجيل الســنوي واســرتداده قبــل بــدء امتحانــات الفصــل األول، ويعــد اإليقــاف يف هــذه احلالــة كأنــه مل يكــن يف  .1

  التطبيقية إال بدءاً من الفصل الثاين، ويكون اإليقاف يف هذه احلالة لفصل واحد. الكليات غري التطبيقية، وال يسري االسرتداد يف الكليات
  ال جيوز تقدمي طلب إيقاف التسجيل يف مجيع األحوال يف أي فصل دراسي بعد بدء االمتحانات. .2
  راسي األول.يتم إيقاف التسجيل عن الفصل الدراسي األول من بداية العام الدراسي وحىت قبل بدء امتحانات الفصل الد .3
  يتم طلب إيقاف التسجيل عن الفصل الدراسي الثاين من بداية العام الدراسي وحىت قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاين. .4
كــانون األول مــن كــل عــام كحــد أقصــى، وجيــوز أن يتقــدم   15جيــوز للطالــب اســرتداد إيقــاف التســجيل عــن الفصــل الدراســي األول لغايــة  .5

أيــار مـن كــل عـام كحـد أقصــى يف الكليـات غــري التطبيقيـة، وال جيــوز  15تسـجيله عــن الفصـل الدراسـي الثــاين لغايـة  بطلـب اسـرتداد إيقــاف
  طلب االسرتداد يف الكليات التطبيقية إال خالل أسبوعني من بداية الفصل الدراسي.

  الكليات اليت تتتبع النظام السنوي. تعد مدة إيقاف التسجيل لفصل دراسي واحد مبثابة إيقاف تسجيل ملدة نصف سنة دراسية يف  .6
ال جيــوز أن يزيــد جممــوع مــدد إيقــاف تســجيل الطالــب املنقــول مــن جامعــات خــارج ســورية إىل اجلامعــات الســورية علــى نصــف مــدة الدراســة  .7

  املتبقية له لنيل درجة اإلجازة وجيرب الكسر لصاحل الطالب.
ي مل يدرســه ســابقاً، مــامل يــتم اســرتداد وقــف التســجيل خــالل املواعيــد املبينــة يف ال يســمح للطالــب بالتقــدم إىل امتحــان مقــرر عملــي أو نظــر  .8

  الفقرات السابقة.
يعــد الطالــب مســجًال يف الكليــة يف مرحلــة اإلجــازة يف أيــة ســنة مــن ســنوات الدراســة بعــد تســجيله للمــرة األوىل حكمــاً إال إذا تقــدم بطلــب  .9

  السابقة. خطي إليقاف تسجيله وفق األسس املبينة يف البنود
  حتسب بداية الفصل وبدء االمتحانات وفق التقومي اجلامعي الذي يصدر سنوياً يف بداية كل عام دراسي. .10

   
  يجوز لطالب دبلوم أو وماجستير التأهيل والتخصص أن يطلب إيقـاف تسـجيله لمـدة سـنة واحـدة شـريطة أن يتقـدم إلـى عمـادة كليتـه

هرين من بدء العام الدراسي الذي يلي العام الدراسي الذي سجل فيه ألول مرة، وال بطلب يتضمن رغبته في إيقاف تسجيله خالل ش
  يجوز إيقاف التسجيل في سنة القيد.

   
 :يجوز لطالب الماجستير إيقاف تسجيله وفق اآلتي 

شـهرين مـن بدايـة العـام التـايل لعـام تسـجيله يف  مدة سنة شريطة أن يتقـدم إىل عمـادة كليتـه بطلـب يتضـمن رغبتـه يف إيقـاف تسـجيله خـالل -أ
األطروحــة ألول مــرة حيــث يعــد بــدء التســجيل هــو تــاريخ موافقــة جملــس اجلامعــة علــى تســجيل موضــوع رســالة املاجســتري، ويف حــال عــدم تقــدم 

ــــيت حيــــق  ــــه مســــجًال يف عــــداد األعــــوام ال ــــذي عــــد في ــــل هــــذا الطلــــب يعــــد مســــجًال حكمــــاً وحيســــب العــــام ال ــــه التســــجيل فيهــــا. الطالــــب مبث   ل



ال جيوز إيقاف التسجيل يف درجة املاجستري خالل السنوات املخصصة لدراسة املقررات، وال بعد انتهاء املدة األصـلية احملـددة للـدفاع عـن  -ب
  رسالة املاجستري.

 :يجوز لطالب الدكتوراه إيقاف تسجيله وفق اآلتي 
بعد مضي سنة على تاريخ قيده يف درجة الدكتوراه وجيوز أن تكون مدة اإليقاف متصلة  مدة سنتني ( متصلتني أو منفصلتني) على األكثر -أ

  أو منفصلة ومبا ال يقل عن سنة . 
جيب تقدمي طلب إيقاف التسجيل خالل شهرين من بداية كل عام دراسي حيث يعد بدء التسجيل هو تاريخ موافقة جملس اجلامعة على  -ب

  تسجيل موضوع الرسالة. 
 جيوز أن يقدم طلب إيقاف التسجيل بعد انتهاء املدة األصلية احملددة للحصول على شهادة الدكتوراه.  ال -ج 
  

  ال يجــوز ألي ســبب كــان أن يزيــد مجمــوع مــدة إيقــاف التســجيل عــن عــامين دراســيين فــي مرحلــة اإلجــازة، وعــام دراســي فــي دراســات
 الدكتوراه .  التأهيل والتخصص والماجستير، وسنتين ميالديتين في مرحلة

  
  2007-2006تسري القواعد المبينة أعاله بدءاً من العام الدراسي. 

  
  ما يلي: 2011لعام  261حدد القرار رقم 

  
 استرداده خارج المدد المحددة وفق ما يلي: أويجوز ألسباب قاهرة يقدرها مجلس الجامعة إيقاف تسجيل الطالب  -1

ال يكـــون قـــد اشـــرتك يف امتحـــان أي مقـــرر يف املـــدة الـــيت يطلـــب فيهـــا إيقـــاف إيقـــاف تســـجيل الطالـــب يف مرحلـــة اإلجـــازة علـــى آ -
 التسجيل فيها وال جيوز أن يتم اإليقاف عن فرتة سابقة على السنة الدراسية اليت يطلب اإليقاف فيها.

ـــة األوىل قبـــل امتحانـــات الفصـــل (األول أو الثـــاين) علـــى أ إيقـــافاســـرتداد  - ـــة اإلجـــازة اجلامعي ال يتعـــارض هـــذا التســـجيل يف مرحل
 االسرتداد مع دوام الطالب ودرجة األعمال (أعمال السنة) يف الكليات التطبيقية.

إيقاف تسجيل الطالب يف مرحلة دبلوم أو ماجستري التأهيل والتخصص بدءاً من العام الدراسـي الـذي يلـي العـام الدراسـي الـذي  -
ين على أال يكون قد تقدم إىل امتحانـات أي مقـرر يف العـام املـراد سجل فيه ألول مرة، وحىت قبل بدء االمتحانات يف الفصل الثا

 إيقاف التسجيل فيه.
تســجيل الطالــب يف مرحلــة الدراســات العليــا (املاجســتري والــدكتوراه) بــدءاً مــن العــام التــايل لعــام تســجيله يف األطروحــة وال  إيقــاف -

 للدفاع عن الرسالة (السنة اإلضافية). جيوز اإليقاف بأثر رجعي وال بعد انتهاء املدة األصلية احملددة
ال يجوز لطالب الدراسات العليا استرداد اإليقاف ولكن يجوز قطع اإليقـاف وتحسـب مـدة اإليقـاف حتـى تـاريخ القطـع مـن مـدد  -2

 اإليقاف.
 حال من األحوال وال يجوز تدويرها لعام قادم. يال يجوز استرداد الرسوم واألقساط بأ -3

   
   
  
  
   
   


