الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
المجلس األعلى للتعليم التق اني

القرار رقم  / 167 /ه
وزير التعليم العايل  ،رئيس اجمللس األعلى للتعليم التقاين .
بناءً على أحكام املرسوم التشريعي رقم  / 341 /لعام . 3611
و على أحكام املرسوم التشريعي رقم  /44/لعام . 3131
و على ما أقرتو اللجنة الةالبية املنعقدة بتاريخ . 3131/4/32
يقرر ما يلي :
أولا :الدورة المتحانية اإلضافية:
المااا ة  -3 - 1مينننط بننال السنننتن األوىل و الثانيننة ا املعاىنند اةاإلننعة

نراف اجمللننس األعلننى للتعلننيم التقنناين

دورة امتحانيو إإلافية خنالل الفرتة من  3131/8/34و لغاينة  3131/6/3مبنن فني م منن اسنتنفدوا
فرص التقدم لالمتحان أول مرة خالل العام الدراسي . 3131-3133
 -3يتقدم الةالب إىل امتحانات ىذه الدورة وفق ما تقدم بو آخر مرة.
 -1حتل ىذه الدورة حمل الدورة التكميلية بالنسبة ملن حيق هلم التقندم إىل دورة تكميلينة ا العنام الدراسني
.3131-3133
 -4ال يس ن نندد الة ن ننال الند ن نناميون مس ن ننتجد – راس ن ننبس أع رس ن ننم ع ن ننن ى ن ننذه ال ن نندورة ،أم ن ننا الة ن ننال
املستنفدون فيسددون الرسم الذع يؤديو أمثاهلم حن يتقدمون إىل االمتحانات من خارج املع د.
 -2تعد ىذه الدورة دورة امتحانيو ا جمال العقوبات االمتحانية.
 -1تعنند ىننذه النندورة الننتءاً ال يتجنتأ مننن العننام الدراسنني  3131/3133خبصننوص األوائننل ا املسننتويات
االنتقالية والتخرج.
 -4الةالننب الرا ننب باالسننتفادة مننن املسنناعدات االمتحانيننة بنتيجننة امتحانننات الفصننل الثنناين مننن العننام
الدراسنني  3131/3133ال حيننق لننو التقنندم إىل النندورة ا إلننافية ،باسننتثناء حالننة بالننب السنننة الثانيننة
إذا كانت ىذه املساعدة ختولو الدخول للدورة التكميلية.
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ثانيا :الدورة الستثنائية:
المااا ة  -3 -2يسننتفيد مننن ىننذه النندورة بننال السنننتن األوىل و الثانيننة الننذين اسننتنفدوا فننرص التقنندم لالمتح ننان
و

املس ننموا ب ننا بنتيج ننة امتحان ننات األع نوام الدراس ننية  3133-3131و 3133 -3133
 3131-3133س ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو مل يستفيدوا .
 -3حيق للةالب اةيار بن التقدم للفصل األول أو الفصل الثاين من العام .3134/3131
 -1حتنندد مواعينند التسننجيل للةننال ال نرا بن باال نرتال ا امتحانننات الفصننل األول مننن العننام الدارسنني
 3134/3131اعتباراً منن صنباا ينوم األحند الواقن ا  3131/31/1وحن ااينة الندوام الرمني منن
يوم اةميس الواق ا .3131/33/38
 -4حتنندد مواعينند التسننجيل للةننال ال نرا بن باال نرتال ا امتحانننات الفصننل الثنناين مننن العننام الدراسنني

 3134/3131اعتبنناراً مننن صننباا يننوم األحنند الواق ن ا  3134/4/1وح ن اايننة النندوام الرمنني مننن
يوم اةميس الواق ا .3134/2/32
 -2ميكن للةال املشمولن بأحكام ىذا القرار الذين ير بون ا أن يعيدوا أعمال السنة التقدم
بةلبات خةية إىل معاىدىم ا املواعيد اليت حتددىا إدارة كل مع د.
 -1يتقدم الةال إىل االمتحانات وفقاً لألندمة النافذة ا معاىندىم وتعند املقنررات اةدبنة بعند اسنتنفاد
فرص التسجيل مقررات ري مرسبة بالنسبة هلم ح التخرج .
 -4يؤدع الةال الرسم الذع يؤديو أمثاهلم حن يتقدمون إىل االمتحانات من خارج املع د.
 -8ميكننن للةالننب الننذع اختننار التقنندم إىل امتحانننات الفصننل األول مننن العننام الدراسنني 3134/3131
وىو مشمول بأحكام ىذا القرار وسدد الرسوم ومل يتمكن من اال رتال ا امتحاناهتا اائيناً أن يتقندم
إىل امتحانننات الفصننل الثنناين مننن العننام الدراسنني  3134/3131وا ىننذه الالننة عليننو أن يسنندد رسننم
املقننررات الننيت سننيتقدم بننا جمنندداً ويسننقا حقننو ا اسننرتداد الرسننوم الننيت كننان قنند سننددىا لال نرتال ا
امتحانات الفصل األول ،أما إذا كان قد ا رتل ا امتحاناهتا ولو مبقرر واحد فيسنقا حقنو ا التقندم
إىل امتحانننات الفصننل الثنناين وال يعنند الةالننب الننذع يننؤدع الرسننم مسننتفيداً مننن أحكامننو إذا مل يشننرتل
فعلياً باالمتحانات.

 -6ميكن للةالب الذع رقن قيده من املع ند بعند اسنتنفاده فنرص التسنجيل أو قبل نا أن يتقندم بةلنب إىل
مع ننده يبنندع فيننو ر بتننو برف ن ننةب قيننده ليننتمكن مننن االسننتفادة مننن ىننذا الق نرار إذا كانننت تشننملو
أحكامو ،و يفوض مدير املع د باملوافقة على إعادة القيد لالستفادة من أحكام ىذا القرار فقا .

 -31جيوز للةالب الذع حيمل مقررات من الفصلن وير ب بإعادة أعمال السنة ملقررات من الفصلن،
التقدم إىل أعمال السنة ا الفصل األول ملقررات الفصل األول وأعمال السنة ملقررات الفصل
الثاين ا الفصل الثاين ،ويتقدم لالمتحانات الندرية جلمي املقررات اليت حيمل ا
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ا الفصل الثاين حصراً ،وحتدد مواعيد التسجيل للةال املشمولن بأحكام ىذه الفقرة ا
املواعيد اةددة لةال املع د ا العام الدراسي .3134/3131
 -33يعتمد في الختصاصات الملغاة أو تلك التي أوقف القبول فيها منذ أكثر من سانتين ماا يلاي
:
أ -إذا كان الطالب في السنة األولى  :جمللس املع د الق ا حتويل الةالب إىل أقر اختصاص
إىل اختصاصو امللغى ا املع د نفسو و وفق قواعد و معايري يضع ا جملس املع د  ،م

احتفاظ الةالب بوإلعو السابق من حيث مدد التسجيل  ،و يلتم الةالب بالدوام و الدراسة
على اةةة اجلديدة ،وجمللس املع د أن يقرر إعفاء الةال من املقررات الناالحن في ا و
املتكافئة بن اةةة الدراسية لالختصاص القدمي و اةةة الدراسية لالختصاص اةولن إليو
على أن ال تقل نسبة التكافؤ بن املقررين عن  %41و إذا كان للةالب درالات أعمال ا
املقررات املتكافئة دون أن ينجط ا املقرر ا اةةة القدمية فيجوز لو أن حيتف بدرالات
أعمالو و حتتسب للمقرر اجلديد وحيق لو أن يتقدم بةلب عادة درالة األعمال ا املواعيد
اليت حتددىا إدارة كل مع د.
ب -إذا كان الطاالب في السنة الثانياة :

 -3يتقدم إىل امتحانات املواد اليت حيمل ا فقا و على اةةة القدمية وحتسب درالة
االمتحان على أساس مئة إذا مل يكن لو درالة أعمال.
 -3حيق للةالب إلغاء درالة أعمالو والتقدم من مئة ريةة أن يتقدم بةلب خةي إىل إدارة
مع ده يبدع فيو ر بتو بالتقدم من مئة ا املواعيد اليت حتددىا إدارة كل مع د.
 -1بالنسبة للمقررات امللغاة يكلف جملس املع د في ا القسم املخت بتشكيل جلنة من بالبة
من األساتذة ا القسم لوإل األسئلة و تصحيح ا .

الما ة  -3يبلغ ىذا القرار من يلتم لتنفيذه.
وزير التعليم العالي
رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني
الدكتور محمد يحيى معال
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