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 اجلامعة االفرتاضية السورية
 

   

 ةالداخلي اللائحة

 للجامعة الافتراضية السورية 

 
 :الفصل األول

 تعاريف 
 

 يقصد ابلتعابري اآلتية يف معرض تطبيق أحكام هذه الالئحة، املعىن الوارد جبانب كل منها: تعاريف: - 1 املادة

 العايل التعليمر وزي :الوزير
 وزارة التعليم العايل الوزارة:
 السورية االفرتاضية اجلامعة مناءأ جملس :مناءاأل جملس
 السورية االفرتاضية اجلامعة رئيس :اجلامعة رئيس

 اجلامعة االفرتاضية السورية اجلامعة:
 جملس اجلامعة االفرتاضية السورية جملس اجلامعة:
 النظام املايل للجامعة االفرتاضية السورية النظام املايل:

 الوزارةإحدى اجلامعات املعتمدة من قبل  :املعتمدة اجلامعة
 أكادميية جملموعة برامجعلمي إطار تنظيمي  الكلية:
 جملموعة برامج مساعد جماز علمي إطار تنظيمي  املعهد:
أو إجازة )دبلوم تقاين  مي لنشاطات تعليمية وتعلمية، تقود لشهادة أكادمييةيطار التنظاإل :األكادميي الربانمج

 .يف مستوايت خمتلفة ماجستري أتهيل وختصص أو ماجستري أكادميي أو دكتوراه(جامعية أو 
اإلطار التنظيمي لنشاطات تدريبية ختصصية تقود لوثيقة حضور أو شهادة تدريب يف  الربانمج التدرييب:

 جماالت ختصصية أو عامة.
 .معنياإلطار التنظيمي لنشاطات حبثية علمية يف جمال ختصصي  املخرب البحثي:
 كي يستحق النجاح.  طالباملعارف واملهارات اليت جيب أن حيصل عليها ال حمصالت التعلم:

تعرب عن حجم التعلم املعتمد على حمصالت التعلم املستهدفة وأعباء العمل ذات الصلة،  املعتمدة: الوحدة
وخيصص لكل مقرر عدد معني من الوحدات املعتمدة ويعد الطالب مستحوذاً على هذه 

( 25الوحدات يف حال حقق شروط النجاح اخلاصة ابملقرر، وتكافئ الوحدة املعتمدة )
ضور اجللسات التزامنية ومتابعة اجللسات الالتزامنية ساعة من وقت يقضيه الطالب يف ح
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 /14وإجناز الوظائف والتكليفات والدراسة الفردية خالل فصل دراسي خيصص فيه /
 أسبوع على األقل للتدريس الفعلي.

 يتم فيها امتحان الطالب.اليت  الوحدة التعليمية رر:ـــاملق
 :فرتاضياالصف ال

 
، حيث ميكنهم متابعة اجللسات على أحد مقررات الربامججمموعة من الطالب املسجلني 

نهم وبني احملاضر من خالل األنظمة الربجمية املعتمدة بي التزامنية، والتواصل فيما بينهم، وما
  يف اجلامعة.

 :اجللسة التزامنية
 

لقاء عرب اإلنرتنت جيمع احملاضر مع طالب صف افرتاضي هبدف إجراء احلوارات 
رى ضمن سياق تغطية مادة علمية أو تدريبية.   والنقاشات اليت ميكن أن ُتج

 :اجللسة الالتزامنية
  

وخيزن تسجيل )صويت مرئي( جيريه أحد املختصني ويغطي جزء من املادة العلمية للمقرر، 
 .لرجوع إليه مىت يشاءعلى حنو يتاح للطالب اأنظمة اجلامعة  وفق

 

 لثاين:الفصل ا
 رسالة اجلامعة ورؤيتها 

 رسالة اجلامعة: - 2 املادة

 خنراطمن اإل واملتدرب املتعلم كنتج  واملهين األكادميي اجملال يف وحبث وتدريب تعلم منظومة توفري
 احتياجات مع متالئمة متنوعة جماالت ومهاراته يفمعارفه  تطوير عرب العمل سوق يف واملباشر الالفع  

 النشاطات واألعمال يف"االنرتنت"  الشابكة استخدام ومع تنامي واإلقليمي، احمللي االقتصاد وتطور
 .ودولياً  اً وإقليمي لياً حم
 

  رؤية اجلامعة: - 3 املادة

 مسرية التعلميف رائدة  تكون وأن مرموقاً، تصنيفاً  عاملياً  املصنفة اجلامعات ضمن تكون ألنالسعي 
السوايت  مع ينسجم على حنو البشرية املوارد أتهيل ويف املنطقة، يفوالبحث العلمي  فرتاضياال

 إىل والسعي ،متنوعة جماالت يف الوطنية العمل سوق واملهنية العاملية ويليب حاجات األكادميية
 واملعلم املتعلم فيها يتفاعل علمية شبكة يف ووضعها والبحثية التعليمية اخلربات استقطاب أفضل

 واخلريج.
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 الفصل الثالث
  البنية العلمية

 )الكليات واملعاهد واألقسام ومراكز التدريب(
 :اآلتيةومراكز التدريب والربامج واملعاهد واألقسام كليات الاجلامعة من كون تت - 4 املادة

 :القسمني اآلتيني، وتضم كلية الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص -أ

 وتتبع له الربامج اآلتية: قسم دراسات التأهيل والتخصص: -1

 دبلوم التأهيل الرتبوي  -

 ماجستري التأهيل والتخصص يف اجلودة  -

 ماجستري التأهيل والتخصص يف إدارة األعمال  -

 ماجستري التأهيل والتخصص يف تقاانت الويب  -

 ماجستري التأهيل والتخصص يف إدارة التقانة  -

 ماجستري التأهيل والتخصص الرتبوي يف دمج التكنولوجيا ابلتعليم  -

 وتتبع له الربامج اآلتية: قسم الدراسات العليا: -2

 ماجستري يف علوم الويب  -

 ماجستري يف إدارة اجلودة  -

 ماجستري يف إدارة التقانة  -

 ماجستري يف إدارة األعمال  -

 الدكتوراه  -

 اآلتية:األكادميية ، وتضم الربامج كلية املعلوماتية واالتصاالت -ب

 اهلندسة املعلوماتية  -1

 تقانة املعلومات  -2

 تقانة االتصاالت  -3

 مساعد اجملاز يف احلاسوب )مدة دراسته سنتان( -4

 اآلتية:الربامج األكادميية املستقلة  -ج

 االقتصاد  -1

 احلقوق  -2

 اإلعالم واالتصال  -3

 )وهو برانمج خدمي جلميع الربامج( برانمج اللغة اإلنكليزية  -د

 .والتعلم مدى احلياة مركز التدريب -ه
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على اقرتاح من  بقرار من الوزير بناءً وافتتاحها يتم إحداث الكليات والربامج األكادميية واملعاهد  -أ - 5 املادة
 .ءجملس اجلامعة وموافقة جملس األمنا

الكليات واملعاهد األطر التنظيمية للنشاطات العلمية وتتألف من الربامج واملخابر املكونة  تشكل -ب
 .هلا وهتدف للتنسيق والتكامل العلمي بني مكوانهتا

مستقاًل عن الكليات واملعاهد، وأن يشكل إطارًا تنظيمياً األكادميي أن يكون الربانمج  جيوز -أ - 6 املادة
 .للنشاطات التعليمية األكادميية

 يتألف من ثالثة أعضاء من اهليئة التدريسيةاً جملس سواًء كان مستقالً أم اتبعاً للكلية، للربانمجيكون  -ب
 على األقل يسميهم رئيس اجلامعة بناًء على اقرتاح جملس الشؤون العلمية. أو البحثية

 لتجديد.ملدة سنتني قابلة لأو البحثية  يسمى للربانمج مدير من أحد أعضاء اهليئة التدريسية  -ج

 ميارس جملس الربانمج مهام جملس القسم إذا كان يتبع إىل كلية ومهام جملس الكلية إذا كان مستقاًل.  -د

أن يكون املخرب البحثي مستقاًل عن الكليات واملعاهد، ويشكل إطارًا تنظيميًا للنشاطات  جيوز -أ - 7 املادة
 .العلمية البحثية

 البحثية.أو  التدريسية يسمى للمخرب البحثي مدير من أحد أعضاء اهليئة  -ب

 رابع الفصل ال
 يف درجة اإلجازة املنتسبني للجامعة شروط قبول

 أواًل: شروط القيد

  السورية أو ما يعادهلا.شهادة الثانوية العلى  حاصالً أن يكون الطالب  يشرتط لقيد - 8 املادة

اللوائح الداخلية تقانية يف بعض الربامج وفق القواعد واألسس احملددة يف العاهد املخرجيي  جيوز قبول - 9 املادة
 هلذه الربامج.

القبول وأعداد الطالب الذين ميكن قبوهلم من السوريني ومن يف حكمهم والشروط اخلاصة دد شروط حت - 10 املادة
، مع مراعاة قبل بداية كل فصل دراسيمن قبل جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح جملس الشؤون العلمية 

 .الشروط الواردة يف اللوائح الداخلية للربانمج

على برامج اجلامعة يف فرتة التسجيل،  ق للطالب يف حال عدم اكتمال أوراقه أن يسجل شرطياً حي - 11 املادة
أن يكمل أوراقه  ، وعلى الطالب املسجل شرطياً كافةً   املطلوبة للمفاضلةيتوجب عليه التقدم لالختبارات و 

نتائج املفاضلة ل، ويتم قبوله وفقاً األول يف الربانمج قبل انتهاء التسجيل على مقررات الفصلًة الثبوتية كاف
 املعلنة.
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 اثنياً: شروط التسجيل على املقررات

قبل بداية كل فصل، ويباشر الطالب الدراسة بعد  املعتمدة )املقررات( الوحداتجيري التسجيل على  - 12 املادة
 تسجيلهم وتسديدهم لألقساط املرتتبة عليهم وفقاً للنظام املايل للجامعة.

 مراعاةيها يف كل فصل من الئحة املقررات املتاحة مع علرات اليت يرغب ابلتسجيل خيتار الطالب املقر  - 13 املادة
 . مقرراألسبقيات احملددة لكل 

حيدد جملس اجلامعة احلد األدىن من الطالب املسجلني من أجل افتتاح مقرر ما، ويف حال عدم توافر هذا  - 14 املادة
 .احلد ال يفتتح املقرر

املعتمدة اليت ميكن للطالب التسجيل  للوحداتحيدد كل برانمج يف الئحته الداخلية احلدود الدنيا والعليا  - 15 املادة
إال إذا كان شرط األسبقية ال يسمح ( وحدة 15، على أال يقل عدد الوحدات عن )عليها يف كل فصل

الوحدات يف الفصل الواحد ، وال جيوز أن يزيد عدد له بذلك، أو إذا كان املتبقي له للتخرج أقل من ذلك
 وحدة. /38على /

 على التسجيل عند األسبقية لشرط حمققاً  وامتحاانته وظائفه وقدم عليه الطالب سجل الذي املقرر يجعد   - 16 املادة
 اإلنكليزية. اللغة مقررات تعليم ذلك من ستثىنفيه، ويج  وال يجشرتط النجاح املقررات

، حىت ولو كان الفصل دراسته يف أي من برامج اجلامعةحيق للطالب أن يؤجل فصلني دراسيني، خالل فرتة  - 17 املادة
األول للطالب، ابستثناء الطالب احلاصلني على مصدقات أتجيل خدمة علم أو أي وثيقة أخرى من 

 من املدة القصوى للدراسة يف هذا الربانمج.  حيتسب التأجيلالو  اجلامعة،

 املعادلة واالنتقالاثلثاً: 

 وفقاً للشروط اليت يضعها جملس اجلامعة. طريق املفاضلة يتم القبول يف اجلامعة عن -أ - 18 املادة

 يتم قبول الطالب الراغبني ابلتحويل أو النقل إىل اجلامعة عن طريق املفاضلة مع الطالب املستجدين -ب
وفق أحكام الفقرة )أ( من هذه املادة، وميكن معادلة املقررات اليت جنح فيها الطالب يف اجلامعة 

 ، مع مراعاة اآليت:وط اليت يضعها جملس اجلامعةاملنقول منها وفق الشر 

 .ومتسا لوحدات املعتمدةاأن يكون عدد  -1

 ٪.75أن يكون احملتوى العلمي متكافئ بنسبة ال تقل عن  -2

  على األقل يف املقرر.أن يكون معدله جيداً  -3

عالمات يتقدم الطالب بطلب املعادلة قبل شهر من بداية التدريس يف الفصل األول مرفقًا بكشف  - 19 املادة
 وبتوصيف مقررات وبوثيقة حياة جامعية تظهر العقوابت اليت انهلا الطالب. مصدق

اليت حيصل عليها الطالب من خارج برامج اجلامعة  (املقررات) ميكن أن تعادل الوحدات املعتمدة  - 20 املادة
، إذا كانت الربانمج وجملس الشؤون العلمية جملسعلى اقرتاح من  بقرار من جملس اجلامعة، بناءً 
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ومبعدل جيد وتكافئ احملصالت التعلمية للمقررات املقابلة هلا يف الربانمج  املقررات من جامعة معتمدة
الذي يتبعه الطالب، وإذا مل تكافئ هذه احملصالت التعلمية ألي من مقررات الربانمج االختيارية أو 

صول عليها من خارج يستطيع الطالب احل اليت املقررات وحداتاإللزامية، ميكن أن حتتسب من عدد 
يف يف الربامج اليت تسمح مبقررات اختيارية من خارج االختصاص وفقًا ملا هو حمدد  االختصاص

 مج.االداخلية للرب  اللوائح

 جيوز النقل أو التحويل إىل برامج التأهيل والتخصص وبرامج الدراسات العليا يف اجلامعة.ال  - 21 املادة

املعتمدة اليت  للوحداتاحلد األدىن من  ٪50اليت ميكن معادلتها  الوحداتأال يتجاوز عدد  جيب - 22 املادة
٪ من عدد الوحدات املعتمدة 50وجيب على الطالب دراسة  الدرجةتؤهل الطالب للحصول على 

 يف اجلامعة.

 ار لمقر املعتمدة ل وحداتمبقدار عدد ال لفصول الدراسة خيفض احلد األدىن - 23 املادة
ج
عادلة مقسومة على ت امل

، ويصبح احلد لألدىن رقم صحيحقرب إىل أ مقرابً  املعتمدة الفصلية يف الربانمج الوحداتوسطي عدد 
 .األعلى لفصول الدراسة مساوايً ضعف احلد األدىن

 امسالفصل اخل
 ومواعيدها األحكام العامة لالمتحاانت

 تحاانتالقواعد العامة الناظمة لالم أوال:

ة تسمح اجلامع قبل من معتمدة امتحانية نفاذ مراكز يف اجلامعة لطالب الكتابية االمتحاانت ُترى - 24 املادة
مة االمتحاانت يف اجلامعة للطالب ابلتقدم لالمتحاانت من خالل أنظمة حواسيب متصلة مع أنظ

 ."نرتنتاإلالشابكة " عرب

 ُترى امتحاانت املقرر الواحد على فرتات زمنية حيددها جملس اجلامعة. - 25 املادة

 لطالب أو جمموعة طالب بقرار من جملس اجلامعة.ميكن إعادة أو أتجيل االمتحان  -أ - 26 املادة

 يف حال رسوب الطالب مبقرر فعليه إعادة أعمال السنة واالمتحاانت كطالب مستجد. -ب

ستثناء ما حيدد كمتطلبات إىل مركز النفاذ االمتحاين اب وسيلةمينع الطالب من إدخال أي   -أ - 27 املادة
 ٪امتحانية.

من خالل  الشابكة "اإلنرتنت"على أبي موقع  االتصال يجسمح للطالب خالل االمتحان ال -ب
أي ملف أو تشغيل أي برانمج عليه  استخدامء نظام االمتحان يف اجلامعة، أو ستثناب ابو احلاس

إال ما هو حمدد كمتطلب لالمتحان )وتكلف مديرية املعلوماتية ابلتعاون مع مديرية مراكز النفاذ 
 أثناء االمتحاانت(. يف بوضع اآللية املناسبة ملراقبة احلواسيب
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ومبوافقة  ال يسمح للطالب بدخول االمتحان بعد بدء االمتحان إال يف حاالت الضرورة القصوى -ج
 رئيس اجلامعة.

على الطالب االنتظار مدة  التيار الكهرابئيأو  ،لشابكة "اإلنرتنت"ابتصال يف حال انقطاع اال -د
الكهرابئي قبل انتهاء الفرتة االمتحانية، يتم أو التيار االتصال يف حال عودة و االمتحان كاملة، 

التيار  وأ االتصالض ابلوقت الالزم، ويف حال عدم عودة إدخال الطالب إىل االمتحان ويعو  
 الكهرابئي يتوجب على الطالب املغادرة ويتم إدراج امسه يف امتحاانت اإلعادة.

عند الضرورة ميكن للطالب تقدمي و الفرتات االمتحانية ألي طالب و  املراكز مينع التبديل/النقل بني -ه 
 .ليتخذ القرار املناسباجلامعة  رئيسعادة امتحان ليتم عرضه على إطلب 

مينع دخول أي شخص مرافق للطالب إىل املراكز االمتحانية خالل أوقات االمتحاانت أو بني  -و
 الفرتات االمتحانية.

جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح جملس شؤون  مناالمتحاانت واملراقبني بقرار  مشريفواجبات  حتدد -ز
 الطالب.

 اً: النجاح والتخرجنياث

على درجيت أعمال الطالب واالمتحان النهائي  توزع /100/ من بعالمة املقرر يف بالطال تقييم يتم  - 28 املادة
وال تقل  ٪40درجة األعمال على ، حبيث ال تزيد وحتدد نسبة كل منهما يف اللوائح الداخلية للربامج

 .٪60عن  النهائي درجة االمتحان
اللوائح الواردة يف كتابية، ويستثىن من هذه القاعدة املقررات   المتحاانت املقرر يف بالطال خيضع  - 29 املادة

 لربامج.لالداخلية 

 .حتدد قواعد النجاح يف مشاريع التخرج واألطروحات يف اللوائح الداخلية للربامج  - 30 املادة
 واحلضور البحث، وحلقات وظائف، على بناءً  املدرس قبل من الطالب أعمال درجة تقييم يتم  - 31 املادة

 .واملشاركة
 :اآلتية الشروط حقق إذا املقرر يف انجحاً  الطالبد يجع - 32 املادة

 .دد يف اللوائح الداخلية للربامجحت هنائية حمصلة علىاحلصول  -أ
 .العظمى االمتحان عالمة من ٪40 تساوي أو أكرب للمقرر النهائي االمتحان المةع كانتإذا   -ب
 .العظمى األعمال عالمة من ٪40 تساوي أو أكرب الطالب أعمال عالمة كانتإذا   -ج

 :اآلتية الشروط حقق إذا اجلامعية الدرجة الطالب مينح  - 33 املادة
 املقررات احملددة يف الالئحة الداخلية للربانمج؛ مجيع يف النجاح -أ
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 .عليه املرتتبة وااللتزامات الرسوم كامل  الطالب سدد قد يكون أن -ب
 .املعدل احملدد يف الالئحة الداخلية للربانمج عن التخرج معدل يقل أال -ج

 ويتم إقرارها من االمتحاانت وشؤون الطالب، التخرج بعد أن يتم تدقيقها من مديرييت قرارات تصدر - 34 املادة
 .اجلامعة قبل جملس نواعتمادها م الطالب، شؤون جملس قبل

 :اآلتيةمعدل التخرج للطالب وفقاً للمعادلة سب حي - 35 املادة

 
 معدل التخرج = 

 
iwاملعتمدة للمقرر  الوحدات : عددi 
ia عالمة املقرر :i 

n.عدد املقررات الناجحة، مبا فيها مشروع التخرج أو األطروحة : 
 عالمات الوظائف واالمتحاانت ومعدل التخرج ألقرب خانتني عشريتني. تقرب - 36 املادة

 .لألعلىتثبت عالمة املقررات بعد تدوير العالمة إىل أقرب عدد صحيح  - 37 املادة

 :أييت تقدر معدالت التخرج للطالب خرجيي اجلامعة، وللطالب املتقدمني ملفاضلة اجلامعة كما - 38 املادة

 :60 اليت تعتمد عالمة النجاح الدرجات -أ
 العالمة التقدير
 65 إىل ما دون 60من  مقبول
 75 إىل ما دون 65من  جيد

 85 إىل ما دون 75من  جيد جداً 
 95 إىل ما دون 85من  امتياز
 100إىل  95من  شرف

 :50اليت تعتمد عالمة النجاح  الدرجات -ب
 العالمة التقدير
 60إىل ما دون 50من  مقبول
 70إىل ما دون 60من  جيد

 80إىل ما دون 70من  جيد جداً 
 90إىل ما دون 80من  امتياز
 100إىل  90من  شرف

 اثلثاً: املساعدات االمتحانية
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 :اآلتيةيجساعد الطالب بعالمتني على األكثر يف مقرر واحد أو موزعة على مقررين يف احلاالت  - 39 املادة
 إىل السنة األعلى. الطالب إذا كانت هذه املساعدة تؤدي إىل انتقال -أ

اليت  بشرط أال يقل عدد الوحدات يف املقرر جناح الطالبإذا كانت هذه املساعدة تؤدي إىل  -ب
 ( وحدة.30وتقدم إىل امتحاانهتا يف الفصل عن )سجل عليها 

 .إذا كانت هذه املساعدة تؤدي إىل خترج الطالب -ج
إذا كانت هذه ( عالمات على األكثر يف مقرر واحد أو موزعة على مقررين 6ساعد الطالب بـ )ي -40املادة 

 املساعدة تؤدي إىل عدم استنفاد الطالب.
 (.40و39يف املادتني )اجلمع بني املساعدات الواردة  جيوز ال - 41 املادة
دون من ال تدخل املساعدات االمتحانية يف حساب املعدل العام للطالب إال إذا كان هذا املعدل  - 42 املادة

احلد األدىن للنجاح، ويف هذه احلالة يضاف إىل جمموع العالمات عدد من العالمات اليت قد تت 
 ٪( حسب الربانمج.60أو  ٪50ع إىل معدل النجاح )مساعدة الطالب هبا حىت يصل اجملمو 

 يجشار يف كشوف العالمات اليت تعطى للطالب إىل املساعدات االمتحانية اليت استفاد منها. - 43 املادة
تجطبق املساعدات االمتحانية فصليًا وعلى املقررات اليت يتقدم الطالب المتحاانت فصل تطبيق  - 44 املادة

هتا يف فصل سابق لفصل تطبيق املساعدات تطبق على مقررات قدمت امتحاان املساعدات، وال
 االمتحانية.

للطالب تقدمي طلب عرب الربيد  تجطبق املساعدات االمتحانية فصليًا على مجيع الطالب، وحيق - 45 املادة
لكرتوين الوارد من حساب الطالب يف اجلامعة وذلك خالل أسبوعني من اتريخ إعالن نتائج تطبيق اإل

تعاد إليه بعدها مهما  ، والغبته بعدم االستفادة من املساعدةاملساعدات االمتحانية، يبدي فيه ر 
 كانت األسباب.

 آلية االعرتاضرابعاً: 

لآلليات املعتمدة يف  نتائج تقييم أعمال الطالب واالمتحاانت وفقاً  على االعرتاض للطالب حيق - 46 املادة
 :اآلتيةيف احلاالت ، اجلامعة

 .وظيفة غري مصححة -أ

 .امتحان غري مصحح -ب

 .نتيجة تقييم وظيفةعلى اعرتاض  -ج

 .اعرتاض على نتيجة تقييم امتحان -د
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املعتمد يف اجلامعة حصرًا خالل الرقمي يقدم الطالب طلب االعرتاض من خالل نظام الطلبات  -أ - 47 املادة
 االعرتاض شرحاً للمشكلة.طلب تضمن يو  ،مدة ال تتجاوز أسبوع من اتريخ إعالن النتائج

 .ايلاحملددة يف النظام املرسم طلب االعرتاض تسديد يتوجب على الطالب  -ب

للتأكد من بياانت ملفات الوظيفة أو االمتحان احملتوى توصيل حيال طلب االعرتاض إىل قسم  -ج
 من الناحية الفنية.

من قسم توصيل احملتوى إىل كل من املدرس ومدير الربانمج ملعاجلة املشكلة االعرتاض ينتقل طلب  -د
 وإبداء الرأي.

وترفع مقرتحها إىل جملس اليت تدرس املشكلة  االمتحاانتحيول الطلب من مدير الربانمج إىل جلنة  -ه
 شؤون الطالب الختاذ القرار املناسب.

 .يف طلبه حمقه رسم طلب االعرتاض إىل الطالب يف حال تبني أن يعاد -و

 من: االمتحاانتتتكون جلنة  -48املادة 

 والشؤون اإلدارية؛انئب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب  -أ

 .مدير االمتحاانت -ب

 .املعلوماتيةمدير  -ج

 : املخالفات االمتحانية والعقوابتخامساً 

 أحكام عامة:- 49املادة 
إخالل ابلقوانني واألنظمة اجلامعية، كل خمالفة تستوجب اختاذ إجراءات انضباطية أتديبية  يجعد  -أ

 وعلى األخص:
واألعمال اجلامعية األخرى اليت تقضي  متناع املدبر عن حضور الدروس واحملاضراتاال -1

 األنظمة ابملواظبة عليها.
 الغش يف االمتحان أو الشروع فيه أو املشاركة فيه أو تيسريه أو اإلخالل بنظام االمتحان. -2
األفعال املخلة ابآلداب واألخالق العامة داخل اجلامعة أو خارجها مما يسيء إىل مسعة  -3

 اجلامعة.
ت داخل اجلامعة أو االنتساب إليها أو املشاركة يف أعماهلا دون تنظيما إنشاء مجعيات أو -4

 ترخيص مسبق من اجلامعة أو اجلهات املختصة.
 االشرتاك يف أعمال ذات طابع سياسي خالفاً للقوانني واألنظمة النافذة. -5
 إساءة استعمال موارد اجلامعة أو اإلضرار ابألجهزة أو املواد. -6
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 ة واملراقبني )داخل االمتحان أو خارجه(.التعدي على العاملني يف اجلامع -7
أو أي  أو وسائل التواصل االجتماعي درس يف اجلامعة عرب الربيد أو اهلاتفاملاإلساءة إىل  -8

 وسيلة أخرى.
 حصول الطالب على وظيفة مقرر معدة من قبل الغري بناًء على طلبه واستخدامها. -9

 أو فرتته االمتحانية. تغيري الطالب ملركزه االمتحاين -10
 .خالل االمتحان عدم محل البطاقة اجلامعية أو أي وثيقة تثبت شخصيته -11
 تزوير الشهادات اجلامعية أو أي وثيقة تجعطى من اجلامعة. -12
 انتحال الشخصية أو حضور شخص آخر مكانه يف االمتحاانت. -13
فيها مواد ذات  مبا غري األغراض الدراسية املشروعة،ألي غرض استخدام أنظمة اجلامعة  -14

 أو إعالانت. ُتاريةطبيعة 
إرسال مرفقات غري ضرورية أو حتميلها على أنظمة اجلامعة تكون خمالفة لسياسة اجلامعة  -15

 .املذكورة
 التحايل للدخول إىل حساب طالب آخر على أي نظام من أنظمة اجلامعة. -16
 أو لطالب أو مستخدمني. إعطاء كلمة السر جلهات أخرى -17
حتيال املختلفة للحصول على معلومات عن حساب طالب مثل انتحال اال عملياتالقيام ب -18

 شخصية عن طريق الربيد اإللكرتوين أو اهلاتف.
اخرتاق موقع اجلامعة وإحداث أي تغيري يف أي بياانت ختص حساابت املستخدمني أو  -19

 التعديل على إعدادات األنظمة املختلفة املتعلقة هبا.
 ستخدام بياانت حساب طالب آخر.الدخول إىل أنظمة اجلامعة اب -20

 العقوابت االنضباطية هي: -ب
 التنبيه الشفهي. -1
 تنبيه كتايب. -2
 اإلنذار. -3
 إلغاء امتحان الطالب يف مقرر أو أكثر يف دورة امتحانية واحدة أو أكثر. -4
 .فصل دراسيحرمان الطالب من التقدم إىل االمتحان يف مقرر واحد أو أكثر يف  -5
 .فصل واحد إىل أربعة فصول سجيل علىاحلرمان من الت -6
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 الفصل النهائي من اجلامعة. -7
  ( تضاعف العقوبة.6-4، أما يف العقوابت من )تشدد العقوبة يف حال تكرار املخالفة -ج

تفرض العقوابت املتعلقة ابملخالفات االمتحانية وفقاً للجدول  :العقوابت املتعلقة ابملخالفات االمتحانية - 50املادة 
 اآليت:

 اإلجراء العقوبة املخالفة م

1 

أثناء االمتحان يف حماولة التكلم  -
االمتحان  يف لغرض الغش والتأثري

 واالنضباط.
 .إحداث شغب يف قاعة االمتحان -

: التنبيه تتدرج العقوبة من
تنبيه الشفهي إىل منح الطالب 

كتايب وحىت إعطاء درجة 
يف املقرر )التدرج يكون  الصفر

 .وفق درجات الشغب(

: حالة حماولة التكلم لغرض الغشيف 
يوجه تنبيه للطالب، أو يبدل مكان 
جلوسه )يف حال توفر اإلمكانية بذلك(. 
إذا كرر الطالب حماولة التكلم )دون أن 
يسبب ذلك خلاًل ابالمتحان( يكتب 

يف و  حمضر غش امتحاين حبق الطالب.
، أو للتنبيه حال عدم امتثال الطالب

رفضه تغيري مكانه، أو إحداثه ضجة يف 
حسن سري العملية  يفالقاعة )تؤثر 

االمتحانية( خيرج الطالب من القاعة 
كتب حمضر غش امتحاين حبق يو 

 الطالب.

2 

ت ختلص الطالب من و يف حال ثب  -
أي وسيلة غش إلضاعة الدليل 

 املادي.

يف  درجة الصفر الطالبيعطى 
املقرر الذي ضبطت فيه 
املخالفة ومجيع املقررات اليت 
تليه، وحيرم من التسجيل على 

 .الفصل الذي يليه

يف حال ثبوت ختلص الطالب من أي 
رج وسيلة غش إلضاعة الدليل املادي: خيج 

يكتب و االمتحاين، ركز الطالب من امل
 حبق الطالب. امتحاين حمضر غش

3 

الطالب ة ز ضبط وسيلة غش يف حو  -
ضـــــمن قاعة االمتحان تتعلق ابملقرر 
)وريقـــات صـــــــــــــــغرية، ملخصـــــــــــــــــات 
جــــامعيــــة، كتــــاب، هــــاتف حممول، 

ته مساعات سلكية أو ال سلكية ز حبو 
لكرتوين آخر له قدرة إأو أي جهاز 

وتســــــــــاعده  حفظ وعرض البياانت(

يف درجة الصفر الطالب يعطى 
املقرر الذي ضبطت فيه 
املخالفة ومجيع املقررات اليت 

تسجيل على تليه، وحيرم من ال
 .الفصل الذي يليه

يف حال كان اهلاتف احملمول مغلقاً يوجه 
تنبيه شفهي للطالب دون القيام إبجراء 

 آخر.
 إيقافيتم  يف حال كان اهلاتف مفتوحاً 

يتوجب على  و امتحان الطالب مباشرةً 
عالم املشرف االمتحاين وكتابة إاملراقب 

تقرير يوضح احلالة بشكل كامل مع 
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عـــلـــى الـــغـــش يف االخـــتـــبــــــــارات أو 
 االمتحان النهائي.

الكتــــابــــة على املقــــاعــــد، اجلــــدران،   -
 ، إخل، لة احلاسبة، أعضاء اجلسماآل

 "اإلنرتنتالشابكة "االعتماد على  -
للبحث عن إجابة أو مساعدة. 

يف حال استفاد منها أم مل وذلك 
 .يستفد

داخل  آخرطالب تسهيل النقل ل -
 القاعة.

، يف حال االحتفاظ به رفاق الدليلإ
يقوم املراقب بتسليم التقرير للمشرف و 

مراكز دمشق إىل االمتحاين )ابلنسبة 
ابقي املراكز إىل فقط(، أما ابلنسبة 

)احملافظات واملراكز اخلارجية(: يقوم 
لكرتوين إرسال بريد مشرف املركز إب

ابحلالة ملشرف االمتحان، إضافة إىل 
 .قبلهم ذكرها ضمن التقرير املرسل من

يقوم املشرف االمتحاين برفع التقرير  -
 جلنة االنضباط.إىل 

4 

قيام الطالب من خارج القاعة  -
 آخرطالب االمتحانية بتيسري الغش  ل

 .داخل القاعة االمتحانية

 إعطاءتتدرج العقوبة من 
يف املقرر  درجة الصفر الطالب

الذي ضبطت فيه املخالفة، أو 
بكامل املقررات املسجلة يف 
الفصل الدراسي حىت الفصل 
النهائي من اجلامعة وفقًا لنوع 

 الغش.
)سواًء داخل القاعة 

 االمتحانية أو خارجها(

يكتب حمضر غش حبق الطالب وشريكه 
خارج القاعة االمتحانية )حبيث يتضمن 
التقرير وصفًا دقيقًا لعملية تسهيل 

جلنة الغش(، مث يرفع التقرير إىل 
 .االنضباط

يف حال عدم التعرف على الطالب 
الشريك خارج القاعة االمتحانية؛ يذكر 

 ذلك يف حمضر الغش االمتحاين.

5 

إلدارة القــــــاعـــــة ممــــــانعــــــة الطــــــالــــــب  -
االمتحانية )التأخر إبهناء االمتحان 
عنــد انتهــاء موعــد االختبــار، رفض 
الطــــــــالــــــــب تغيري مكــــــــان اجللوس، 

من التعليمات اليت تصــــدرها  اوغريه
 .القاعة االمتحانية(

 درجة الصفر الطالب إعطاء
يف املقرر الذي ضبطت فيه 

 املخالفة

يف حال عدم امتثال الطالب للتعليمات، 
ه تغيري مكانه، أو إحداثه ضجة أو رفض

يف القاعة )تؤثر على حسن سري العملية 
االمتحانية( خيرج الطالب من القاعة 

 ه.ويكتب حمضر غش امتحاين حبق

6 

)حماولة إخفاء( ورقة  إخفاء أو -
املسودة يف االمتحاانت اليت تتطلب 

 .استخدام ورقة مسودة

 درجة الصفر الطالب إعطاء
يف املقرر الذي ضبطت فيه 
املخالفة، ويفصل من اجلامعة 

 ملدة حتددها جلنة االنضباط.

 للمسودة، الطالبتسليم يف حال عدم 
خيرج الطالب من القاعة ويكتب حمضر 

 ه.غش امتحاين حبق
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 :اآلتيةيف احلاالت مينح التنبيه الكتايب  - 51املادة 

 .ري املركز االمتحاينيتغ -أ
 .عدم اصطحاب الطالب لبطاقته اجلامعية -ب
 .االمتحانية الفرتة رييتغ -ج
 .يف االمتحان الشغب -د

 املنصوص عليها يف املادة السابقة، احلاالت من حالة أي تكرارد عن التنبيه الكتايب مرة اثنيةيعطى الطالب  -52املادة 
 يعطى الواحد الفصل ضمن أي اً،تلقائي الطالب امتحان يقافإ ويتم جديدة، حالة أي وجود عند أو

 .احملددة احلاالت جلميع تنبيهان كتابيان الطالب
 العقوابت املتعلقة مبخالفات مرتبطة أبعمال الطالب: - 53املادة 

و مت نقلها حرفيًا من مصدر من ن أياليت يثبت نقلها من طالب آخر  يجرسب الطالب يف الوظيفة -أ
 ، وتصل العقوبة إىل احلرمان من فصل كامل يف احلاالت اليت تقتضي ذلك."نرتنتاإلالشابكة "

رم الطالب الذي حصل على وظيفة مقرر معدة من قبل الغري بناًء على طلبه وقام ابستخدامها،  -ب حيج
 من التسجيل يف اجلامعة مدة فصلني دراسيني، ويجرسب هبذا املقرر.

رم الطالب املتخرج من اجلامعة من التسجيل يف برامج املاجستري يف اجلامعة يف حال ثبت حصوله  -ج حيج
ة من قبل الغري بناًء على طلبه وقام ابستخدامها، ويعمم ذلك على مجيع على وظيفة مقرر معد

 اجلامعات السورية.

7 
الطالب على  اعتداءيف حال  -

ة عمال املراقبة االمتحانيأباملكلف 
 ابلضرب.

خيرج الطالب من القاعة االمتحانية،  هنائياً. فصل من اجلامعة
يكتب حمضر يشرح احلالة مرفقًا معه و 

 .إثبات احلالة

8 

يف حال انتحال الطالب شخصية  -
غريه بقصد أداء االمتحان عنه أو 
إدخال شخص بدياًل عنه هلذه 

 الغاية.
 التزوير أو استخدام مزور. -

هنائياً،  من اجلامعةيفصل 
إىل القضاء يف حال حيال و 

، التزوير وأانتحال الشخصية 
وتعمم العقوبة على اجلامعات 

 السورية.

ؤخذ صورة عن اهلوية الشخصية ت
للطالب وصورة عن اهلوية الشخصية 
للشخص منتحل الشخصية، وتصادر 

يكتب حمضر يشرح و ، البطاقة اجلامعية
 .احلالة تاحلالة مرفقاً إثباات

9 
االمتحانية احلصول على األسئلة  -

بغري وجه حق أايً كانت الطريقة أو 
 السعي للحصول عليها.

فصل من اجلامعة حلني 
االعرتاف والعرض جمدداً على 

 جلنة االنضباط.
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املستنفد والذي ثبت حصوله على وظائف معدة من  البعلى الط تطبق أحكام الفقرة )أ( السابقة -د
لي اليت ت االستثنائية اتدور الوقام ابستخدامها، وحيرم من التسجيل يف  هقبل الغري بناًء على طلب

 صدور هذا القرار.
يفصل الطالب من اجلامعة يف حال تقدميه تقرير مشروع خترج أو أطروحة )أو أجزاء منها( معدة من  -ه

 قبل الغري.
تسحب الشهادة من الطالب املتخرج يف حال ثبت عليه الحقاً أنه قدم مشروع خترج معد من قبل  -و

 الغري أو يعود للغري.
العليا املتخرج يف حال ثبت عليه الحقاً أنه قدم أطروحته )أو  تسحب الشهادة من طالب الدراسات -ز

من غري  أجزاء منها(، أو حاول النشر أو نشر يف جمالت أو مؤترات تتضمن نتائج أعمال تعود للغري
 .وحق وجه

توجه عقوبة اإلنذار للطالب يف حال نقله بطريقة غري مشروعة خطة حبثه أو أجزاء منها، ويفصل  -ح
 حال تكرار املخالفة.الطالب يف 

من التنبيه حىت  ام األدوات املعلوماتية بشكل سيئالعقوابت املتعلقة ابملخالفات املرتبطة ابستخد ترتاوح -54املادة 
 .الفصل النهائي من اجلامعة

، السابقة املوادللجنة االنضباط سلطة تقديرية يف فرض العقوبة املناسبة على املخالفات غري الواردة يف  -55املادة 
 وذلك حسب جسامة املخالفة.

 تعد تقارير املخالفات االمتحانية من قبل املشرف االمتحاين يف حال املخالفات املتعلقة ابالمتحاانت. -أ -56املادة 
تعد تقارير املخالفات املرتبطة أبعمال الطالب )وظائف، حضور، مشاركة، ...( من قبل مدير  -ب

 الربانمج املسجل فيه الطالب.
يف اليوم ذاته أو يف اليوم التايل على األكثر  ترفع تقارير مجيع املخالفات االمتحانية إىل جلنة االنضباط -ج

 .وال توجد سلطة تقديرية بعدم رفع تقارير املخالفات إىل جلنة االنضباط
 لرئيس اجلامعة أو ألحد نوابه إحالة أي طالب إىل جلنة االنضباط.  -د

 النضباط استدعاء الطالب لالستماع له.ا على جلنة  -ه             
 تؤلف جلنة االنضباط من: -أ -57املادة 

 انئب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب )رئيساً( -1
 ثالثة من مديري الربامج أو عمداء الكليات يتم اختيارهم سنوايً وبشكل دوري. -2

 .من العاملني يف اجلامعة أمانة سريكون للجنة  -ب
 ( هنائية.49( من املادة )بالفقرة )القرارات اليت تصدر بفرض العقوابت الثالثة األوىل من  تكون -58املادة 
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الواردة يف  العقوابت التأديبية حبقه يف تظلم إىل جملس اجلامعة من القرار الصادروز للطالب تقدمي طلب جي -59املادة 
الطالب  من قبلطلب قدم الوي (49)( من املادة بالفقرة )من األخري وحىت  (4هذه الالئحة من البند )

ي أأو الربيد اإللكرتوين يوماً من اتريخ تبليغ الطالب ابلعقوبة عرب  15لرئيس اجلامعة خالل مدة أقصاها 
 .أو إلغائها وسيلة أخرى مقبولة لدى اجلامعة، وجمللس اجلامعة سلطة تقديرية يف تثبيت العقوبة أو ختفيفها

حال مل حيضر اجتماع حىت يف جمللس اجلامعة  تظلمتقدمي طلب  ،صدرت حبقه عقوبةالذي حيق للطالب  -60املادة 
 جلنة االنضباط عند دعوته.

رم من التسجيل عليها  -61املادة  تسب املدة اليت يفصل فيها الطالب من اجلامعة ألسباب أتديبية، أو املدة اليت حيج حتج
 نتيجة الغش من املدة القصوى للدراسة يف برانجمه.

حتفظ القرارات الصادرة ابلعقوابت االنضباطية عدا التنبيه الشفوي يف ملف الطالب، وجيب إعالن القرار  -62املادة 
الصادر ابلعقوبة االنضباطية على موقع اجلامعة، وأن يبلغ القرار الصادر ابلفصل النهائي من اجلامعة إىل 

 اجلامعات األخرى.
ن جملس اجلامعة وملرة واحدة، من ملف الطالب بناًء على طلب خطي منه بعد جيوز رفع العقوبة بقرار م -63املادة 

، ويف حال ارتكب خمالفة بعد رفع العقوبة تطبق عليه أحكام مرور عام واحد على األقل من انتهاء تنفيذها
 (.49الفقرة )ج( من املادة )

 النهائي من اجلامعة وملرة واحدة بعد مضي سنتنيجمللس اجلامعة أن يعيد النظر يف القرار الصادر ابلفصل  -64املادة 
، وال حيق له العودة إذا كانت الوحدات كحد أقصى  واتعلى اتريخ صدوره كحد أدىن وثالث سن ميالديتني

، فيما لو سجل يف كل فصل على احلد األعلى للوحدات املعتمدة املسموح املتبقية ال تسمح له ابلتخرج
  الواحد كما هو حمدد يف الالئحة الداخلية لربانجمه.التسجيل عليها يف الفصل 

موقع  ا أو بعدم اطالعه على ما نشر علىال يقبل احتجاج الطالب بعدم علمه بلوائح اجلامعة وأنظمته -65املادة 
 اجلامعة، ويعد ما ينشر على املوقع معلوماً من وقت نشره.

 
 دسساالفصل ال

 دريس ووسائلهطرائق الت

 فصل كل  يف الطالب وخيتار الربامج، ملقررات العلمي الرقمي اجلامعة منظومة معلوماتية إلدارة احملتوى توفر -66املادة 
ذايت  تعلم بعملية بدراستها ويقومون افرتاضية مفتوحة صفوف فيها فراتتو  اليت الدراسية املقررات من جمموعة

للمقررات ومتابعة  العلمي دراسة احملتوى خالل احملاضر وذلك من وفقًا لتوجيهات املشرف/ وتفاعلي
 اجللسات التزامنية والالتزامنية والعودة للمراجع الداعمة ذات الصلة، والقيام إبجناز التكليفات )من وظائف

 .مقرر لكل املقررة لالمتحاانت والتقدم املطلوبة ومشاريع وحلقات حبث، ...(
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 مع وتتوافق فصول، عدة على الدراسة عبء بتوزيع للطالب تسمحاسرتشادية  دراسية خطة اجلامعة تضع -67املادة 
 . املقررات أسبقية

 الواحد؛ الدراسي العام يف دراسيني فصلني على املقررات تقدم -68املادة 

احملصالت التعلمية ومعايري التقييم تضمن ملقرر اليت تاحيصل الطالب يف بداية الفصل على وثيقة تعريف  -69املادة 
النشاطات خطة عمل توضح مواعيد اجللسات التزامنية والوظائف و وطرائق التعليم والتعلم، كما حيصل على 

 .اليت سيكلف هبا ومبواعيد تسليمها

، واحملتوى اجلامعةفرة على موقع ايقوم الطالب ابلدراسة بشكل مستقل ابالعتماد على املادة العلمية املتو  -70املادة 
صادر إضافًة إىل أي م، صادر الواردة يف وثيقة تعريف املقرراجللسات الالتزامنية وأٍي من امل، و ر تفاعلياً املطو  

 أخرى يراها مناسبة.

كما يقوم ابلتواصل   ،لتعلميتابع مشرف/حماضر املقرر سري العملية التعلمية للطالب اعتماداً على نظام إدارة ا -71املادة 
أسئلة  نمع صف من الطالب، وبتنظيم اجللسات التزامنية عرب أداة الصف االفرتاضي وذلك لإلجابة ع

وميكن للطالب  ،ألمثلة وشرح بعض احلاالت العمليةالطالب واستفساراهتم وسرب معلوماهتم وإغنائها اب
 ."اإلنرتنتابلشابكة "ة من أي مكان متصل يتزامنالحضور اجللسات 

وإاتحتها للطالب مبا يتوافق مع عدد الالتزامنية جيب على مشرف املقرر تسجيل عدد من اجللسات  -72املادة 
الساعات النظرية احملددة يف ملف تعريف املقرر واملوجود على نظام إدارة التعلم، وذلك من أجل توضيح 

إذ ، لضروري تقدميها وشرحها هبذه الطريقةبعض النقاط من ضمن املنهاج اليت يعتقد املشرف أبنه من ا
يقوم املشرف ابنتقاء بعض املواضيع أو املسائل والتمارين اليت وجد أن لدى الطالب صعوبـة يف فهمها، أو 
تلك اليت يعتقد أنـه من املهم الرتكيز عليها بشكل خاص، مث يقوم بتسجيل الشرح املناسب هلا، وإاتحـة 

 صفوف املقرر(. مجيع)هذا التسجيل جلميع الطالب 
أساسياً يف تكوين الطالب املعريف واملهاري، وبناًء  اً حضور اجللسات التزامنية واملشاركة الفعالة فيها جزء ديع -73املادة 

كشرط للسماح حتدد بقرار من جملس اجلامعة  ة لكل مقرر بنسبة يعليه يجلزم الطالب حبضور اجللسات التزامن
يف الربامج التطبيقية  ٪ من عدد اجللسات75على أال تقل عن  النهائي للمقررله ابلتقدم إىل االمتحان 

 .٪ يف الربامج النظرية يف مرحلة اإلجازة50وبرامج التأهيل والتخصص والدراسات العليا و
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 السابعالفصل 
 ومواعيدها مدد الدراسة

 أواًل: السنة الدراسية 

 طالبال ا حققهيتال اتواملهار  املعارفتراكم  سويةاملعتمدة يف قياس مدى  الوحداتنظام تعمل اجلامعة ب -74املادة 
 ، ويف حساب الزمن املتوسط الذي حيتاجه للحصول على الشهادة.  ضمن إطار برانجمه

 الوحداتيف نظام  وسطياً معتمدة  ( وحدة60)الواحدة )يف النظام الفصلي( ما قيمته  الدراسية تعادل السنة -75املادة 
 املعتمدة.  لوحداتاملعتمدة ويدعى ابلوسطي السنوي ل

املعتمدة  الوحداتملقرر كامل يف ايجعطى الطالب بنتيجة جناحه الواحد و  مقررللاملعتمدة  الوحدات ُتزأال  -76 املادة
 املخصصة للمقرر.

 حيدد جملس اجلامعة التقومي السنوي يف مطلع كل عام دراسي. -أ -77املادة 
 جمللس اجلامعة عند الضرورة أن يقرر بدء الدراسة وانتهاءها يف غري املواعيد املذكورة.  -ب             

 :الدرجة املعتمدة اليت تؤهل الطالب للحصول على لوحداتا لعدداحلد األدىن  اآليتيجبني  اجلدول  -78املادة 
 

 املعتمدةوحدات احلد األدىن لل الدرجة

 180 دكتوراه

  120 ماجستري أكادميي
  120 ماجستري أتهيل وختصص

  60 أتهيل وختصص دبلوم
  300 إجازة يف اهلندسة

  240 اإلجازة

  120 مساعد جماز
 

 اثنياً: سنوات الدراسة واالستنفاد

 سنوات الدراسة يف الربامج املختلفة للجامعة كما أييت: حتدد -79املادة 

املعتمدة املطلوبة للحصول على شهادة الربانمج على احلد األدىن لعدد سنوات  الوحداتتقسم عدد  -أ
 املعتمدة اليت تجعر ف سنة دراسية. الوحداتالدراسة يف الربانمج، ويشكل الرقم الناتج عدد 

 واالنتقال من سنة دراسية إىل أخرى. النجاححتدد اللوائح الداخلية للربامج شروط  -ب
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سجل يف فيما لو للحصول على الدرجة  ال تكفي كانت املدة املتبقية له  مستنفدًا إذاالطالب يعد  -ج
، )ويف هذه كل فصل على احلد األعلى لعدد الوحدات اليت تسمح هبا الالئحة الداخلية للربانمج

برسالة عن احلالة يبلغ الطالب بكتاب رمسي عن وضعه وحيق له االستمرار يف الربانمج بعد أن يتقدم 
 أبنه اطلع على أحكام هذه الفقرة(. لكرتوين يتعهد فيهاطريق الربيد اإل

 الطالب مستنفداً إذا ُتاوز احلد األعلى لعدد سنوات الدراسة يف الربانمج.يعد  -د

 احلد األعلى لعدد سنوات الدراسة يف برامج اإلجازة واملعاهد هو ضعف احلد األدىن. -أ -80املادة 

بضعف  الدراسة يف برامج دبلوم وماجستري التأهيل والتخصص واملاجسترياحلد األعلى لعدد سنوات  -ب           
 احلد األدىن.

 الثامنالفصل 

 األنظمة اخلاصة للربامج وخططها الدراسيةو  اللوائح الداخلية
 للدرجة اجلامعية األوىل أواًل: اللوائح الداخلية

من قبل جملس لربامج اجلامعة األكادميية من قبل جلان ختصصية يتم تشكيلها  داخليةاللوائح يتم وضع ال -أ -81املادة 
 جملس الشؤون العلمية.اجلامعة بناًء على اقرتاح 

 افتتاح، وال جيوز تعتمد اللوائح الداخلية بقرار من الوزير بعد موافقة جملس اجلامعة وجملس األمناء -ب               
 بل اعتماد الئحته.ق وتسجيل الطالب فيه الربانمج

وشروط أهداف الربانمج، وحمصالت التعلم على مستوى الربانمج، للربانمج حيدد يف الالئحة الداخلية  -82املادة 
وتصنيفها  وتوصيفها واملقررات مع ترميزهاالقبول، ومعيار املفاضلة ما بني املرشحني للدراسة يف الربانمج، 

ما يقابلها من ساعات مع املعتمدة لكل مقرر موزعة  الوحدات، واألسبقيات وعدد )إلزامي، اختياري(
( وساعات اجلهد اليت يبذهلا تواصل )جلسة تزامنية، وجلسات التزامنية، امتحاانت أو مقابالت، عروض

ابلتسجيل املعتمدة اليت يسمح للطالب  الوحداتلعدد األعلى  واحلد األدىن واحلد ،الطالب بشكل مستقلٍ 
وأي  ،اسرتشادية سنة إىل أخرى، وخطة دراسية مناالنتقال يف الفصل الواحد، وشروط  على مقرراهتا

، مع مراعاة ، ومتطلبات احلصول على الشهادةقرر واملشروعومتطلبات النجاح يف امل توجهات اختصاصية،
 األحكام الواردة يف هذه الالئحة.

 والدراسات العليااثنياً: األنظمة اخلاصة بربامج دراسات التأهيل والتخصص 

بناًء على اقرتاح من بقرار من الوزير  والدراسات العليا التأهيل والتخصص بربامجتصدر األنظمة اخلاصة  -83املادة 
أهداف الربانمج، وحمصالت التعلم جملس الشؤون العلمية وموافقة جملس اجلامعة وجملس األمناء، وتتضمن 

 بني املرشحني للدراسة يف الربانمج، واملقررات مع ترميزها على مستوى الربانمج، ومعيار املفاضلة ما
، واألسبقيات وعدد الوحدات املعتمدة لكل مقرر موزعة مع ما وتوصيفها وتصنيفها )إلزامي، اختياري(
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يقابلها من ساعات تواصل )جلسة تزامنية، وجلسات التزامنية، امتحاانت أو مقابالت، عروض( وساعات 
الطالب بشكل مستقٍل، واحلد األدىن واحلد األعلى لعدد الوحدات املعتمدة اليت يسمح اجلهد اليت يبذهلا 

للطالب ابلتسجيل على مقرراهتا يف الفصل الواحد، وشروط االنتقال من سنة إىل أخرى، وخطة دراسية، 
وأي توجهات اختصاصية، ومتطلبات النجاح يف املقرر واملشروع واألطروحة، ومتطلبات احلصول على 

وشروط القبول والقيد يف هذه الدرجات وشروط ، الشهادة، مع مراعاة األحكام الواردة يف هذه الالئحة
  وفروعها ووفقاً ملا هو وارد يف املواد اآلتية. احلصول عليها

 الفصل التاسع
 دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا

 دراسات التأهيل والتخصص: أوالً 
 :اآلتيتنيتنح اجلامعة الدرجتني العلميتني  -84املادة 

 .صصدبلوم التأهيل والتخ -أ

 .ماجستري التأهيل والتخصص -ب

 يتم منح الدرجتني املذكورتني وفق األنظمة اخلاصة هبا واألسس اآلتية: -85املادة 
 لنيل ماجستريالقصوى واملدة  ،واحدة دبلوم التأهيل والتخصص سنة دراسية درجةلنيل الدنيا دة امل -أ

 سنتان دراسيتان. التأهيل والتخصص

يشرتط من أجل قيد الطالب يف دبلوم أو ماجستري التأهيل والتخصص أن يكون حاصاًل على  -ب
من إحدى  هباتني الدرجتنيربامج لل اخلاصة األنظمةيف أحد االختصاصات احملددة يف  درجة اإلجازة

 اجلامعات املعتمدة.

اخلاصة بربامج دبلوم التأهيل والتخصص وماجستري التأهيل والتخصص قواعد  األنظمةحيدد يف  -ج
 درجة املاجستري.يف املفاضلة بني املتقدمني للقيد 

تطبق على طالب دبلوم أو ماجستري التأهيل والتخصص األحكام املطبقة على طالب درجة  -د
 اإلجازة.

عتمدة يتعلق ابلعقوابت االنضباطية امل تطبق على طالب دبلوم أو ماجستري التأهيل والتخصص فيما -ه
وال  . أما يف حال ثبوت الغش يف االمتحاانت فتكون العقوبة الفصل النهائي من اجلامعةيف اجلامعة

 .حيق له العودة إىل اجلامعة

من أجل حصول الطالب على درجة دبلوم أو ماجستري التأهيل والتخصص حتقيق املتطلبات يشرتط  -و
 برامج هاتني الدرجتني. اخلاصة نظمةاألاحملددة يف 
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د يالذي حيقق شروط احلصول على درجة دبلوم أو ماجستري التأهيل والتخصص شهادة موقعة من عمطالب المينح  -ز
وحيدد منوذج هذه الشهادة بقرار من الوزير بناًء على اقرتاح كل الكلية أو مدير الربانمج ورئيس اجلامعة، 

  جلامعة.من جملس األمناء وجملس ا

 الدراسات العليااً: نياث
 .: املاجستري والدكتوراهاآلتيتنيتنح اجلامعة الدرجتني العلميتني  -86املادة 

 

 درجة املاجستري .1

 درجة املاجستري:يف يشرتط لقيد الطالب  -87املادة 

 النظام اخلاص للربانمجحيدده على درجة اإلجازة يف فرع االختصـــــاص الذي  أن يكون حاصـــــالً  -أ
أو على درجة معادلة  ،بتقدير جيد على األقل من إحدى جامعات اجلمهورية العربية الســـــــــــورية

هلا من كلية أو معهد عاٍل معرتف هبما من جملس اجلامعة وفـــــــــــــــــــــق القواعد اليت يضـــــــعها جملس 
  اجلامعة.

 أن جيتاز امتحان اللغة اإلنكليزية وفق الشروط اليت يقرها جملس اجلامعة. -ب

 ان القبول التخصصي. أن جيتاز امتح -ج

 درجة املاجستري.يف قواعد املفاضلة بني املتقدمني للقيد  اجسترياخلاصة بربامج امل األنظمةحيدد يف  -د

 املدة الدنيا لنيل درجة املاجستري سنتان.  -ه

اخلاصة بربامج األنظمة حتقيق املتطلبات احملددة يف  املاجستريدرجة يشرتط من أجل حصول الطالب على  -88املادة 
 ووفق األسس اآليت: املاجستري

خالل  اخلاص ابلربانمجالنظام اليت حيددها املقررات  امتحاانت مجيع أن يتابع الدراسة وينجح يف -أ
 . تزيد على املدة القصوى احملددة فيه  املدة الدنيا والتقل عن  مدة ال

يف موضوع يقره جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح جملس  بعد جناحه يف مجيع املقررات، حبثاً  أن يعد   -ب
موافقة  على أال تقل مدة إعداد البحث عن سنة من اتريخ قة جملس الكليةفالقسم املختص وموا

 على خطة البحث. اجلامعةجملس 
 علنية.حبثه رسالة تقبلها جلنة احلكم بعد مناقشة  يقدم بنتائج أن -ج              

د الكلية أو يعمكٍل من شهادة موقعة من   اجستريدرجة املمينح الطالب الذي حيقق شروط احلصول على  -89املادة 
ويقرتح جملس اجلامعة منوذج هذه الشهادة وتعتمد من قبل جملس  والوزير، مدير الربانمج ورئيس اجلامعة

 األمناء وتصدر بقرار من الوزير.

 

 درجة الدكتوراه .2
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 الطالب لدرجة الدكتوراه:يشرتط لقيد  -90املادة 

، حيددها نظام الدرجةيف أحد االختصاصات اليت أن يكون حاصاًل على درجة املاجستري  -أ
 على األقل من إحدى اجلامعات املعتمدة.جداً بتقدير جيد و 

 درجات من يعادله ما أو الرابع، ابملستوى اجلامعة، ُتريه الذي اإلنكليزية اللغة اختبار جيتاز أن -ب
 قد يكون أالبشرط  ، IELTSامتحان أو ، TOEFLامتحان مثل العاملية، املعيارية االختبارات

 .نيسنت من أكثر منها أيٍ اتريخ احلصول على  على مضى

، ويستثىن من ذلك محلة ICDLأن يكون حاصالً على شهادة الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب  -ج
 اإلجازة يف املعلوماتية واحلاسوب.

 لرسالةالبحث ل موضوع حتديد بعد العلمية، الشؤون جملس اهب يقبل حبث خطة يقدم أن -د
 .والطالب املشرفني بني ابالتفاق

د د أولية، سيةادر  حلقة تقدمي -ه  ذوي إليها ويجدعى العلمية، الشؤون جملس ِقبل من موعدها حيج
اجلامعة بناًء  جملس يجسم يها ختص صية جلنة وحتضرها البحث، مبوضوع واملهتمني االختصاص

الشؤون العلمية إلقرار العنوان  جملس إىل توصياهتا ترفع واليت ،على اقرتاح جملس الشؤون العلمية
 امعةاجل رئيس قبل من هنائي بشكل الرسالة موضوع اعتماد قرار إصدار مث ومن ،البحث وخطة

 .بناًء على موافقة جملس اجلامعة
، وجيوز جمللس اجلامعة سنوات والقصوى مخس سنوات ثالثدكتوراه املدة الدنيا لنيل درجة ال -و

تديد هذه املدة القصوى لسنة دراسية إضافية واحدة بناءً على اقرتاح معلل يقدم من قبل جملس 
 .الشؤون العلمية

 ،الرسالة إبعداد للبدء املعتمد التاريخهو  البحث خطة علىاجلامعة  جملس مصادقة اتريخد يجع -ز
 .حبثه خطة اعتماد من األقل على ميالدية سنوات ثالثة بعد إال رسالته تسليم للطالب حيق وال

 :ما أييتحتقيق كتوراه يشرتط من أجل حصول الطالب على درجة الد  -91املادة 

 .بنجاح اإلنكليزية لل غة اخلامس املستوى إتام -أ
 يف املوضوع الذي أقره جملس الشؤون العلمية. مبتكر إعداد حبث -ب

اليت  احملكمة العلمية اجملالت إحدى يفضمن موضوع حبثه  اإلنكليزية ابللغة حبثيني مقالني نشر -ج
 .النشر على اجمللة موافقة على احلصول أو ،يقرها جملس الشؤون العلمية

 ،أمام جلنة حكم تشكل من قبل جملس الشؤون العلمية علنيةحكم يف جلسة  الرسالة تقدمي   -د                   
 .٪60 عن تقل ال احلكم جلنة تنحها عالمة على واحلصول
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عميد كلية من  شهادة موقعة من كلٍ درجة الدكتوراه مينح الطالب الذي حيقق شروط احلصول على  -92املادة 
وحيدد منوذج هذه الشهادة بقرار من  س اجلامعة والوزير،رئيودراسات التأهيل والتخصص و  الدراسات العليا

  .اجلامعةوجملس  األمناءالوزير بناًء على اقرتاح كل من جملس 

، ويف حال الغش يفصل من اجلامعة تطبق على طالب الدكتوراه األحكام املطبقة على طالب درجة اإلجازة -93املادة 
 هنائياً وال حيق له العودة.

( منها أجزاء أو) أطروحة تقدميهحماولة نشر ورقة علمية أو  حال يف اجلامعة منالدكتوراه  طالب يفصل -94املادة 
 خمالفة ألسس وقواعد وأخالقيات البحث والنشر والتأليف.

 الفصل العاشر

 املقررات اإلجبارية واالختيارية

 :أييتللربامج كما واألنظمة اخلاصة يف اللوائح الداخلية  املقررات تعر ف -95املادة 

إجبارية تكن الطالب من احلصول على مهارات ومعارف متجانسة ومتكاملة يف جمال  مقررات -أ
 ختصصي معني.

اختيارية )إلزامية( تكن الطالب من توجيه معارفه التخصصية مبا يتالءم مع احتياجاته  مقررات -ب
 ورغباته ومبا حيسن من فرصه يف سوق العمل.

زئية من املقررات االختيارية تشكل اختصاصاً اختيارية اختصاصية وهي جمموعة ج وحداتجمموعة  -ج
 فرعياً ضمن االختصاص العام، ويوضع هذا االختصاص الفرعي على الشهادة املمنوحة للمتعلم.

من خارج االختصاص حتدد جمموع ساعاهتا فقط يف الالئحة الداخلية للربانمج ويسمح  مقررات -د
خارج االختصاص، وتعطي الطالب فرصة الربانمج ومن  مقرراتللطالب ابحلصول عليها من خارج 

 تنويع وتوسيع وتعميق آفاقه املعرفية واملهارية.

 احلادي عشر الفصل

 برامج التدريب والتعلم مدى احلياة

يتم وضع وتطوير برامج التدريب والتعلم مدى احلياة من قبل جلان ختصصية يتم تشكيلها من قبل جملس  -96املادة 
 جملس شؤون الطالب.اجلامعة بناًء على اقرتاح 

 اجلامعة.يتم إحداث وافتتاح برامج التدريب والتعلم مدى احلياة بقرار من جملس  -97املادة 

إبشراف يشكل الربانمج التدرييب كيااًن مستقالً، وإطارًا تنظيميًا لنشاطات التدريب والتعلم مدى احلياة  -98املادة 
 انئب رئيس اجلامعة لشؤون التعلم مدى احلياة.
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على موافقة  بناءً  جملس األمناءتصدر الئحة داخلية لكٍل من برامج التدريب والتعلم مدى احلياة بقرار من  -99املادة 
 .جملس اجلامعة واقرتاح جملس شؤون الطالب

 :أنواع الربامج -100املادة 

 ، وتتضمن:برامج موجهة لطالب اجلامعة -أ

 .دخوهلم إىل سوق العملدورات تدريبية يف جمموعة من املهارات اليت تسهل  -1
 التعريف بواقع سوق العمل وفق ختصصاهتم. -2

 تنفيذ اخلطة التدريبية املبنية على عملية تقييم األداء.دورات تساعد على  :برامج للعاملني يف اجلامعة -ب

 مستلزمات العملية التدريسية. مجيعتدريب املدرسني على أنظمة اجلامعة و :برامج للمدرسني يف اجلامعة -ج

 :ختصصية لألفراد والعاملني يف القطاعات املختلفة وتعلم مدى احلياة تدريببرامج  -د
معارفه ومهاراته حبسب اختصاصه  اهلدف أتهيل املتدرب للدخول يف سوق العمل أو لتطوير -1

 مبا يتناسب مع تطور متطلبات سوق العمل.و 

على طلب جهة  بناءً أو والتعلم مدى احلياة التدريب مركز  يتم اقرتاح هذه الربامج من قبل -2
 معينة من أي قطاع من قطاعات العمل املختلفة.

 :شروط القبول -101املادة 

للسعة وترتيب التسجيل يف  وفقاً ويتم القبول فيها مبوجب مفاضلة  برامج موجهة لطالب اجلامعة  -أ
 الربانمج.

املدير املباشر املستند موافقة جملس اجلامعة بناًء على ترشيح من  :برامج للعاملني يف اجلامعة -ب
 .على نتائج تقييم األداء للعاملني يف اجلامعة

 مجيع املدرسني املكلفني ألول مرة ابلتدريس يف اجلامعة. :برامج للمدرسني يف اجلامعة -ج

توضع  :ختصصية لألفراد والعاملني يف القطاعات املختلفةوتعلم مدى احلياة  برامج تدريب -د
 الداخلية لكل برانمج.شروط القبول يف الالئحة 

 :الواثئق والشهادات -102املادة 

أو حضور حسب الربانمج التدرييب  نح املتدرب شهادة تدريبمي :برامج موجهة لطالب اجلامعة -أ
اجلامعة لشؤون التعلم مدى وانئب رئيس مركز التدريب والتعلم مدى احلياة مدير  موقعة من وتكون
 .احلياة

مركز التدريب والتعلم مينح املتدرب شهادة حضور موقعة من مدير  :اجلامعةبرامج للعاملني يف  -ب
 .وانئب رئيس اجلامعة لشؤون التعلم مدى احلياة مدى احلياة
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أو  وتعلم مدى احلياة مينح املتدرب شهادة تدريب ختصصية: وتعلم مدى احلياة برامج تدريب -ج
مركز التدريب مدير حضور وفقاً للقواعد احملددة يف الالئحة الداخلية للربانمج، وموقعة من شهادة 

 وانئب رئيس اجلامعة لشؤون التعلم مدى احلياة ورئيس اجلامعة.والتعلم مدى احلياة 
من قبل رئيس اجلامعة بناًء على اقرتاح من قبل انئب رئيس  ملركز التدريب والتعلم مدى احلياة اً مدير يعني  -103املادة 

 اجلامعة لشؤون التعلم مدى احلياة، وموافقة جملس اجلامعة.  

ابلتنسيق مع  يف النظام املايل للجامعة ويصدر بقرار من الوزيرحتدد رسوم التسجيل يف الربامج التدريبية  -104املادة 
  .وزير املالية

واحلضور اليت تنح يف برامج التدريب  والتعلم مدى احلياة جملس اجلامعة منوذج شهادة التدريبحيدد  -105املادة 
 والتعلم مدى احلياة.

 الثاين عشرالفصل 

 املنح اجملانية واملخفضة

دد املنح -106املادة   يف النظام املايل للجامعة.وشروطها  اجملانية واملخفضة على األقساط الدراسية حتج

 عشر الثالثالفصل 

 أحكام ختامية

 

 2018بدءاً من فصل خريف عام من هذه الالئحة ( 80و15تطبق املاداتن ) -107املادة 

 




