
 الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التعليم العالي    

 

 /  158   قرار رقم /

 إن وزير التعليم العالي 
 المتضمن إحداث وزارة التعليم العالي.  1966لعام  /143بناًء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /

 .المتضّمن إحداث المعهد العالي إلدارة األعمال وتعديالته 23/6/2001تاريخ  /40رقم / القانونوعلى أحكام 
 .التنفيذية وتعليماته 23/2/2019تاريخ  /69المرسوم رقم / وعلى أحكام 

   وتعديالتها.                                                                 11/7/2005و تاريخ /278أحكام الالئحة الداخلية للمعهد رقم / وعلى 
 27/2/2019تاريخ  2/2-13وعلى قرار مجلس المعهد

 

 

 : يلي يقرر ما

 متحانية الخاصة بالفصل الثاني من العام الدراسيااليعد طالب المرحلة الجامعية المستفيد من الدورة  -1المادة 

 وال يعد الفصل األول من ضمن المدد.2018/2019 مسجالً في المعهد للعام الدراسي  2018/2019        

 لبقاء الطالب مسجال في المعهد. المحددة القصوى         

 متحانية الخاصة بالفصل األول من العام الدراسيااليعد طالب المرحلة الجامعية المستفيد من الدورة  - 2المادة 

 ي الثاني من ــلفصل الدراسويعد ا  2019/2020ي ــفي المعهد للعام الدراس مسجالً   2020 /2019         

  يلجـدد إيقاف التسـب ضمن مـأن يحتس إيقاف تسجيل حكماً دون  2020/ 2019 يــالدراسالعام         

 للطالب.  المسموحة       

 يعفى الطالب من نصف رسم الخدمات الجامعية للعام الدراسي وفق الرسوم المقررة للطالب  - 3المادة 

 من الدورات الممنوحة له.عند تسجيله عن كل دورة امتحانية  2018/2019المستجدين للعام الدراسي          

 انتقل إلىوالذي  وتعليماته التنفيذية 2019 لعام / 69 / المرسومفي حال رغبة الطالب المستفيد من  - 4المادة 

 بالتسجيل في الفصل  2019/2020امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  سنة أعلى بنتائج           

 ل الشهر األول من يتقدم بطلب إلى مديرية شؤون الطالب خالأن لنفس العام الدراسي  الدراسي الثاني          

   2019/2020الطالب سوى مصدقة دراسية واحدة عن العام الدراسي  يمنح وال الفصل،         

 الدراسي كاملةً.ويطالب برسوم العام          

 يحتفظ الطالب بعالماتهم في أعمال السنة والمذاكرات للمقررات المطالبين بها، ويحق لهم إعادتها - 5المادة 

 والمذاكرة( وفي حال رغبة الطالب بإعادة أعمال السنة )تشمل أعمال الطالب ،وفق األسس المعتمدة           

 من المرسوم. االستفادةاألول من الفصل الدراسي مع طلب ر الشه يتقدم بطلب االستفادة خالل أن           

 



 

 وطالب المرحلة الجامعية على طالب 2019لعام  /69المرسوم /التعليمات التنفيذية ألحكام  تطبق  -6المادة  

 وطالب الدراسات العليا في المعهد من العسكريين الذين أدوا الخدمة  ،دراسات التأهيل والتخصص              

 اإللزامية أو االحتياطية أوكليهما معاً.             

 على طالب دراسات التأهيل والتخصص 2019لعام  /69تطبق التعليمات التنفيذية ألحكام المرسوم / -7المادة 

 وطالب الدراسات العليا في المعهد من غير العسكريين.           

 غ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.يبل   – 8المادة 

 

 ميالدي  2019/ 3 /9هجري الموافق لـ   1440/    /  دمشق في  

 

 

 

 التعليم العاليوزير                                                                                

  

 الدكتور بسام إبراهيم                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


