
  العربية السوريةالجمهورية   
  التعليم العالي وزارة                     

  مديرية شؤون الطالب                   
   

  في الجامعات الحكومية تغيير قيد الطالبقواعد 
  

  في الجامعات وفق اآلتي: قواعد تغيير القيد 2006لعام  66حدد القرار رقم 
  

  تعتمد في تغيير قيد الطالب بين الكليات واألقسام في الجامعات المسجلين في التعليم العام أو التعليم الموازي أو السوري غير
   أدناه:المقيم أو الطالب العرب واألجانب القواعد واألحكام المبينة 

التابعة للمجلس األعلى للمعاهد المتوسطة التي  يجوز للطالب المسجلين في جامعات الجمهورية العربية السورية والمعاهد  أوًال:
            يكون القبول فيها عن طريق وزارة التعليم العالي وفق القبول العام تغيير قيدهم، إلى كلية أو قسم أو اختصاص آخر في كليتهم نفسها 

  وفق الشروط اآلتية: آخر أو كلية أو معهد

ويتم تغري القيد يف السنة التالية للقيد أول مرة ، الدراسي السابق للعام الذي يرغب التغيري فيهأن يكون الطالب مسجًال يف العام  -1
  فقط.

 أن تتوافر لديه الشروط املقررة للقبول يف الكلية أو القسم أو املعهد املراد تغيري تسجيله إليه (درجات الثانوية وفرعها) وذلك يف كل -2 
  مستجداً للمرة األوىل والعام الدراسي الذي يرغب التغيري فيه. من العام الدراسي الذي قبل فيه 

أال يكون قد قام يف حياته اجلامعية السابقة بتغري قيده يف اجلامعات أو املعاهد سواء مت ذلك من كلية إىل أخرى أم من قسم إىل  -3
  ىل معهد آخر. آخر بكليته نفسها، أو من كليته إىل معهد ، أو من معهد إىل كلية، أو من معهد إ

  
تطبق شروط تغيري القيد على طالب املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا التابع ملركز الدراسات والبحوث العلمية، وعلى طالب   ثانياً:

  أكادميية األسد للهندسة العسكرية. 
  

م جيوز تغيري القيد إىل كليات حيتاج القبول فيها إىل إجراء فحص مسابقة أو اختبار أو مقابلة إذا كان الطالب قد اجتازها بنجاح يف العا  ثالثاً:
  الدراسي الذي قبل فيه للمرة األوىل، أما الكليات اليت جتري املقابالت فيها بعد القبول فيتم إجراؤها عند تغيري القيد. 

املسجلني وفق نظام القبول العام تغيري قيدهم إىل نظام التعليم املوازي أو السوري غري املقيم إذا توافرت لديهم الشروط  للطالب  رابعاً:
اخلاصة بنظام  والدرجات املطلوبة يف الكلية املراد تغيري القيد إليها يف عام القبول نفسه ويف العام الدراسي املراد تغيري القيد فيه وفق املفاضلة

  . البند أوالً بول والشروط الواردة يف الق

للطالب املسجلني وفق نظام التعليم املوازي أو السوري غري املقيم تغيري قيدهم إىل نظام القبول العام إذا توافرت لديهم الشروط   خامساً:
املراد تغيري القيد فيه وفق املفاضلة العامة والشروط والدرجات املطلوبة يف الكلية املراد تغيري القيد إليها يف عام القبول نفسه ويف العام الدراسي 

  . البند أوالً الواردة يف 



للطالب املسجلني وفق نظام (التعليم املوازي أو السوري غري املقيم أو الطالب العرب واألجانب) تغيري قيدهم يف نظام القبول نفسه   سادساً:
ة املراد تغيري القيد إليها يف عام القبول نفسه ويف العام الدراسي املراد تغيري القيد فيه وفق إذا توافرت لديهم الشروط والدرجات املطلوبة يف الكلي

  . البند أوالً  املفاضلة اخلاصة بنظام القبول والشروط الواردة يف

مل يتم قبول طالب فيها يف عام القبول (لعدم  أومل تكن حمدثة  أقسامكليات أو إذا كان طالب تغيري القيد يرغب يف تغيري القيد إىل    سابعاً: 
يف عام تغيري القيد فقط، كما جيوز تغيري القيد  العالمةالقبول فيها) تؤخذ  إيقافبسبب  أووجود طالب متقدمني إىل هذه الكليات واألقسام 

  اعد العامة للقبول.لعدم وجود طالب متقدمني إليها يف عام القبول وعام التغيري إذا حقق القو إىل كليات وأقسام 

 نتائج(التعليم املوازي و السوري غري املقيم والعرب واألجانب) هي  تكون العالمة املعتمدة يف تغيري القيد للمسجلني وفق مفاضلة  ثامناً: 
  املفاضلة األوىل ( للتعليم املوازي والسوري غري املقيم والطالب العرب واألجانب)، وال يعتد بعالمة مفاضلة إمالء الشواغر. 

للتسجيل إىل اختصاص  السنة التاليةقيدهم يف تغيري املعاقني )  –جيوز للمقبولني يف املفاضالت اخلاصة ( أبناء أعضاء هيئة التدريس  تاسعاً:
يد وفق آخر يف اجلامعة اليت مت قبوهلم فيها على مقعد شاغر وإذا تعددت الطلبات يتم التغيري مبوجب مفاضلة فيما بينهم كما حيق هلم تغيري الق

  القواعد العامة. 

  .أساسهاللتسجيل وفق املفاضلة اليت قبلوا على  يةقيدهم يف السنة التالتغيري جيوز للطالب املقبولني يف مفاضلة أبناء الشهداء وذويهم  عاشرًا:

   2013لعام  282حدد القرار رقم مالحظة: 
فقط بشرط أال  2013/2014يسمح للطالب تغيري قيده خالل السنتني التاليتني للقيد أول مرة يف اجلامعة وذلك يف العام الدراسي ((

ا)يكون قد غري قيده سابقاً ومل يستنفد فرص التسجيل    .)املقررة وال يعد إيقاف التسجيل ملدة عام من مدد التسجيل املسموح 
  
  إجراءات تغيير القيد: 
  

سـها يتقدم الراغب يف التغيري بطلـب إىل ديـوان الكليـة أو املعهـد الـذي يريـد التسـجيل جمـدداً فيـه عـن طريـق مديريـة شـؤون الطـالب يف اجلامعـة نف -1
ســي  رامرفقــاً فيــه صــورة عــن وثيقــة النجــاح يف الشــهادة الثانويــة ووثيقــة صــادرة عــن الكليــة أو املعهــد الــذي كــان مســجًال فيــه مبينــاً فيهــا وضــعه الد

اجلامعيـة كامًال وأنه مل يستنفد فرص الرسوب املقررة وأنه مل يعاقب بعقوبة متنعه مـن التسـجيل وأنـه مل يسـبق لـه أن قـام بتغيـري تسـجيله يف حياتـه 
  السابقة. 

كمل تســجيله يف  يقــوم الطالــب يف حــال املوافقــة علــى طلبــه يف ضــوء الشــروط املطلوبــة برتقــني قيــده مــن كليتــه أو قســمه أو معهــده الســابق ويســت -2
  كليته أو قسمه أو معهده اجلديد وال يعد مسجًال فيه إال بعد تسديده الرسوم اجلامعية املطلوبة خالل املدة احملددة لذلك. 


