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ـانـــون رقم  2*3442/  6/ 32تاريخ / 04/الــــق
 

 

 رئيس الجمهورية

 الدستوربناًء على أحكام 

 م21/6/1002هـ و 12/3/2211وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 

 :يصدر ما يلي 

 

 :يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون كما هو مبين بجانب كل منها -2المادة

 .المعهد العالي إلدارة األعمال: المعهد . 2               

 .وزير التعليم العالي: الوزير . 1               

 .مجلس المعهد العالي إلدارة األعمال: مجلس المعهد. 3               

 .عميد المعهد العالي إلدارة األعمال: العميد . 2               

 قااانون تنماايم الجامعـااـا  الصااادر بالقااانون رقاام  : قااانون تنماايم الجامعااا . 5           
 .وتعديالته  32/2/2795تاريخ / 2/

 الالئحـة التنفيذيـــة لقـانـون: الالئحــة التنفيـذيــــة .6              

  2791لعاااااام / 1057/تنمياااااـم الجامـعاااااـا  الصاااااـادرة بالمرسـاااااـوم رقااااام          
 .وتعديالته

 

المعهااد العااالي "تحاادف فااي الجمهوريااة العربيااة السااورية هيئااة عامااة علميااة باساام  -1المااادة 
تتمتا  بالشصصاية اتعتبارياة واتساتقالل الماالي واإلداره مقرهاا " إلدارة األعمال

 .مدينة دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي

 

الب والمجاازين يهدف المعهد إلى اإلسهام فاي تنمياة الماوارد البشارية وت هيال الطا -3المادة 
مااان مصتلاااف اتصتصاصاااا  فاااي مجاااات  علاااوم إدارة األعماااال علاااى مصتلاااف 

 .المستويا  وفي جمي  القطاعا  العامة والمشتركة والصاصة

 

                                                 
 

 . 600لعام / 62/نشر في الجريدة الرسمية الجزء األول، العدد 
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يمنح المعهد العالي وفقاً لألحكام الواردة في تئحته الداصلياة الادرجا  العلمياة  -2المادة 
 :التالية

 .رةالشهادة التحضيرية في اإلدا -2 -أ

 .اإلجازة في علوم اإلدارة -1

 .الماجستير في علوم اإلدارة -3

 . الدكتوراه في علوم اإلدارة -2

 .دبلوم الت هيل والتصصص في إدارة األعمال -2 -ب  

 .الماجستير في إدارة األعمال -1 

 

يكاون للمعهاد موازناة مساتقلة تصادر بقارار مان الاوزير بنااًء علاى اقتارا  مجلاس  -5المادة 
المعهااد باتتفاااق ماا  وزياار الماليااة تاادصل فيااه كاماال إيراداتااه ونفقاتااه ويراعااى فيهااا 

 .تحقيق التوازن بين اإليرادا  والنفقا  وتشكل وحدة حسابية مستقلة

 

 :يةتتكون إيرادا  المعهد من المصادر التال -6المادة 

   الرسااوم الدراسااية التااي يتقاضاااها المعهااد ماان الطااالب المنتساابين إليااه والمتاادربين  -2
 .من غير الموفدين من الجها  العامة في الدولة

 .اإليرادا  التي تتحقق من أنشطة المعهد -3

الماانح واإلعانااا  والهبااا  والوصااايا التااي يقبلهااا مجلااس المعهااد وفااق القااوانين  -2
 .واألنممة النافذة

 .المدور من موازنة السنة المالية السابقةالوفر  -4

اإلعانااة المقااررة فااي الموازنااة العامااة للدولااة يراعااى فيهااا الصاادما  التااي يقاادمها  -5
 .المعهد إلى الجها  العامة والعاملين فيها

 .أه إيرادا  أصرى تسمح بها القوانين واألنممة النافذة -6

 

 .يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد وعميده -9المادة 
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 :يؤلف مجلس المعهد كما يلي -أ  -9المادة 

 رئيساً .                             عميد المعهد -

 عضواً .                            وكيل المعهد -

 عضوان    يهما الوزير سنوياً وبشكل دوره  اثنان من رؤساء األقسام في المعهد يسم -

 المكتب التنفيذه للنقابة من بين أعضاءممثل عن نقابة المعلمين يسميه  -
 عضواً      الهيئة التدريسية في المعهد                                                      

 ممثل عن اتتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب التنفيذه لالتحاد من -

 عضواً         .                                                         بين طالب المعهد   

  ممثل عن كل وزارا  التعليم العالي والمالية والدولة لشؤون التصطيط  -

 عضواً                         .                                            والصناعة والدولة للتنمية اإلدارية  

 ممثالن اثنان عن الفعاليا  الرئيسية العاملة في حقلي التجارة والصناعة  -

 الوزير بناًء على اقترا  من رئيسي اتحاد الغرف التجارية  يسميهما    

 عضواً         .                                                               والصناعيـة    

 .لمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الصبرا  في اإلدارة واتقتصادل - ب

 .يجتم  مجلس المعهد مرة في الشهر على األقل ويتولى أمانة السر أمين المعهد - ج

 

يماااارس مجلاااس المعهاااد جميااا  اتصتصاصاااا  التاااي يمارساااها مجلاااس الجامعاااة   -7الماااادة 
كماا يماارس جميا  المنصوص عليها في قانون تنميم الجامعا  وتئحته التنفيذية 

               الهاادف ماان إحااداف المعهااد وبمااا ت يتعااارض  األعمااال التااي تااؤده إلااى تحقيااق 
 :ه صاص ما يليم  أحكام القوانين واألنممة النافذة وعلى وج

 .اقترا  الالئحة الداصلية للمعهد -أ  

 .اقترا  مشروع موازنة المعهد -ب 

 .الموافقة على استصدام الصبراء السوريين والعرب واألجانب  والتعاقد معهم -ج       

 لغيااار وإقااارار المصاااالحة والتحكااايمإقاماااة الااادعاوه باسااام المعهاااد وتوكيااال ا -د  
 .والتنازل عن الدعاوى
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 .يكون للمعهد مجلس للشؤون العلمية والطالبية -أ  -20المادة 

 :يت لف مجلس الشؤون العلمية والطالبية للطالب من -ب

 رئيساً         وكيل المعهد                                                  -2

 أعضاءً           رؤساء األقسام في المعهد                             -1

 ممثل عن نقابة المعلمين يسميه المكتب التنفيذه للنقابة من  -3

 عضواً    .بين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد    

 ممثل عن طالب المعهد يسميه المكتب اإلداره لالتحاد -2

 عضواً           .                                         الوطني لطلبة سورية 

     .المعهد ب مانة سر المجلس يقوم أمين - ج

ويصتص هذا المجلس بجمي  اصتصاصا  مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون 
 .الطالب المنصوص عليهما في قانون تنميم الجامعا  وتئحته التنفيذية

 

 .يعين عميد المعهد بمرسوم لمدة ثالف سنوا  يحدد فيه راتبه وتعويضاته -أ    -22المادة 

          فاااي حاااال كاااون عمياااد المعهاااد المعاااين مااان باااين أعضااااء هيئاااة التااادريس  - ب
في الجامعاا  فنناه يحاتفم بوميفتاه األصالية والترفيعاا  القانونياة باإلضاافة 

 .إلى تعويض التفرغ

يكااون عميااد المعهااد عاقااداً للنفقااة وفمااراً للصاارف فااي المعهااد ويمااارس  - ج
عليهاا  كلياة المنصاوصيس الجامعاة وعمياد الاتصتصاصا  الممنوحة لرئ

 .في قانون تنميم الجامعا  وتئحته التنفيذية

 .يكون عميد المعهد عضواً في مجلس التعليم العالي - د

 

 .يكون للمعهد وكيل يعاون عميد المعهد في إدارة شؤون المعهد -أ  -21المادة 

يعااين وكياال المعهاااد ورؤساااء األقساااام العلميااة فياااه ماان باااين أعضاااء هيئاااة  -ب
ي المعهااد أو الجامعااا  أو المعاهااد العليااا بقاارار ماان الااوزير لماادة التاادريس فاا

ساانتين بناااًء علااى اقتاارا  العميااد تحاادد فيااه تعويضاااتهم ويحااتفم المعااين ماانهم 
 .بوميفته األصلية وترفيعاته القانونية باإلضافة إلى تعويض التفرغ
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يتولى مجلس التعليم العالي معادلة المؤهل العلمي المطلوب للتعيين فاي عضاوية  -23المادة 
 .الهيئة التدريسية في المعهد

 

يعااين أمااين المعهااد بقاارار ماان الااوزير بناااًء علااى اقتاارا  عميااد المعهااد ويمااارس  -22المااادة 
اصتصاصا  أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها فاي قاانون تنمايم 

 .  وتئحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذه يمنح ألمين الجامعةالجامعا

 

يستوفي المعهد رسوماً دراسية من الطاالب المنتسابين إلياه والمتادربين مان غيار  -25المادة 
 .الموفدين من الجها  العامة في الدولة

 

ا  مجلاس المعهاد تصدر الالئحة الداصلية للمعهد بقرار من الوزير بناًء على اقتار -26المادة 
 :وتنمم هذه الالئحة بوجه صاص األمور التالية

 .تحديد األقسام العلمية وكيفية ت ليف مجالسها -1

 .الصطة الدرسية ونمام الدراسا  العليا -2

 .األحكام العامة لالمتحانا  في المعهد -3

 .الشروط والقواعد لقبول الطالب السوريين والعرب واألجانب -4

 .الطالب من وإلى المعهدالشروط والقواعد تنتقال  -5

 .نمام برامج التدريب والت هيل الصاصة وشروط القبول فيها -6

 

               التعاقاااد مااا  الساااوريين أو العااارب أو األجاناااب للتااادريس والتااادريب  يجاااوز -أ  -29الماااادة 
 .في المعهد من ذوه الكفاءة التي تؤهلهم لذلك

والحقوق واتلتزاما  لهؤتء المتعاقادين وفقااً يتم تحديد األجور والتعويضا  -ب             
 .لألسس المحددة في النمام المالي

مان القاانون / 227/مان الماادة ( ج)يتم تصديق هذه العقود وفقاً ألحكاام الفقارة  - ج
 .وتعديالته 2795لعام / 2/األساسي للعاملين في الدولة  رقم 

 

يطبااق علااى العاااملين فااي المعهاادع ماان غياار أعضاااء الهيئااة التعليميااة الصاضااعين  -29المااادة 
و 2795لعاام / 2/لقانون تنميم الجامعا  القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 

 .تعديالته
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 -27المادة 
1
للمعهد عقد اتفاقيا  تعاون علماي ما  جامعاا  ومعاهاد ومادارس علياا غيار . أ 

    إحااداف درجاا  علميااة تصصصااية فااي إدارة األعمااال ساورية معتماادة تتضاامن
             أو علااااوم اإلدارة علااااى مسااااتوى دبلااااوم أو ماجسااااتير الت هياااال والتصصااااص 

 .أو الدراسا  العليا أو الدكتوراه

نافاااذة إت بعاااد إقرارهاااا                  / أ/ت تعاااد اتفاقياااا  التعااااون العلماااي المشاااار إليهاااا فاااي الفقااارة  .ب
 .من مجلس التعليم العالي

 

أحكامااااً صاصاااة باااندارة / أ/تتضاامن اتفاقياااا  التعااااون العلماااي المشاااار إليهااا فاااي الفقااارة  .ج
م ونفقاا  إيفاادهم للدراساة الدرجا  العلمية ونمام الدراسة وشاروط قباول الطاالب وقياده

أو التاادريب فاااي الجامعاااة المضاايفة إن لااازم األمااار واسااتقدام األسااااتذة األجاناااب وحقاااوق 
والتزاما  الطرفينع ويصدر النمام الصاص بالدرجة العلمية بقرار من الاوزير بنااًء علاى 

 .اقترا  مجلس المعهد

المتفاااق معهاااا للحااادود ت تصضااا  أجاااور وتعويضاااا  األسااااتذة مااان الجامعاااا  األجنبياااة  .د 
 .القصوى لألجور والتعويضا  المحددة في القوانين واألنممة النافذة

 .يراعى في ذلك تحقيق التوازن بين النفقا  واإليرادا  في كل اتفاق تعاون علمي .هـ

 

 .يحدد المالك العدده للمعهد وفقاً للجدول المرفق -10المادة 

 

في المعهد أو المكلفاون بالعمال فياه للحادود القصاوى  ت يصض  العاملون العلميون -12المادة 
 .للتعويضا  المنصوص عليها في القوانين واألنممة النافذة

 

يصدر النمام المالي الصاص بالمعهد بقرار من الاوزيرع بنااًء علاى اقتارا  مجلاس  -11المادة 
 :المعهد باتتفاق م  وزير الماليةع ويتضمن هذا النمام بوجه صاص ما يلي

الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطالب المنتسبينع مان غيار الموفادين  .2
 .من الجها  العامة في الدولة

رسوم الدورا  التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورا  من  .1
 .غير الموفدين من الجها  العامة في الدولة

 .المعهد للغيرأجور الصدما  اتستشارية التي يقدمها  .3

 .المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أصرى .2

 

 

                                                 
6
 .، المتضمن إحداث المعهد العالي إلدارة األعمال 600لعام / 00/من القانون رقم / 1 /تُعدل المادة  - 
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تحديد أسس األجور والتعويضا  والمكافآ  للعاملين في المعهد من جميا  الفئاا   .5 

 .والمتعاقد معهم واألساتذة الزائرين

 

معهاد الداصلياة في كل ما لم يرد عليه نص صاص في هذا القاانون أو فاي تئحاة ال -13المادة 
يطبق على المعهد قانون تنميم الجامعا  وتئحتاه التنفيذياة والمرساوم التشاريعي 

 .وتعديالته 2795لعام / 99/رقم 

 

ويعااد العمال ب حااـكام  29/7/2777تاااريخ / 2/يلغاى المرسااوم التشاريعي رقام  -أ-12الماادة 
العاالي المتضامن إحاداف المعهاد  7/20/2797تاريخ / 2193/المرسوم رقم 

وينقل العااملون والطاالب المشاار إلايهم . للتنمية اإلدارية التاب  لجامعة دمشق
إلااى  29/7/2777تاااريخ / 2/ماان المرسااوم التشااريعي رقاام / 11/فااي المااادة 

 .المعهد العالي للتنمية اإلدارية بجامعة دمشق

السااابقةع يحاال هااذا المعهااد محاال المعهااد العااالي ( ف)ماا  مراعاااة أحكااام الفقاارة  - ب
لااادارة فااي كاال مالااه ماان حقااوق ومااا عليااه ماان التزامااا ع وتنقاال إليااه ملكيااة 
جمي  الموجودا  الثابتة مان منشاآ  ومبااني وفلياا  وغيرهاا العائادة للمعهاد 
اـنون فاي المعهاد العاالي لاادارة  العالي لادارةع كما ينقل إلياه المعيادون المعين

ترفيااا ع وكاااذلك باااذا  أجاااورهم ورواتااابهم ويحتفماااون بقااادمهم المكتساااب لل
العاااااملون المتعاقاااادون والمؤقتااااون فينقلااااون باااانفس أوضاااااعهم وأجااااورهم 
ويستمرون بالعمل لدى المعهد لحين انتهاء أجل عقودهم وصكوك استصدامهم 

 .ما لم تمدد أو تجدد أصوتً 

 1002تنقل إلى المعهد اتعتمادا  المصصصة في الموازنة العامة للدولاة لعاام  - ج
 2777لعام / 2/ة المحدف بموجب المرسوم التشريعي رقم للمعهد العالي لادار

 .وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية

 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية-52  المادة
 

 هـ1/2/2211دمشق في 

 م13/6/1002  

 

رئيـــس      
 الجمهـوريــة

 بـشــــار األســـد
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 المالك العددي
 

 :العاملون العلميون -أ

 :اإلدارية العلميةالهيئة  -2

 العدد المرتبة الوظيفة

 2 الممتازة درجة أولى عميد المعهد

 الهيئة التدريسية-3

 العدد المرتبة الوظيفة

 9 أولى وممتازة أستاذ
 21 درجة ثانية/ ثانية وأولى وممتازة أستاذ مساعد

 10 ثالثة وثانية وأولى مدرس

 الهيئة الفنية-2

 العدد المرتبة الوظيفة

 1 درجة ثالثة/ ثانية وأولى وممتازة  مدير أعمال
 2 درجة ثالثة/ ثالثة وثانية وأولى  مشرف على األعمال

قائم باألعمال معاون وقائم 
 باألعمال

 22 صامسة ورابعة وثالثة 

 المعيدون -4

 العدد المرتبة الوظيفة

 5 درجة ثانية/ صامسة ورابعة وثالثة  معيد

 
 اإلداريونالعاملون  -ب

 المؤهل العلمي العدد الفئة الوظيفة

 إجازة في الحقوق 2 أولى أمين المعهد
 إجازة جامعية 5 أولى رئيس شعبة

 إجازة جامعية 5 أولى معاون رئيس شعبة
 ثانوية أو معهد متوسط 10 ثانية منشئ أو كاتب

 صبرة+ شهادة إعدادية  9 رابعة آلة كاتبة

 9 رابعة سائق
 أو شهادة محو أميةابتدائية 
 شهادة سوق عامة+ 

 3 رابعة مأمور هاتف
 ابتدائية أو شهادة محو أمية

 شهادة صبرة+ 
 ابتدائية أو شهادة محو أمية 10 صامسة مستخدم
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ي للمعهد العالي إلدارة األعمال  ملحق في المالك العدد

 

 3002لعام / 505/المرسوم رقم 

 

 المهندسون -ج

 المؤهل العلمي العدد الفئة الوظيفة

 20 األولى مهندس
إجازة في الهندسة بمصتلف 

 فروعها
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 /43/المرسوم رقم 

 رئيس الجمهورية

 

 .6000للعام / 00/بناًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 

 

 :يرسم ما يلي

 

يعاد وظائف المالك العددي اإلداريين في المعهد العالي إلدارة األعمال الصادر بالقانون رقم  -1المادة 

 :وتعديالته على النحو التالي  62/2/600تاريخ / 00/

 

 عدد الوظائف الفئة الوظيفة
 المؤهل العلمي

 بعد التعديل المضافة المنقولة الحالية  

 الحقوقإجازة في    - -   األولى أمين المعهد

 رئيس شعبة

إجازة جامعية  0 - - 0 األولى

لغة /الحقوق،اقتصاد،آداب)في

عربية،لغة انكليزية،لغة 

،تكنولوجيا /فرنسية

 (.المعلومات،علوم اإلدارة،تربية

 معاون رئيس شعبة

إجازة جامعية  0 - - 0 األولى

لغة /الحقوق،اقتصاد،آداب)في

عربية،لغة انكليزية،لغة 

،تكنولوجيا /فرنسية

 (.المعلومات،علوم اإلدارة،تربية

إجازة هندسة لمختلف  8 - 6 0  األولى مهندس

 االختصاصات

 مدير مديرية،

 رئيس دائرة
 6 6 - - األولى

إجازة جامعية 

لغة /الحقوق،اقتصاد،آداب)في

عربية،لغة انكليزية،لغة 

،تكنولوجيا /فرنسية

 (.المعلومات،علوم اإلدارة،تربية

 منشئ أو كاتب
ثانوية عامة  /شهادة معهد متوسط 60 - - 60 الثانية

 أو تجارية

 ضارب آلة كاتبة

 1  - - 1  الرابعة

شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها    

 شهادة خبرة+ 

 مأمور هاتف
شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها  

 شهادة خبرة+ 

 سائق
شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها  

 عموميةشهادة سوق + 

 شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها 60 - - 60 الخامسة مستخدم

  80 6 6 80  المجموع
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يضاف إلى وظائف المالك العددي للعاملين اإلداريين في المعهد العالي إلدارة األعمال الصادر  -2المادة 

مالك العاملين وظيفة ليصبح إجمالي /   /وتعديالته   6/2/600تاريخ / 00/بالقانون رقم 

 :وظيفة موزعة على النحو اآلتي/  1/اإلداريين 

 

 المؤهل العلمي عدد الوظائف المضافة الفئة الوظيفة

 مدير مديرية، رئيس دائرة

لغة /الحقوق،اقتصاد،آداب)إجازة جامعية في 0 األولى

،تكنولوجيا /عربية،لغة انكليزية،لغة فرنسية

 (.المعلومات،علوم اإلدارة،تربية

 شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها 6 الرابعة صيانة فني

 شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها 0 الخامسة حارس ليلي، مزارع

 

 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية -3المادة 

 

 .ميالدي   60/ /20هجري الموافق  026 /60/6دمشق في 
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  ا الئح  ا  اخ    ا        ا الئح  ا  اخ    ا        
         ا       دارة ا    ل       ا       دارة ا    ل

 

 

 22/7/3005تاريخ  /375/الصادرة بقرار السيد وزير التعليم العالي رقم 
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 و/ 375/القرار رقم 

 وزير التعليم العالي

المتضاامن إحااداف المعهااد العااالي  13/6/1002تاااريخ / 20/بناااًء علااى أحكااام القااانون رقاام 
 منهع/ 26/إلدارة األعمال وت سيما المادة 

 ع5/6/1005وعلى اقترا  مجلس المعهد العالي إلدارة األعمال بجلسته الصامسة تاريخ 

 وتعديالتهع 2795/ 2/ 32تاريخ ( 2)الجامعا  رقم وعلى قانون تنميم 

 وتعديالته المتضمن الالئحة التنفيذيةع 12/20/2791تاريخ  1057وعلى المرسوم 

 

 :يقــرر مـا يـلي

 .تعتمد الالئحة الداصلية المعدلة للمعهد العالي إلدارة األعمال المرفقة -2المادة 

في كل ماا  2/21/1001و تاريخ /165/بالقرار رقم تطبق أحكام الالئحة الصادرة  -1المادة 
 .لم يرد عليه النص في الالئحة المشار إليها في المادة األولى من هذا القرار

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه -3المادة 

 

 .22/9/1005هـ               الموافق لـ  2216/     /دمشق في      

 

 

 

 وزير التعليم العالي                                                                     

 األستاذ الدكتور هاني مرتضى
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 التعاريف واألهداف: الباب األول

 التعاريف: الفصل األول
 

يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذه الالئحة ما هو مبين بجانب كل  (2)المادة 
 :منها

المعهد العالي إلدارة  القاضي بنحداف 1002لعام /  20/ رقم  القانون :قانونال

 .األعمال

 .التعليم العالي وزير: الوزير

 .األعمالالمعهد العالي إلدارة : المعهد

 .المعهد مجلس: مجلسال

 .المعهدعميد : العميد

 .الالئحة الداصلية للمعهد: الالئحة الداخلية

 .النمام المالي الصاص بالمعهد :النظام المالي

 .أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد: الهيئة التدريسية

 .في المعهد الهيئة الفنيةأعضاء : ةالفني الهيئة

 .في المعهد والمعيدين ةالفني والهيئةأعضاء الهيئة التدريسية : الهيئة التعليمية

مجموع الفترا  التي يتم فيها التدريس دون أن تدصل فيها فترة : السنة التعليمية

 .اتمتحانا  والعطل الفصلية والصيفية

الفصل  وتنتهي ببدء التي تمتد من بدء الفصل الدراسي األول الفترة :السنة الدراسية

 .الدراسي األول من العام الذه يليه

 في اإلدارة التحضيرية للشهادة والثالثة األولى والثانية الدراسة وا سن :اإلجازةمرحلة 

علوم اإلدارة لاجازة في  والصامسة الرابعة الدراسةسنتا ع و(الحلقة األولى)
 (.الحلقة الثانية)

 (.الحلقة الثالثة) الماجستير والدكتوراهو دراسة الدبلومسنوا  : الدراسات العليا

 أهداف المعهد: الفصل الثاني

وت هيل الطالب والمجازين من مصتلف  يهدف المعهد إلى تنمية الموارد البشرية (3)المادة 

على مصتلف المستويا  وفي جمي  اتصتصاصا  في مجات  علوم إدارة األعمال 
 .القطاعا  العام والصاص والمشترك
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 :يعمل المعهد على تحقيق أهدافه من صالل (2)المادة 

   إعداد مصتصين في اإلدارة من الطالب إعداداً علمياً وعملياً رفي  المستوى يؤهلهم  ( أ
بما يحقق اترتقاء بمستوى اإلدارة والكفاءة  إدارة األعمالفي جمي  ميادين علوم 

 اإلنتاجية للمؤسسا  والشركا  في القطاعا  المصتلفة العام والصاص والمشتركع 
 .على المستويا  الجامعية والعلياعن طريق الدراسة المتصصصة 

من صالل األعمال من مصتلف اتصتصاصا  في مجال علوم إدارة  ت هيل مجازين  ( ب
 ينذلالاألعمال والماجستير في إدارة األعمال  في إدارةوالتصصص دبلوم الت هيل 

إلى توسي  نطاق نشر المعرفة اإلدارية وتوطيد أسس ومبادئ اإلدارة العلمية  انيهدف
 .والصدمية المصتلفة اإلنتاجيةيثة في القطاعا  الحد

          تنميم دورا  تدريبية متوسطة وقصيرة األجل متصصصة لألفراد والعاملين ( ج
              في القطاعا  المصتلفة وتعزيز الت هيل المستمر ورف  سوية األطر والمساعدة 

 .اإلنتاجيةو اإلدارية على تطوير كفاءتها

لصدما  اتستشارية وإعداد الدراسا  اإلدارية والتنميمية واتقتصادية والمالية تقديم ا (د

والتحليلية التي من ش نها رف  مستوى األداء اإلداره وتطوير وتحديف أساليب العمل 
في المؤسسا  والمنشآ  والشركا  على مستوى القطاعا  العام والصاص 

 .والمشترك

 ا  عمل دورية في مجات  علوم اإلدارة المصتلفةورش تنميم ندوا  ومؤتمرا  و (هـ  

ورشا  العمل المحلية  والمشاركة في حضور المؤتمرا  والندوا  و وتطبيقاتها
 .والعربية والدولية

قة وتطبيقية في مجات  علوم اإلدارةع والمساهمة  (و إعداد دراسا  وبحوف علمية معمن

ارهع وإصدار دوريا  ومجال  في إعداد وتنفيذ مشاري  التطوير واإلصال  اإلد
علمية في مجال اتصتصاص ونشر التوعية اإلدارية بما يحقق أهداف التنمية اإلدارية 

 . واتقتصادية واتجتماعية في الجمهورية العربية السورية

إقامة العالقا  العلمية والتعليمية والثقافية والمساهمة في تطويرها م  الجامعا   (ز

             والمدارس العليا والمنمما  ذا  العالقة باتصتصاص  والمؤسسا  والمعاهد
في الجمهورية العربية السورية والدول العربية واألجنبية وتبادل الصبرا  واألساتذة 
والطالب ووسائل التعليم المصتلفة والتعاون معها بما يصدم مجات  أنشطة المعهد 

 .المصتلفة

تصدم أغراض المعهد العلمية واجتماعية مهنية إنتاجية وصدمية عمل إحداف وحدا  (  
والتعليمية وتسهم في إعداد الكوادر الفنية والمهنية القادرة على المشاركة في تطوير 

 .أنشطة المؤسسا  اإلنتاجية والصدمية
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  التجاره  والقطاعينتحقيق التفاعل األمثل والمتبادل وتوطيد الروابط بين المعهد
وذلك بهدف تبادل الصبرا   ةوالصدمي ةاإلنتاجيالمصتلفة  مابمؤسساته اعيالصنو

ع بما يصدم ربط التعليم والت هيل بمتطلبا  وحاجا  السوق والمعرفة اإلدارية
 . واتقتصاد الوطني

التواصل المستمر م  التطورا  في مجات  تقانا  المعلوما  من صالل تحديف  ( ه
ا  التعليمية المصتلفةع ومواكبة أساليب اإلدارة المناهج والمنهجيا  على المستوي

ع والعمل التدريبيةالمعهد التدريسية و الحديثة باستصدام التقانا  المستجدة في برامج
 .على توفير بنوك معلوما  تصدم عمليا  التنمية اإلدارية وتنمية الموارد البشرية

 

 إدارة المعهد: الباب الثاني
 

                   يتمتع المعهد بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري،  (4)المادة 
 .ويرتبط بالوزير، ويكون للمعهد موازنة مستقلة

 

 .عميدالو المجلس يدير المعهد (5)المادة 
 

 المعهد مجلس: األولالفصل 

 :يتألف المجلس من -أ  (6)المادة 

 رئيساً                                        العميد 

 عضواً                                       وكيل المعهد 

 عضوان   .إثنين من رؤساء األقسام في المعهد يسميهما الوزير سنوياً وبشكل دوره                

 الهيئة  يسميه المكتب التنفيذه للنقابة من بين أعضاء ممثل عن نقابة المعلمين

 عضواً                                         .                                                              التدريسية في المعهد

 يسميه المكتب التنفيذه  لالتحاد من ممثل عن اتتحاد الوطني لطلبة سورية 

 عضوأ                                               بين طالب المعهد                          

 والدولة للتنمية والصناعة الماليةو كل من وزارا  التعليم العالي عن ممثل 

 أعضاء                                                .هيئة تصطيط الدولةعن اتدارية و     

  يسميهما الصناعة والتجارة ممثالن اثنان عن الفعاليا  الرئيسية العاملة في حقلي
 عضوانحاد الغرف التجارية والصناعية الوزير بناًء على اقترا  من رئيس ات

للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الصبرا  في علوم اإلدارة واتقتصاد  -ب

 .من مصتلف القطاعا  اتقتصاديةبمجاتتها المصتلفة و
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التي يمارسها مجلس الجامعة المنصوص يمارس المجلس جمي  اتصتصاصا   (9)المادة  

وتئحته التنفيذية الصادرة  2795لعام ( 2)عليها في قانون تنميم الجامعا  رقم 
إلى المهام إضافة يمارس واع موتعديالته 2791لعام ( 1057)بالمرسوم رقم 

 :التالية التي نص عليها القانون المهام

رجا  العلمية المصتلفة التي يمنحها على مستوى الدسنوياً تحديد رسوم الدراسة ( أ 
 .المعهد

إقرار أعداد الطالب المقبولين سنوياً والشروط الصاصة لقبولهم على مستوى  (ب
 .منحها المعهديالدرجا  العلمية المصتلفة التي 

تحديد رسوم التسجيل فيها وإقرار برامج الدورا  التدريبية وشروط القبول ( ج
 .سنوياً 

 .تستعانة ب ساتذة زائرين لمدة ت تتجاوز الستة أشهرالموافقة على ا( د 

 .مستويا  التدريس في المعهد لجمي إقرار الصطة الدرسية ( هـ

 اإقرار السياسا  التعليمية والسياسة العامة للبحوف العلمية وإقرار صططه( و
 .التنفيذية

 .في المعهدوالعاملين إقرار إيفاد الطالب وأعضاء الهيئة التعليمية ( ز

والمؤسسا  العلمية البحثية المحلية اقترا  التعاون م  الجامعا  والمعاهد (  
 .العربية واألجنبية وأساليبه ومجاتتهو

النمر في ما يرف  إليه من اللجان والمجالس المصتصة حول القضايا المتعلقة  ( ط
 .بالمعهد وبطالبه وبالعاملين فيه من جمي  الفئا ع واتصاذ القرارا  بش نها

 :يراعى في عمل المجلس ما يلي (5)مادة ال

            مرة كل شهر على األقل كما يجتم  بناء  رئيسهمجلس بدعوة من اليجتم   ( أ
            ثلف األعضاء على األقل ويذكر  قبل عميد منالعلى طلب صطي يقدم إلى 
 .في الطلب مسببا  اتجتماع

األعضاء وتتصذ القرارا   تكون اجتماعا  المجلس قانونية بحضور أغلبية  ( ب
حال تعادل األصوا  يرجح الجانب  باألكثرية المطلقة لألعضاء الحاضرين وفي

 .عميد أو من ينوب عنهالالذه فيه 

من غير أعضائه لمناقشة مواضي   من يراهلمجلس أن يدعو لحضور جلساته ل (ج
 .ع دون أن يكون لهم حق التصوي متعلقة بالمهام الموكلة إليهم

تصدم أعضائه ومن غيرهم لجاناً إلنجاز مهام محددة  بين المجلس من لفيؤ (د
 .وتكون اللجان دائمة أو مؤقتةأهداف المعهد المصتلفة 
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 .يتولى أمين المعهد القيام بأعمال أمانة سر المجلس (9)المادة  

 

 مجلس الشؤون العلمية والطالبية: الفصل الثاني

 

 :من الشؤون العلمية والطالبية يتألف مجلس -أ  (20)المادة 

 يساً رئ                                           المعهد وكيل 

 أعضاء                          عهدرؤساء األقسام في الم 

 للنقابةيسميه المكتب التنفيذه  ممثل عن نقابة المعلمين 

 عضواً            من بين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد           

  طالب المعهد يسميه المكتب اتدارهممثل عن 

 عضواً                          .       لالتحاد الوطني لطلبة سورية   

مجلسي الشؤون جمي  اصتصاصا  ب الشؤون العلمية والطالبية مجلس صتصي –ب

( 2)في قانون تنميم الجامعا  رقم  امالمنصوص عليهالعلمية وشؤون الطالب 
 2791 لعام ( 1057)وم رقم ـوتئحته التنفيذية الصادرة بالمرس 2795لعام 

 .امتعديالتهو

للنمر في إقرارها  ترف  اقتراحا  مجلس الشؤون العلمية والطالبية إلى المجلس -ج
 .والمصادقة عليها

 .يتولى أمين المعهد القيام ب عمال أمانة سر مجلس الشؤون العلمية والطالبية –د

 

 األقسام العلمية في المعهد: لثالثالباب ا

 

 :يتكون المعهد من األقسام العلمية التالية 3(22)المادة 

 إدارة العمليا  والمعلوما  قسم -

 التسويق قسم -

 والمصرفية قسم اإلدارة المالية -

 إدارة الموارد البشرية  قسم -  

 والرديفة العلوم األساسيةقسم  -

 .اإلدارهالتطوير قسم التنميم و -

 

                                                 
2
 .0 8/6/60 تاريخ / 00 /بموجب القرار الوزاري رقم /   /ُعدلت المادة  - 
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يجوز للمعهد إحداف أقسام جديدة أو إلغاء أقسام أو إجراء تعديل في األقسام  (23)المادة 

             العلمية وفق ما تقتضيه الحاجة والتطورا  العلمية المستقبلية وذلك بقرار 
 .من الوزير بناء على اقترا  المجلس

 

وحدة  ويعدالقسم هو الوحدة البنيوية التعليمية العلمية األساسية في المعهدع  (23)المادة 
علمية في مجال تصصصه ويضم محاور علمية نوعية مترابطة ومتكاملةع 

ويشرف القسم على إعداد الدراسا  ومشاري   عُيضطل  بمسؤولياتها كاملة فيه
 .البحوف وتقديم الصدما  اتستشارية في مجال اتصتصاص

 

يشرف رئيس القسم على الشؤون العلمية والتعليمية المتعلقة باتصتصاص  (24)المادة 

كما يشرف على إدارة القسم في حدود األنممة المرعية والصطط . المحدد له
 .المرسومة له

 

برئاسة رئيس القسم وعضوية اثنين على األقل من أعضاء  يؤلفللقسم مجلس  (25)المادة 
المماثلة العليا فيه وأحد المحاضرين فيه من الجامعا  أو المعاهد  التدريسيةالهيئة 

 .يسميهم العميد سنوياً  في اتصتصاص

 

                ويكون عميدرا  الـاء على اقتـر بنـوزيالم بقرار من ـس القسـرئي يعيـن (26)المادة 
 . على األقلمن مرتبة أستاذ مساعد 

 

 .قسم بقرار من العميد بناء على اقترا  رئيس القسميسمى أعضاء مجلس ال (29)المادة 

 

               م وصالحيا  مجلس القسم  المنصوص عليها يمارس مجلس القسم مها (25)المادة 

وتئحته التنفيذية الصادرة 2795لعام ( 2)نميم الجامعا  رقم قانون تفي 
 .وتعديالتهما 2791لعام ( 1057)بالمرسوم 

 

                    يرف  مجلس القسم اقتراحاته إلى مجلس الشؤون العلمية والطالبية  (27)المادة 
 .إلقرارها أصوتً 
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اور ـمتصصصة تضطل  كل منها في إحدى مح مجموعا يتفرع عن القسم  (10)المادة  

يسمى رئيس المجموعة بقرار من العميد بناء على و  م العلميةـطة القسـأنش
يشرف رئيس  على األقل واقترا  رئيس القسم ويكون من مرتبة مدرس 

لمجموعة المصتلفة من تدريس ودراسا  ومشاري  وإدارة االمجموعة على أنشطة 
 .العاملين فيها

 

 الدرجات العلمية والشهادات ومدد الدراسة: الباب الرابع

 التي يمنحها المعهد الدرجات العلمية: الفصل األول

 

 :يمنح المعهد الدرجات العلمية التالية (32)المادة 

 (:أ)

 الشهادة التحضيرية في اإلدارة 

 اإلجازة في علوم اإلدارة 

 الماجستير في علوم اإلدارة 

 الدكتوراه في علوم اإلدارة 

 (:ب)

 دبلوم الت هيل والتصصص في إدارة األعمال 

  إدارة األعمالالماجستير في 

 

 التي يمنحها المعهد الشهادات: الفصل الثاني

 إدارة فيوتخصص  تدريب وتأهيليمنح المعهد الشهادات التالية لدورات  (33)المادة 
 :األعمال

 ية شهادة دورة تدريب 

 شهادة دورة ت هيل تصصصية 
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 ُمدد الدراسة: الفصل الثالث 

 :تحدد مدة الدراسة في المعهد وفقًا للدرجة العلمية الممنوحة كما يلي (32)المادة 

 .في اإلدارة لنيل الشهادة التحضيرية ةدراسي وا سنثالف  ( أ

 .علوم اإلدارة اإلجازة فيدرجة لنيل  سنوا  دراسية صمس ( ب

بالنسبة لصريجي  الماجستير في علوم اإلدارةدرجة لنيل  سنة دراسية واحدة (ج
وسنتان  عالمعهد أو المعاهد العليا األصرى المكافئة التي يعتمدها المجلس

ويجوز تمديد  دراسيتان لحملة اإلجازة من الجامعا  أو المعاهد العليا األصرى
  .على األكثر إضافيةالدراسة سنة 

علوم  الدكتوراه فيلنيل درجة سنتان دراسيتانع بعد الحصول على الماجستيرع  (د
 .وأرب  سنوا  على األكثر على األقل اإلدارة

المتفرغين لنمام والتصصص في إدارة األعمال سنة دراسية لنيل دبلوم الت هيل ( هـ
 (دوام جزئي)غير المتفرغين للدراسة سنتان دراسيتان لو ع(دوام كامل) للدراسة

 12ودرجة الماجستير في إدارة األعمال على األقل لنيل شهراَ  21( و
 .شهراً على األكثر

                  تدريبيةالدورة الال تزيد مدة الدراسة أو التدريب للحصول على شهادة  (34)المادة 
ستة أشهر، ويحدد المجلس المدة وفقًا للطبيعة  لىعالتخصصية تأهيلية ال أو

 .حين اإلعالن عنها الخاصة بكل دورة

 

الهيئة التدريسية ولإلداريين  النصاب التدريسي ألعضاء: الباب الخامس
 العلميين

 

 

                 ألعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين للعمل  يحدد النصاب التدريسي (35)المادة 
 :في المعهد على النحو اآلتي

 عدد ساعا  التدريس األسبوعية   الوميفة 

 9     أستاذ 

  20    أستاذ مساعد 

 21     مدرس 

 21     معيد 

 .يجوز أن يزيد هذا النصاب أو ينقص بمعدل ساعتين أسبوعيتين على األكثر       
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 المعهد العميد ووكيل)يحدد النصاب التدريسي لاداريين العلميين في المعهد  (36)المادة  

 :على النحو التالي( ورئيس القسم

  عدد ساعا  التدريس األسبوعية   الوميفة

     1     العميد

     2             المعهدوكيل 

  6              رئيس القسم

( غير المتفرغين للعمل في المعهد)يحدد النصاب التدريسي لألساتذة الزائرين  (19)المادة 
              السوريين أو العرب أو األجانب وفق الشروط الواردة في العقد المبرم معهمع 

 .كل حالة على حده

 

 وقواعد قبول الطالبشروط : الباب السادس

 

 الحلقتين األولى والثانية شروط قبول طالب: الفصل األول

يجره قبول الطالب في المعهد من صالل مسابقة يجريها المعهد سنوياً عند بدء  (19)المادة 
 .انتساب الطالب للمعهدع ويحدد المجلس سنوياً شروط ومدد التقدم للمسابقة

لقبول بحسب تسلسل معدت  مسابقة االطالب المتقدمين لمفاضلة بين ال هتجر (17)المادة 
 .امتحان المسابقةع ووفقاً للقواعد التي يضعها المجلس نجاحهم في

 

يحدد المجلس سنوياً أعداد الطالب المقبولين للدراسة فيه وذلك وفقاً لالمكانيا   (30)المادة 
 .المتاحة للمعهدع وتعلن نتائج المسابقة بقرار من الوزير

                 اإلجازة" في الحلقة األولى من سنوا  يشترط في قبول الطالب للتسجيل  (32)مادة ال
 ":في علوم اإلدارة

العامة أو شهادة الثانوية حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية  أن يكون ( أ
 .التجارية أو ما يعادلهما من الشهادا  الثانوية العربية واألجنبية

على حصوله على الشهادة الثانوية المطلوبة أكثر من يكون قد مضى أت  ( ب
 .ثالف سنوا  في تاريخ تقدمه للتسجيل في المعهد

أن يجتاز بنجا  مسابقة القبول التي يجريها المعهد وأن يحقق معايير القبول ( ج
 .التي يحددها المجلس سنوياً 

د الرسوم الدراسية( د   .حددها النمام المالييالتي  أن يسدن
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من المعهد ولم يتاب  " الشهادة التحضيرية في اإلدارة"يجوز لمن حصل على  (23)المادة  

               دراسته للحصول على اإلجازة أن يسجل في مرحلة اإلجازة على أت يكون
 .قد مضى على حصوله على الشهادة التحضيرية أكثر من ثالف سنوا 

 

الشهادة التحضيرية "العام لتحضير  القطاعيجوز قبول طالب موفدين لحساب  (33)المادة 
 وذلك وفق القواعد التي يحددها  "اإلجازة في علوم اإلدارة"أو " في اإلدارة

              % 25ع وبما ت يتجاوز نسبة المجلس ودون استيفاء الرسوم الدراسية منهم
 .سنوياً لطالب المقبولين لكلي لا عددالمن 

  

ت يمن  الطالب من التسجيل في المعهد إذا كان مسجالً في درجة علمية أصرى  (32)المادة 
في إحدى جامعا  الجمهورية العربية السوريةععلى أن يلتزم ب نممة المعهد بما 

 .فيها نسب الدوام المقررة في المعهد

 

 (الدراسا  العليا)  شروط قبول الطالب في الحلقة الثالثة: الفصل الثاني
 

والتصصص في إدارة دبلوم الت هيل "يشترط في قبول المرشح لتحضير  (35)المادة 
 :ما يلي" DBAاألعمال 

 (:دوام كامل)المتفرغين للدراسةنمام   -2

               جامعية في أه من اتصتصاصا  الجازة درجة اإل أن يكون حاصالً على ( أ
              الجمهورية العربية السوريةع في  المعاهد العلياجامعا  أو الالتي تمنحها 

 .على درجة يعتبرها مجلس الشؤون العلمية والطالبية في المعهد معادلة لهاأو 

 .حددها النمام المالييأن يسدد الرسوم الدراسية التي   ( ب

 (: دوام جزئي) غير المتفرغين للدراسةنظام   -3

              جامعية في أه من اتصتصاصا الازة جدرجة اإل أن يكون حاصالً على ( أ
               الجمهورية العربية السورية في  جامعا  أو المعاهد العلياالالتي تمنحها 

 .على درجة يعتبرها مجلس الشؤون العلمية والطالبية في المعهد معادلة لهاأو 

             قطاع العام الفي إحدى مؤسسا  إداره أو قياده عمل ل يكون ممارساً أن   ( ب
 .لمدة ت تقل عن ثالف سنوا  أو الصاص أو المشترك

 .حددها النمام المالييأن يسدد الرسوم الدراسية التي  (ج
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والتصصص في إدارة تدرس الطلبا  المقدمة للتسجيل في دبلوم الت هيل  (26)المادة  

                   تر وتقمن قبل لجنة مصتصة يشكلها المجلس لهذا الغرضع األعمال 
 .قبول المرشحين بعد دراسة ملفاتهم على المجلس

 

 للصطة السنوية المقررة واإلمكانا عدد المقبولين سنوياً وفقاً المجلس يحدد  (27)المادة 

 .المتاحة

 

 التصصص في إدارةالت هيل وتحدف اتصتصاصا  المصتلفة المرتبطة بدبلوم  (25)المادة 

 .بقرار من الوزير بناء على اقترا  المجلسوتصدر أنممتها األعمال 

 

 :ما يلي" الماجستير في علوم اإلدارة"يشترط في قبول المرشح لتحضير   (29)المادة 

من المعهد درجة اإلجازة الجامعية بتقدير جيد على األقل على  أن يكون حاصالً  ( أ
العربية السورية في مجال إحدى لجامعا  أو المعاهد العليا في الجمهورية من أو 

على درجة علمية يعتبرها مجلس الشؤون العلمية ع أو اصتصاصا  المعهد
 . والطالبية في المعهد معادلة لها

                          وفق القواعد المحددة اللغة اإلنكليزية مستوى أن ينجح في اصتبار   ( ب
 .من قبل المجلس

تولى ييبينن فيه سيرته العلمية واألعمال التي قام بهاع و موثق أن يتقدم بملف( ج
 على المجلس تر قيودراسة ملفا  المتقدمين مجلس الشؤون العلمية والطالبية 
 .قبول المرشحين بعد دراسة ملفاتهم

 .حددها النمام المالييأن يسدد الرسوم الدراسية التي ( د

 

 :ما يلي" الدكتوراه في علوم اإلدارة"يشترط في قبول المرشح لتحضير  (40)المادة 

على أن يكون حاصالً على شهادة الماجستير في علوم اإلدارة من المعهد أو  ( أ
أو المعاهد جامعا  المن إحدى درجة الماجستير في مجال اصتصاصا  المعهد 

تبرها مجلس على درجة علمية يع الجمهورية العربية السورية أوالعليا في 
 .الشؤون العلمية والطالبية في المعهد معادلة لها

وفق القواعد المحددة من قبل اللغة اإلنكليزية مستوى أن ينجح في اصتبار  ( ب
 .المجلس

يبينن فيه سيرته العلمية واألعمال والبحوف العلمية التي قام  موثق أن يتقدم بملف( ج
 تر قيودراسة ملفا  المتقدمين مجلس الشؤون العلمية والطالبية تولى يبهاع و

 .قبول المرشحين بعد دراسة ملفاتهم على المجلس
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 .أن يسدد الرسوم الدراسية التي يحددها النمام المالي (د 

 

للمتفرغين " إدارة األعمالالماجستير في "يشترط في قبول المرشح لتحضير  (42)المادة 
 :ما يلي MBAللدراسة 

جامعية في أه من اتصتصاصا  التي الجازة درجة اإل أن يكون حاصالً على ( أ
على درجة الجمهورية العربية السوريةع أو في  جامعا  أو المعاهد العلياالتمنحها 

 . يعتبرها مجلس الشؤون العلمية والطالبية في المعهد معادلة لها

وفق القواعد المحددة من قبل اللغة اإلنكليزية مستوى أن ينجح في اصتبار  ( ب
 .المجلس

 .العلمية واألعمال التي قام بهاالذاتية ويبينن فيه سيرته موثق أن يتقدم بملف ( ج

 .حددها النمام المالييأن يسدد الرسوم الدراسية التي  (د

 

                   " إدارة األعمالالماجستير في "يشترط في قبول المرشح لتحضير  (43)المادة 
 :ما يلي EMBAغير المتفرغين للدراسة 

 جامعية في أه من اتصتصاصا  الجازة درجة اإل يكون حاصالً علىأن  ( أ
الجمهورية العربية السوريةع أو في  جامعا  أو المعاهد العلياالالتي تمنحها 

 .على درجة يعتبرها مجلس الشؤون العلمية والطالبية في المعهد معادلة لها

قطاع العام أو الفي إحدى مؤسسا   أو قيادياً  إدارياً عمالً يكون قد مارس أن  ( ب
 .سنوا  صمسلمدة ت تقل عن  الصاص أو المشترك

 .وفق القواعد المحددة من قبل المجلسأن ينجح في اصتبار اللغة اإلنكليزية ( ج

 .واألعمال التي قام بهاالذاتية يبينن فيه سيرته  موثق أن يتقدم بملف( د 

 .حددها النمام المالييأن يسدد الرسوم الدراسية التي ( هـ

 

من قبل  "في إدارة األعمال الماجستير"تدرس الطلبا  المقدمة للتسجيل في  (42)المادة 

قبول  على المجلس تر لجنة مصتصة يشكلها المجلس لهذا الغرضع وتق
 .ملفاتهم المرشحين بعد دراسة

 

 للصطة السنوية المقررة واإلمكانا عدد المقبولين سنوياً وفقاً المجلس يحدد  (22)المادة 
 .المتاحة
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 شروط قبول المرشحين في الدورات التدريبية: الفصل الثالث 

 

 :ما يليدورة تدريبية  يشترط في قبول المرشح التباع (45)المادة 

 أن يحقق الشروط التي يحددها مجلس المعهد لكل دورة لدى اإلعالن عنها -أ  

 .أن يسدد الرسوم المحددة للدورة التدريبية  -ب  

 

 

 شروط منح الدرجات العلمية: السابعالباب 

 

 

وفق نموذج يقره ع رية في اإلدارة بتوقي  من العميدتمنح الشهادة التحضي 4(46)المادة 

 األولى والثانية وا للطالب الذه يحقق شروط النجا  في السن مجلس المعهدع
 .والثالثة

 

يحقق شروط النجا  الواردة  للطالب الذهدرجة اإلجازة في علوم اإلدارة  تمنح (29)المادة 
عميدع ويحدد مجلـس التعليم العالي نموذج الفي هذا النمام ويسلنم شهادة موقعة من 

 .هذه الشهادة

 

يجره تقويم الدورا  السنوية المقررة للسنتين األولى والثانية والمشاري   (29)المادة
قواعد التي يضعها السنوية المقررة في السنوا  الثالثة والرابعة والصامسة وفق ال

           مجلس الشؤون العلمية والطالبية لهذا الغرض ويعتبر الطالب ناجحاً في الدورة
 %.60أو المشروع إذا حازعلى عالمة ت تقل عن 

 

يعتبر النجا  في الدورا  المقررة في السنتين األولى والثانية شرطاً تزماً لنيل  (27)المادة 
الشهادة التحضيرية في اتدارة وتدصل العالمة المستحقة لهذه الدورا  في حساب 

 .المعدل العام للشهادة التحضيرية وفق أمثال التثقيل المعتمدة 

 

الجامعية شرطاً  اإلجازةفي سنوا  مرحلة  يعتبر النجا  في المشاري  المقررة (50)المادة 
              تزماً للتصرج أو اتنتقال إلى سنة أعلى حسب الحالة وتدصل العالمة المستحقة 

 .في حساب المعدل السنوه بعد تثقيلها باألمثال المقررة 

 

                                                 
0
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يشترط من أجل حصول الطالب على درجة الماجستير في علوم اإلدارة  (52)المادة  
 :مايلي

أن يجتاز بنجا  جمي  المقررا  اإللزامية التي يحددها نمام الماجستيرع ويحصل  ( أ
 .اتصتياريةمن العالما  النهائية للمقررا  % 20على األقل على 

ية على أت تقل مدة أن يعد بحثاً في موضوع يقره مجلس الشؤون العلمية والطالب  ( ب
             ع واحدة من تاريخ الموافقة على القيد لدرجة الماجستير إعداد البحف عن سنة

 .وأن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية

يسلنم الطالب شهادة موقعة من العميد والوزيرع ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج ( ج
 .هذه الشهادة

 

                  في علوم اإلدارة  الدكتوراهيشترط من أجل حصول الطالب على درجة  (53)المادة 
 :ما يلي

أن يشارك في حلقا  البحف التي يحددها نمام الدكتوراه ويجتاز امتحانا   ( أ
المقررا  التي يمكن أن يحددها المجلس بناء على اقترا  مجلس الشؤون العلمية 

 . والطالبية

في إحدى المجال   رسالتهضمن إطار موضوع  على األقل أن ينشر بحثاً   ( ب
مة  .ع بناء على موافقة مجلس الشؤون العلمية والطالبيةالعلمية المحكن

أن يعد بحثاً مبتكراً في موضوع يقره المجلس بناء على اقترا  مجلس الشؤون ( ج
من تاريخ موافقة العلمية والطالبية على أت تقل مدة إعداد البحف عن سنتين 

ع وأن يقدم بنتائج بحثه أطروحة تقبلها لجنة المجلس على القيد لدرجة  الدكتوراه
 .الحكم بعد مناقشة علنية

عميد والوزيرع ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج من اليسلنم الطالب شهادة موقعة ( د
 .هذه الشهادة

 

لتأهيل والتخصص في إدارة يشترط من أجل حصول المرشح على دبلوم ا (52)المادة 
 :األعمال ما يلي

 .أن يجتاز بنجا  امتحانا  جمي  المقررا  التي يحددها نمام الدبلوم ( أ

 . أن يتقدم بمشروع الدبلوم الذه يحدده نمام الدبلوم  ( ب

والوزيرع ويحدد مجلس التعليم العالي  العميديسلنم الطالب شهادة موقعة من  (ج
 .نموذج هذه الشهادة
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              يشترط من أجل حصول المرشح على درجة الماجستير في إدارة األعمال  (54)المادة  

 :ما يلي

                  أن يجتاز بنجا  جمي  المقررا  اإللزامية التي يحددها نمام الماجستير  ( أ
 .في إدارة األعمال

في موضوع يقره المجلس بناء على اقترا  مجلس الشؤون  مشروعاً أن يعد   ( ب
 .لجنة الحكم يناقش مشروعه أمامالعلمية والطالبيةع وأن 

والوزيرع ويحدد مجلس التعليم العالي  العميديسلنم الطالب شهادة موقعة من  (ج
 .نموذج هذه الشهادة

 

تتضمن  بتوقيع العميد( كشف عالمات) الطالب مصدقة إعطاءيجوز  (55)المادة 
 .فيهاالمقررات التي درسها والعالمات التي نالها 

 

يعطى الطالب الذي حقق شروط النجاح في نظام الشهادة وثيقة تخرج  (56)المادة 
 .بتوقيع العميد 

 

               بعد الحصول ال يسلم الطالب شهادة المعهد أو أي وثيقة أو مصدقة إال  (57)المادة 
 .على  براءة ذمة من إدارة المعهد

 

 القواعد العامة المتحانات الحلقتين األولى والثانية: الباب الثامن

 

يحرم الطالب من التقدم إلى امتحان المقرر الذه لم يحقق فيه نسبة دوام تقل  -أ (55)المادة 

           من دروس ذلك المقررع ولمجلس الشؤون العلمية والطالبية % 95عن 
              % 20على أن يسمح في حات  الضرورة تبرير غياب ت تزيد نسبته 

 .عن النسبة المشار إليها أعاله

           ب في نهاية كل فصل دراسي في المقررا  التي درسوهايمتحن الطال -ب
 .في ذلك الفصلع وتشكل امتحانا  كل فصل دورة امتحانية

يعتمد نمام اتمتحانا  في المعهد في كل فصل من فصول السنة الدراسية  -ج
الطالب أو حلقا   وأعمالالشفهية الكتابية ووالمذاكرا   اتمتحانا على 

 .رها المنجزة صالل الفصلالبحف أو غي
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األنشطة بأخذ المتوسط الحسابي لعالمات العالمة الفصلية للمقرر  تحسب (59)المادة  
 :بعد تثقيلها كما يلي التالية

 .أعمال الطالب أو حلقا  البحف ولها مثل واحد على األكثر -أ

 .على األكثر مثالنولها الكتابية والشفهية كرا  االمذ -ب

  .وله ثالثة أمثال كتابيالاتمتحان الفصلي  -ج

وتحدد األمثال الفعلية الواردة في الفقرتين أ و ب بقرار من مجلس الشؤون 
 .العلمية والطالبية

 

     في نهاية متحانا  اتتجره و .ين دراسيينفصلتقسم السنة التعليمية إلى ( أ (60)المادة 

اتمتحانا  بقرار من كل فصل حسب الصطة المقررة وتحدد مواعيد 
 .العميد وتعلن قبل أسبوعين على األقل من موعد اتمتحان

المقررا   يمكن بقرار من مجلس الشؤون العلمية والطالبية إعطاء   ( ب
والدورا  والمشاري  أمثال تثقيل إستناداً إلى طبيعتها وأهميتها في المنهاج 

               مد هذه األمثال وذلك بما ت يزيد عن ثالثة أمثال للمقرر الواحد وتعت
 .عند حساب المعدل السنوه العام

 .عنهيعطى الطالب درجة الصفر في اتصتبار الذه يتغيب (  ج

ولمجلس الشؤون العلمية والطالبية كتابي بساعتين  كل امتحانتحدد مدة ( د 
 .تعديل هذه المدة بناء على اقترا  معلل من وكيل المعهد

               بناء على اقترا  عميد البقرار من  لمشاري  التصرج لجان الحكم تؤلف( هـ
أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد مجلس الشؤون العلمية والطالبية من من 

                العليا معاهدال الجامعا  أو يشاركهم فيها أعضاء من الهيئة التدريسية في
 .اتصتصاص في المجالالمؤسسا  العلمية أو من أصحاب الصبرة وأو 

               يقوم مجلس الشؤون العلمية والطالبية بمراجعة نتائج المقررا  للنمر  ( و
وإصدارها في ضوء مستويا  عالما  الطالب في المقررا   في إقرارها

                 المصتلفة ويرف  مقترحاته إلى المجلس في الحات  التي تستدعي ذلك 
 .للب   بش نها

 

 :والمذاكرات الكتابية االمتحاناتالتالية فيما يتعلق باألحكام ُتطبق  (62)مادة ال

 .رؤساء القاعا  والمراقبينيدير عميد المعهد اتمتحانا  ويعين (  أ 

من ينيبهع لجنة المراقبة العامة من بين أعضاء الهيئة  ته أويؤلف العميد برئاس( ب
اإلداريين وتكون مهمة هذه اللجنة تسجيل الدرجا   والعاملينالتعليمية 

 .والمراجعة وإعداد نتائج اتمتحان
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يكلف العميد عند اتقتضاء في نهاية الدورة اتمتحانية لجان علمية تدرس (  ج  

عينا  من أوراق اتمتحانا  من مصتلف اتصتصاصا  من أجل تقدير أداء 
 .داء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا األ

 .األسئلة توزي ت يدصل إلى قاعة اتمتحان أه طالب بعد ( د  

أو ت يجوز أله طالب أن يصطحب معه في قاعة اتمتحان أه كتاب أو ورقة ( هـ        
ع (حتى لو لم يكن لها عالقة بمقرر اتمتحان) وثيقة أو أه وسائل مساعدة أصرى

ع ويشار قبل اتمتحان بمدة كافية فيما عدا ما يعلن أستاذ المقرر عن السما  به
ويجب أن تكتب . إلى ذلك كتابياَ على ورقة األسئلة التي يعدها أستاذ المقرر

 .حصراً المقدم من المعهد  المصصص لالمتحان اإلجابة على الورق

ت يحق للطالب اتنسحاب من اتمتحان أو ترك القاعة إت بعد مضي نصف  ( و
األسئلةع ويلزم بتسليم ورقة اتمتحان إلى مراقب ساعة على األقل من توزي  

 .القاعة قبل صروجه

يحمر على الطالب الكالم أثناء اتمتحان والقيام ب ه عمل فيه إصالل بنمام ( ز
  اتمتحانع وفي حال المصالفة ينذر الطالب المصالفع وإذا كرر المصالفة يصرج 

رر الذه ارتكب فيه المصالفة من القاعة اتمتحانية ويعد امتحانه ملغى في المق
 .الصفر فيهويعطى درجة 

سواء استفاد ة بالمقرر موضوع اتمتحان قله عال إذا عثر م  الطالب على ما(  
 .منه أم لم يستفدع يعاقب بنعطائه درجة الصفر في المقرر

يحمر إستصدام أجهزة الهاتف الصلوه وما يماثلها من أجهزة في قاعا  اتمتحان  (ط
 .الطالب المصالف بنعطائه درجة الصفر في المقررويعاقب 

السابقتين حانية إذا تكرر  إحدى المصالفتين يحرم الطالب من دورة امت( ه
 .ويفصل من المعهد إذا غش للمرة الثالثةع ط  الواردتين في الفقرتين 

             يحتفم الطالب المحروم من اتمتحان في دورة امتحانية أو أكثر بدرجته ( ك
           في أعمال السنة وحلقا  البحف وفي اتمتحانا  العملية وتلغى درجته 

 .في اتمتحانا  الكتابية فقط

 :في إحدى الحالتين التاليتينمن المعهد النهائي عاقب الطالب بالفصل ي( ل

              إذا انتحل شصصية غيره بقصد أداء اتمتحان عنه أو أدصل شصصاً  (2
 .دتً عنه لهذه الغايةب

              ركة في التزوير احدى الوثائق الرسمية أو المشإلتزويره إذا ثب   (1
 .أو استصدامه أو استفادته من المزور
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تتبع القواعد التالية في فرض العقوبات االمتحانية على الطالب نتيجة  (63)المادة  

 :مخالفته ألنظمة امتحانات المعهد

من الطالب الذه ارتكب ( بناء على إصبار المراقب)يطلب رئيس القاعة  -2
الغش أو حاول ارتكابه الصروج فوراً من القاعة اتمتحانيةع وإذا رفض 
             الصروج يسمح له باتستمرار م  إنذاره ب ن العقوبة ستشدد ويذكر ذلك 

 .في التقرير

ه توصيفاً لوسيلة الغش وللحادثة حادثة الغش يضمنب اً ينمم فوراً ضبط - 1
ائر المراقبين سمن رئيس القاعة و ضبطالواقعة بكل تفاصيلهاع ويعتمد هذا ال

  مباشرة لوكيل المعهد  لضبطالمتواجدين أثناء وقوع الحادثةع ويرف  هذا ا
إلى العميد على أن يتم كل ذلك في اليوم نفسه  اقتراحهالذه يحيلهع متضمناً 

 .حدفالذه وق  فيه ال

 

شاملة المقرر أسئلة اتمتحانا  الكتابية على أن تكون  القائم بتدريسيض   (62)المادة 

عميد ووكيل المعهد لع ولمتناسبة م  مدة اتمتحانمتعددة والمقرر ولجمي  أجزاء 
حق اتطالع عليهاع ويجوز عند اتقتضاء أن يقوم بوضعها من يصتاره العميد بناًء 

  .الشؤون العلمية والطالبيةعلى اقترا  مجلس 

 

                  على األقلع % 60في المقرر إذا حصل على الطالب ناجحاً  تبريع (62)المادة 
 %.60على األقل وكان معدله السنوه العام ت يقل عن % 20أو على 

 

يعتبر الطالب ناجحاً في السنة الدراسية إذا حقق شروط النجا  في مقررا   (65)المادة 
 .السنة كافة

 

 :اآلتيينالطالب منقوتً إلى السنة الدراسية األعلى إذا حقق الشرطين  ديع:  5(66)المادة 

 %.60إذا كان معدله السنوه العام ت يقل عن  . أ

على ستة أمثال % 20فيها عن  أن ت يزيد مجموع أمثال المقررا  التي تقل عالمته . ب
 .صالل السنوا  الدراسية الحالية والسابقة
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    في بعض المقررا % 60حصل على عالمة تقل عن طالب الذه ليسمح ل (67)المادة  

أو بعضهاع وبما ت يتجاوز أرب   تلك المقررا  ن يدصل امتحاناً تكميلياً فيأ
يعلن عنها كل عام وذلك في الشهر  الدورة التكميلية التيصالل مقررا  سنوياًع 
وفي حال  التدريس في الفصل األول من العام الدراسي التالي الذه يسبق بدء

 .حصوله على عالمة أقل مما كان قد حصل عليه فيحتفم بالعالمة السابقة للمقرر

 

يجب على الطالب الراسب في السنوا  اتنتقالية أن يعيد جمي  المقررا   -أ (69)المادة 
 ويطالب بنسبة الدوام المقررة% 60من فيها على عالمة أقل التي حصل

               ت تقل  التي حصل فيها على عالمة ويحتفم بعالماته في المقررا 
 %.60عن 

           المقررا ة بنعادإت أما الطالب الراسب في السنة الصامسة فال يطالب .ب
 :تيينإذا حقق الشرطين اآل% 20التي تكون محصلته فيها أقل من 

 %.60إذا كان معدله السنوه العام ت يقل عن    -2

على ستة أمثال % 20أن ت يزيد مجموع أمثال المقررا  التي تقل عالمته فيها عن   -1
 .صالل السنة الصامسة والسنوا  السابقة

 

ر من سنوا  للطالب المنقول إلى سنة دراسية أعلى الراسب في مقرر أو أكث  (67)المادة
دراسية سابقة أن يحتفم لألعوام الدراسية التالية بعالمته عن أعمال وحلقا  
            البحف صالل السنة في هذه المقررا  ويعفى في هذه الحالة من الدوام كما له 
أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررا  بناًء على طلب صطي يقدمه لمديرية شؤون 

ول من الفصل الدراسي وفي هذه الحالة يطالب بالدوام الطالب صالل الشهر األ
 .ويسقط حقه في العالمة السابقة

 

             يسمح لطالب السنة األصيرة الذه لم يحقق شروط النجا  في مقرر أو أكثر  (90)المادة 
من مقررا  الفصل الدراسي األول بتقديم هذه المقررا  في الفصل الدراسي 

 .الثاني لهذه السنة

 

يقدر نجاح الطالب في الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد بإحدى  (72)*المادة 
 : المراتب اآلتية

 ف كثر 70الشرف إذا كان معدله العام  .أ 

 70إلى ما دون  90اتمتياز إذا كان معدله العام  .ب 

 90إلى ما دون  90الجيد جداً إذا كان معدله العام  .ج 

 90ما دون إلى  65الجيد إذا كان معدله العام  .د 

 65إلى ما دون  60المقبول إذا كان معدله العام  .ه 
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  .المعهد وفي الوثائق والمصدقا  الدرجة العلمية التي يمنحهاوتذكر المرتبة في  

 

 

 

 نظام انضباط الطالب: الباب التاسع
 

 :االنضباط في المعهد ويلتزمون بما يلينظام ل الطالب يخضع (73)المادة 

 .باآلداب العامة عدم ممارسة أه عمل يصل. أ  

  احترام القواعد العامة التي تنص عليها أنممة المعهد وعدم اإلصالل . ب 
 .بها

 .موادهو وتجهيزاتهاستعمال أمكنة المعهد  حسن. ج 

لمشاركة فيه أو اإلصالل و اأو الشروع فيه أ ا الغش في اتمتحانعدم  .د 
 .بنمام اتمتحان

مارسها جمي  األعمال التي تسيء إلى سمعة المعهد سواء اتبتعاد عن . هـ
 .داصل المعهد أو صارجه الطالب

 
 2 64/4/60تاريخ / 000/بموجب القرر رقم   4ُعلت المادة * 

 

             للقوانين واألنممة النافذة  مصالفةالممارسة أو المشاركة في أعمال  عدم. و
              المعهد دون ترصيص مسبق من المعهد داصل أو تنميم جمعيا 

 .أو المنمما  الشعبية المصتصة

توزي  النشرا  أو اإلعالنا  ب ه صورة كان  أو جم  توقيعا  عدم .ز
                  المعهد  إدارةدون إذن مسبق من  له داصل المعهد والمنشآ  التابعة
 .أو المنمما  الشعبية المصتصة

 

 :نضباطية هيالعقوبات اال (72) المادة

 التنبيه مشافهة .أ  

 التنبيه كتابة .ب

 اإلنذار . ج

              حرمان الطالب من متابعة الدراسة لمدة ت تزيد على ستة أسابي  . د
 .على األكثر في حال تكرار العقوبا  الثالف

                   حرمان الطالب من التقدم إلى اتمتحان في مقرر واحد أو أكثر . هـ
 .امتحانيه واحدة في دورة
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إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر في دورة . و
 .امتحانيه واحدة

 .واحدة ةدورة امتحاني ا الحرمان من امتحان. ز

 .الفصل النهائي من المعهد.   

في ملف الطالب  عمشافهة باستثناء عقوبة التنبيهع نضباطيةتل العقوبا  اجن تس      
نضباطية في لوحة اإلعالنا  في المعهد تويعتبر إعالن القرار الصادر بالعقوبة ا

 .بمثابة التبليغ الشصصي للطالب

 :الهيئا  المصتصة بفرض العقوبا  هي

 .المادة هذه في ةالمبينى األول ربعةوكيل المعهد وله فرض العقوبا  األ .2

 . المادةهذه المبينة في  ىاألول ستةالعميد وله فرض العقوبا  ال .1

المرفوعة إليه من مجلس  جمي  العقوبا  وإقرار مجلس وله فرضال .3
  . اتنضباط

 : من االنضباطيؤلف مجلس  (74) المادة

o رئيساً  وكيل المعهد 

o  عضواً  يسميه المجلس  رؤساء األقسامأحد 

o من أعضاء الهيئة التدريسية   ممثل عن نقابة المعلمين 

 عضواً  في المعهد يسميه المكتب التنفيذه للنقابة                  

o ممثل عن اتتحاد الوطني لطلبة سورية 

 عضواً  يسميه المكتب اإلداره                    

o مقرراً      أمين المعهد 

 

ويمكن للعميد تكليف  .يسمى رئيس وأعضاء مجلس اتنضباط بقرار من العميد (75) المادة

 .غياب وكيل المعهد برئاسة مجلس اتنضباط في حالأحد رؤساء األقسام 

 

               من العميد بناء على طلب مجلس اتنضباط  إلىصدر قرار إحالة الطالب ي (96) المادة
 .مبيناً فيه األسباب والمروف الداعية لذلك من وكيل المعهد

 

طالعه احتج الطالب بعدم علمه بلوائح المعهد وأنممته أو بعدم ت يجوز أن ي (99)المادة 
هذه اللوحا  معلوماً في  ع ويعتبر ما ينشر إعالنا  المعهدلوحة في على ما نشر 
 .من وق  نشره
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                   أن يعيد النمر في القرار الصادر بالفصل النهائي من المعهد للمجلس (99) المادة
 .بعد مضي سنتين على تاريخ صدوره

 

  : تتب  اإلجراءا  اآلتية عند إحالة الطالب إلى مجلس اتنضباط (97) المادة

على أسباب إحالة الطالب على مجلس اتنضباط يطل  الرئيس أعضاء مجلس  ( أ
  عاتنضباط

وبعد أن يوجه . دفوعهويطلب إليه بيان  أمام المجلسلحضور ل يدعى الطالب( ب
  إليه األعضاء األسئلة التي يرونهاع 

األسئلة وشر  المالبسا  التي أد  به إلى ارتكاب  عنيقوم الطالب باإلجابة ( ج
 عالمصالفة المعزوة إليه والدفاع عن نفسه

 بعد أن تتم المذاكرة بين الرئيس واألعضاء بغياب الطالب حول فرض( د
القرار ب كثرية أصوا  اتنضباط لس يتصذ مجبحقه العقوبة المناسبة 

الرئيس ثم يعلن  فيهالحاضرينع فنذا تساو  األصوا  رجح الجانب الذه 
 . هذا القرار الرئيس

 

تسجل في سجل صاص يفتح في المعهد محاضر جلسا  مجلس اتنضباط  (50)المادة 

                  والمداوت  التي تتم فيها والقرارا  التي تتصذ في ش ن الطالب المحالين 
 .أمانة المعهدويحفم هذا السجل لدى  اتنضباط لى مجلسإ

 

ع وإنما يجوز التملم ات يجوز للهيئة التي فرض  العقوبة إعادة النمر فيه (92) المادة
الصمسة األصيرة مجلس من القرار الصادر بنحدى العقوبا  اتنضباطية لل

ويكون التملم بطلب يقدمه من هذه الالئحةع / 92/المنصوص عليها في المادة 
 العقوبة الطالب إلى العميد صالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ إعالن

 .وللمجلس تثبي  العقوبة أو تعديلها أو إلغاؤها

 

ه هيئة قضائية في القرارا  باإللغاء أو وقف التنفيذ أمام أ الطعنت يجوز  (91) المادة
 .شؤون الطالبما يتعلق بالصادرة عن مجالس ولجان المعهد في

 

نضباطية وأحكامها المطبقة على تيطبق على طالب الدراسا  العليا العقوبا  ا (93) المادة
 . في المعهد والثانية األولى ينالحلقتطالب 
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 والثانيةالخطة الدرسية للحلقتين األولى : الباب العاشر

 

 .يندراسي لينفصإلى  في الحلقتين األولى والثانيةتقسم السنة الدراسية  (54)المادة 

 

             التقويم السنوه للمعهد تواريخ بدء الدراسة وانتهائها في كل فصلع  يحدد (95)المادة 
                كما يحدد تواريخ بدء وانتهاء اتمتحانا  والعطل بما في ذلك فترا  العطل

 .وذلك بقرار من المجلس

 

 .أسبوعاً فعلياً  19ت تقل مدة السنة التعليمية في المعهد عن  (96)المادة 

 

 31وت يزيد على  ساعة 16ت يقل عدد الساعا  التدريسية األسبوعية عن  (99)المادة 
 .ساعة ويجوز للمجلس إضافة ساعتين تدريسيتين على ذلك 

 

 .مدة المحاضرة التعليمية النمرية والعملية بـما ت يزيد على ساعتين تحدد (99)المادة 

 

               يحدد عدد المقررا  في كل فصل دراسي بما ت يتجاوز ثمانية مقررا   (97)المادة 
 .وت يقل عن صمسة مقررا ع وللمجلس إضافة مقرر واحد على ذلك

 

                  تعتمد الصطة الدرسية المرفقة ويجوز تعديل بعض محتوياتها بقرار  (90)المادة 

 .من المجلس

 

                  تفتتح اتصتصاصا  في المعهد بقرار من المجلس شريطة أن ت يقل  (72)المادة 
 .عدد الطالب المسجلين في كل مادة اصتصاصية عن صمسة طالب

 

               يوزع الطالب الناجحون إلى السنة الرابعة على اتصتصاصا  المحددة  (71)المادة 
               في المعهد وفق القواعد التي يضعها المجلس فصذاً فيها باتعتبار رغبة الطالب 
في ضوء العدد الذه يحدده المجلس في كل اصتصاص والمعدل العام 

لمقررا  ذا  العالقة باتصتصاص والعالما  التي حازها الطالب في ا
 .المطلوب
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 نظام امتحانات الدراسات العليا: الباب الحادي عشر 

 

وتجره مناقشة الرسائل متحانا  تتعقد ايبدأ العام الدراسي للدراسا  العليا و  (92)المادة 

وفق التقويم السنوه الذه يصدره مجلس المعهد بما ينسجم م  القواعد الواردة بهذا 
 .الش ن في نمام كل درجة

 

          مستوفياً نسبة دوام ت تقل  الطالب متحان المقرر أن يكونتلدصول ليشترط  (72) لمادةا
. من مجموع الساعا  المصصصة للمقرر وإت حرم من دصول اتمتحان% 95عن 

الطالب إلى اتمتحان إذا كان  دصول مجلس في حات  الضرورة قبوللويجوز ل
 %.95حاصالً على نسبة دوام ت تقل عن 

 

حدهما ألعمال أتت لف العالمة النهائية تمتحان المقررا  من جزأين اثنين  (75)المادة 
 . السنة واآلصر لالمتحان النهائي

 

            النهاية العممى على األقل من  %60الحد األدنى للنجا  في كل مقرر  (96) المادة

  .كل مقرر من المقررا ل

 

 لطالبل يحقع وت ةأكثر من مرة واحد الدراسيةطالب إعادة سنته لت يجوز ل (79)المادة 
 . امتحان المقرر الذه نجح فيه إعادة

 

يجوز وقف التسجيل لكل من درجتي الماجستير والدكتوراه لمدة سنتين  )79)المادة 

 .منفصلتين أو متصلتين كحد أقصىع وذلك بقرار من المجلس

 

لاشراف على تحضير رسائل  أعضاء الهيئة التدريسيةيعين المجلس أحد  (77)المادة 
             يسية يشارك في اإلشراف أعضاء الهيئة التدرأن يجوز الماجستير والدكتوراه و

في الجامعا  والمعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو الجامعا  العربية 
  .أو األجنبية 
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ما مبيناً فييقدم المشرف على الرسالة بعد اتنتهاء من إعدادها تقريراً مفصالً  (200)المادة  

يسمي المجلس إذا كان  صالحة للعرض على لجنة الحكمع فنذا قرر صالحيتها 
  .لجنة الحكم على الرسالة بناء على اقترا  مجلس الشؤون العلمية والطالبية

 

لرسائل الماجستير ومن صمسة أعضاء أعضاء  ثالثةتؤلف لجنة الحكم من  (202)المادة 
أعضاء الهيئة الة واآلصرون من بين أحدهم المشرف على الرس لرسائل الدكتوراه

                الجمهورية العربية السورية والمعاهد العليا في جامعا الفي  التدريسية
 .وأصحاب الصبرة أو الجامعا  العربية أو األجنبية

 

يتضمن نتيجة تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريراً مفصالً  (201)المادة 
يعرض على المجلس تعتماده وللجنة أن توصي بتبادل الرسالة على نفقة الطالبع 

المعهد كلياً أو جزئياً وإهداء الطالب نسصاً منها ومنحه مكافآ  عنها ويض  المجلس 
 .القواعد الناممة لذلك

 

أن يرصص  مجلس الشؤون العلمية والطالبيةبناء على اقترا  للمجلس  (203)المادة 
               درجة الماجستير أو الدكتوراه إعادة تقديم رسالته لرر أهليته للطالب الذه لم تق

 .بعد استكمال أوجه النقص فيها

 

 نمام برامج التدريب والت هيل والتصصص: الباب الثاني عشر

 

                يقيم المعهد دورا  تدريبية أو تصصصية أو ندوا  أو محاضرا   (202)المادة 
هذه الدورا  أو الندوا  بناء  إقامةوفق القواعد التي  يقررها  المجلس ويجوز 

 .المشترك الصاص أو على طلب جهة معينة من مؤسسا  القطاع العام أو

 

 :يشترط في قبول المرشح للبرنامج التدريبي أو الدورة التدريبية (205)المادة 

 .ومحققاً لشروط اتباع الدورةأن يكون حاصالً على المؤهل العلمي المطلوب  ( أ

أن يتقدم بطلبه صالل الفترة المحددة لتقديم الطلبا ع وأن يجره ترشيح   ( ب
 .الموفدين أصوتً من قبل الجهة التي يعملون بها

 .أن يسدد رسوم الدورة التي يحددها النمام المالي( ج

 .ن قبل المجلستحدد الدورة وعدد المقبولين فيها وفق النمام المعتمد م (206)المادة 
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تمنح وثيقة اتباع دورة تدريبية أو برنامج تدريبي للمرشح الذه أنهى بنجا   (209)المادة  

موقعة من قبل مدير مديرية البرامج ع اتصتبارا  والدراسا  المقررة
 .ويحدد المجلس نموذج هذه الوثيقة. والدورا  التدريبية والعميد

 

ويلتزمون بتطبيقها ع لقواعد األنممة المعمول بها في المعهديصض  المتدربون  (209)المادة 
 .صالل فترة اتباعهم البرامج والدورا  التدريبية

 

 شروط وقواعد انتقال الطالب إلى المعهد: الباب الثالث عشر
 

 

(209)المادة 
6

أو المعاهد العليا السورية تنتقال إلى المعهدع من الجامعا  يجوز ا:  

   المماثل تصتصاص المعهد وغير السورية ذا  اتصتصاص  الحكومية
 :يوفق القواعد التي يقررها مجلس المعهد م  مراعاة ما يل

أن تكون الجامعة أو المعهد معتمداً من وزارة التعليم العالي في الجمهورية  . أ
 .العربية السورية

النسبة تحقيق شرط اإلقامة في بلد الدراسة ثمانية أشهر لكل عام دراسيع ب . ب
 .للجامعا  والمعاهد غير السورية

 

 :يشترط في طالب االنتقال (220)المادة 

 .أن يكون حائزاً على الشهادة الثانوية السورية العامة أو التجارية أو ما يعادلهما ( أ

 .أن يكون قد اجتاز بنجا  السنة الجامعية الثانية على األقل (ب 

 .الجامعة التي كان مسجالً فيهاأت يكون قد استنفد فرص التسجيل في ( ج

 .أت يكون قد أنهى دراسته الجامعية( د

 .أن يتقدم بطلب اتنتقال إلى المعهد ضمن المواعيد التي يحددها المجلس( ـه     

 

 .ت تقبل طلبا  اتنتقال إلى السنة األصيرة في المعهد (222)المادة 

 

يتم قبول طلبا  اتنتقال بقرار من المجلس بناًء على اقترا  مجلس الشؤون  (221)المادة
العلمية والطالبية  في ضوء القدرة اتستيعابية لكل سنة دراسية وذلك وفق القواعد 

 .والشروط التي يضعها المجلس

 

                                                 
2
 .0 1/2/60 تاريخ / 202/بموجب القرار الوزاري رقم / 01 /ُعدلت المادة  - 
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                               ُيحدد مجلس الشؤون العلمية والطالبية المقررا  التي يكلف الطالب  (223)المادة 
بها نتيجة اصتالف المناهجع على أت تزيد على أربعة مقررا  وإت سجل الطالب 

 .في السنة األدنى

 

 

 الفعاليات اإلدارية في المعهد: الباب الرابع عشر

 

( مديريات، دوائر، مكاتب، شعب)يضم المعهد عددًا من الفعاليات اإلدارية  (224)المادة 
 :الغاية منها

مؤازرة اتداريين العلميين وأمين المعهد في ت دية مهامهم في إدارة المعهد  - أ
 .وتسيير أموره

مساعدة المجالس واللجان في المعهد على ممارسة اصتصاصاتها وصالحياتها  - ب
 .وما يناط بها من أمور

  تسهيل أعمال الطالب والمراجعين وذوه العالقةع وبصورة عامة مساعدة
 .إدارة المعهد على تحقيق أهدافه

 

تتم تسمية هذه الفعاليا  وتحدد اصتصاصاتها ويوزع العاملون في المعهد  (225)المادة 

 .عليها بقرار من العميد

 

              العاملين فيما بينها وفق تشكل الفعاليا  في المعهد وحدة متكاملة يتم نقل (226)المادة 
 .وبما ت يتعارض واألنممة النافذة.ما تقتضي المصلحة التي يعود تقديرها للعميد

 

يقوم كل مرؤوس بواجباته الوميفية وينفذ ما يصدره إليه رئيسه من أوامر  (229)المادة 
 .يقدم اعتراضه إلى الجهة األعلى وليس له اتمتناع عن التنفيذ وله بعد التنفيذ أن
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 أحكامة عامة وختامية: الباب الخامس عشر

 

يصض  طالب المعهد السوريون ومن في حكمهم إلى أحكام المرسوم  (225)المادة 

 .6/2/1005تاريخ  \3\التشريعي رقم 

 

ت يجوز أن يبقى الطالب مسجالً في المعهد مدة تزيد على مثلي مدة الدراسة  (227)المادة
 .لنيل الدرجة المقررة ويض  المجلس القواعد الناممة لذلك

 

سنة صالل )يجوز توقيف تسجيل الطالب لمدة سنة واحدة فقط في كل حلقة  (210)المادة 
              لطلب أثناء الشهر األولعلى أن يقدم ا( الحلقة األولى وسنة صالل الحلقة الثانية

                من بدء العام الدراسي وتعرض األسباب على المجلس للنمر في اقرار قبوله
 .أو رفضه

 

ت يحق للطالب أو المرشح المسجل في أه من الدرجا  العلمية أو البرامج  (212)المادة 
الب بالرسوم غير المسددة التدريبية استرداد الرسوم المسددة أله سبب كان ويط

 .أصوتً 

 

 .جزءاً ت يتجزأ من هذه الالئحة( الحلقة الثالثة)تعتبر أنممة الدراسا  العليا   (211)المادة

 

(213)المادة 
9
  من الحائزين ( من الحلقة األولى)يجوز قبول الطالب في السنة الثانية . أ 

ا  المماثلة تصتصاصا  على شهادة المعهد المتوسط في اتصتصاص
أو أية درجة علمية معادلة لهاع يحددها مجلس المعهد بناء على المعهدع 

 .اقترا  من مجلس الشؤون العلمية والطالبية

يض  مجلس المعهد سنوياً شروط وقواعد قبول الطالب المشمولين  . ب
              السابقة ومعايير المفاضلة فيما بينهم إضافة ( أ)ب حكام الفقرة 

 :إلى تحقيق الشروط التالية

 .أن ت يقل تقدير تصرج الطالب عن جيد -2                 

 .من ثالف سنوا ثر أن ت يكون قد مضى على تصرجه أك -3

 

                  من العدد الكلي لطالب % 10أن ت يتجاوز عدد المقبولين  -3                 
 .السنة الثانية

                                                 
4
 .0 1/2/60 تاريخ / 202/بموجب القرار الوزاري رقم / 62 /ُعدلت المادة   - 
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 .في األنممة المالية للمعهدبتسديد الرسوم الدراسية المقررة  أن يقوم -2                  

 

بقرار من مجلس الشؤون العلمية والطالبيةع تكليف الطالب المقبول وفق يجوز ( ج
ألولىع كما يجوز إعفاؤه من األحكام السابقة بمقررا  إدارية من مقررا  السنة ا

التي درسها الطالب   في إطار المحتوى العلمي للمقرراك مقررا  من السنة الثانيةع وذل
في المعهد المتوسطع شريطة أن ت يزيد عدد أمثال المقررا  التي تم تكليفه بها أو 

 .إعفاؤه منها على ستة أمثال
 

                1002لعام / 20/في كل ما لم يرد عليه نص صاص في القانون رقم  (212)المادة
أو في تئحة المعهد يطبق قانون تنميم الجامعا  وتئحته التنفيذية والمرسوم 

 .  وتعديالته 2795لعام / 99/التشريعي رقم 
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 ا نص ص ا ن فذة من ا الئح  ا  اخ           ا ص درة   

 0/25/5445ت ر خ  ( و/562)   ق ار ا  زاري رق   
 

 

 :المادة الثامنة المتضمنة اختصاصات مجلس المعهد الفقرتان اآلتيتان من*

والمحاضرين منح العينية والنقدية للمتعاقدين إقرار منح التعويضا  والمكافآ  وال -  
 واألساتذة الزائرين والطالب وجمي  العاملين في المعهد والمكلفين بالعمل فيه

 .إقرار تعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترقيتهم -  

 

 29:  المادة

 
يستفيد الطالب المتفوقون من المنح والمكافآ  الدراسية بقرار من مجلس المعهد وفق . أ

 :األحكام التالية

يعفى الطالب الثالثة األوائل الناجحون في كل سنة من سنوا  المرحلة  -2
التحضيرية من رسم الصدما  الجامعية المقرر للسنة األعلى في النمام المالي 

 .وفق ما يلي

 .للطالب األول% 200 -

 .للطالب الثاني%  95 -

 .للطالب الثالف%  50 -

 

من اإلعفاء  ةوفي حال تساوى أكثر من طالب في المعدلع يستفيد كل منهم على حد   
 .المقرر لترتيبه

يعفى الطالب األول فقط الناجح في السنة الرابعة في كل اصتصاص من  -1
ا  الجامعية المقرر للسنة اصتصاصا  مرحلة اإلجازة من كامل رسم الصدم

 .الصامسة

مرحلة اإلجازة مكاف ة مالية مقطوعة مقدارها يمنح الطالب الصريج األول في  -3 
 .س صمسون ألف ليرة سورية.ل500000

 

ويقصد بالصريج األول الطالب الذه حصل على أعلى معدل عام من بين جمي  صريجي      
 .تصرجهالمعهد صالل عام كل اصتصاص من اصتصاصا  

 
 

 :السابقة ما يلي( ف)يشترط تستفادة الطالب من أحكام الفقرة . ب

 .%95عن " أو معدل تصرجه " أن ت يقل معدل نجاحه السنوه  -2     
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 .في اتمتحانالغش  بالفصل من المعهد أو معاقباً بسببأن ت يكون معاقباً  -1        

 .أن يكون برهء الذمة مالياً تجاه المعهد -3 

 .الدراسية السابقة في أحدى السنوا  أن ت يكون راسباً أو أوقف تسجيله -2
 

تشكل بقرار من مجلس المعهد لجنة لدراسة ملفا  الطالب المعنيين وترف  للمجلس  -ج
                  جدوتً ب سماء الطالب الذين استوفوا شروط اتستفادة من أحكام هذه المادة 

 .لقرار المناسبم  مقترحاتها تتصاذ ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


