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 / و872القرار رقم / 

 وزير التعليم العالي

/ 16املتضام  ححاداا املعهاد العاالي إلدارة األعماال وا اايما املاادة /        82/6/8001/ تااريخ  00على أحكاا  القاان ر رقام /    بناًء

 منه،

 ،2/6/8002وعلى اقرتاح جملس املعهد العالي إلدارة األعمال جبلسته اخلامسة تاريخ 

 وتعديالته، 1772/ 1/ 21( تاريخ 1وعلى قان ر تنظيم اجلامعات رقم )

 وتعديالته املتضم  الالئحة التنفيذية، 80/10/1728تاريخ  8027ى املرا   وعل

 يقاارر ماا يالي:

 تعتمد الالئحة الداخلية املعدلة للمعهد العالي إلدارة األعمال املرفقة.-1املادة 

يف كا  ماا ي يارد علياه      0/18/8008/و تااريخ  862تطبق أحكا  الالئحة الصاادرة باالقرار رقام /   -8املادة 

 النص يف الالئحة املشار حليها يف املادة األوىل م  هذا القرار.

 ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ويبلغ م  يلز  لتنفيذه.-2املادة 

 

 .11/7/8002ها               امل افق لا  1086دمشق يف      /     /

 

 

 

 وزير التعليم العالي                                                                                             

 األاتاذ الدكت ر هاني مرتضى
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 الباب األول: التعاريف واألهداف 

 الفص  األول: التعاريف

 يقصد بالتعابري التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة ما ه  مبني جبانب ك  منها: (1)املادة 

 املعهد العالي إلدارة األعمال. القاضي بإحداا 8001/ لعا   00رقم /  القان ر :قان رال

 التعليم العالي. : وزيرال زير

 األعمال.: املعهد العالي إلدارة املعهد

 املعهد. : جملسلساجمل

 املعهد.: عميد العميد

 .: الالئحة الداخلية للمعهدالالئحة الداخلية

 .: النظا  املالي اخلاص باملعهدالنظا  املالي

 .: أعضاء اهليئة التدريسية يف املعهداهليئة التدريسية

 .يف املعهد اهليئة الفنية: أعضاء ةالفني اهليئة

 .يف املعهد واملعيدي  ةالفني واهليئة: أعضاء اهليئة التدريسية اهليئة التعليمية

اامتحانات والعط  : جمم ع الفرتات اليت يتم فيها التدريس دور أر تدخ  فيها فرتة السنة التعليمية

 .الفصلية والصيفية

الفص  الدرااي األول م   وتنتهي ببدء اليت متتد م  بدء الفص  الدرااي األول : الفرتةالسنة الدرااية

 .العا  الذي يليه

)احللقة األوىل(،  يف اإلدارة التحضريية للشهادة والثالثة األوىل والثانية الدرااة  اتان :مرحلة اإلجازة

 عل   اإلدارة )احللقة الثانية(.لإلجازة يف  واخلامسة الرابعة الدرااةانتا و

 )احللقة الثالثة(. املاجستري والدكت راهو درااة الدبل  : ان ات الدرااات العليا

 الفص  الثاني: أهداف املعهد

ختصاصات يف وتأهي  الطالب واجملازي  م  خمتلف اا يهدف املعهد حىل تنمية امل ارد البشرية (8)املادة 

على خمتلف املست يات ويف مجيع القطاعات العا  واخلاص جماات عل   حدارة األعمال 

 واملشرتك.

 يعم  املعهد على حتقيق أهدافه م  خالل:( 2)املادة 

يف مجيع    حعداد خمتصني يف اإلدارة م  الطالب حعدادًا علميًا وعمليًا رفيع املست ى يؤهلهم  ( أ

مبا حيقق اارتقاء مبست ى اإلدارة والكفاءة اإلنتاجية للمؤاسات  عمالحدارة األميادي  عل   

ع  طريق الدرااة املتخصصة شرتك،املختلفة العا  واخلاص واملوالشركات يف القطاعات 

 على املست يات اجلامعية والعليا.
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م  خالل دبل   التأهي  األعمال م  خمتلف ااختصاصات يف جمال عل   حدارة  تأهي  جمازي   ( ب 

حىل ت ايع نطاق نشر  اريهدف ي ذلالاألعمال واملاجستري يف حدارة األعمال  يف حدارةوالتخصص 

واخلدمية  اإلنتاجيةاملعرفة اإلدارية وت طيد أاس ومبادئ اإلدارة العلمية احلديثة يف القطاعات 

 املختلفة.

يف القطاعات  ة لألفراد والعاملنيتنظيم دورات تدريبية مت اطة وقصرية األج  متخصصج( 

 اإلدارية على تط ير كفاءتها ستمر ورفع ا ية األطر واملساعدةاملختلفة وتعزيز التأهي  امل

 اإلنتاجية.و

تقديم اخلدمات اااتشارية وحعداد الدرااات اإلدارية والتنظيمية وااقتصادية واملالية  د(

اإلداري وتط ير وحتديث أااليب العم  يف والتحليلية اليت م  شأنها رفع مست ى األداء 

 املؤاسات واملنشآت والشركات على مست ى القطاعات العا  واخلاص واملشرتك.

 وتطبيقاتها ورشات عم  دورية يف جماات عل   اإلدارة املختلفة تنظيم ندوات ومؤمترات و ها(  

 لعربية والدولية.ورشات العم  احمللية وا واملشاركة يف حض ر املؤمترات والندوات و

حعداد درااات وحب ا علمية معّمقة وتطبيقية يف جماات عل   اإلدارة، واملساهمة يف حعداد  و(

وتنفيذ مشاريع التط ير واإلصالح اإلداري، وحصدار دوريات وجمالت علمية يف جمال 

اجتماعية ااختصاص ونشر الت عية اإلدارية مبا حيقق أهداف التنمية اإلدارية وااقتصادية وا

 يف اجلمه رية العربية الس رية. 

حقامة العالقات العلمية والتعليمية والثقافية واملساهمة يف تط يرها مع اجلامعات واملؤاسات  ز(

واملعاهد واملدارس العليا واملنظمات ذات العالقة بااختصاص يف اجلمه رية العربية الس رية 

واألااتذة والطالب وواائ  التعليم املختلفة والتعاور  والدول العربية واألجنبية وتبادل اخلربات

 معها مبا خيد  جماات أنشطة املعهد املختلفة.

ختد  أغراض املعهد العلمية والتعليمية واجتماعية مهنية حنتاجية وخدمية عم  ححداا وحدات ح( 

ة املؤاسات وتسهم يف حعداد الك ادر الفنية واملهنية القادرة على املشاركة يف تط ير أنشط

 اإلنتاجية واخلدمية.

 الصناعيالتجاري و والقطاعنيحتقيق التفاع  األمث  واملتبادل وت طيد الروابط بني املعهد و( 

، مبا وذلك بهدف تبادل اخلربات واملعرفة اإلدارية ةواخلدمي ةاإلنتاجياملختلفة  مامبؤاساته

 . وااقتصاد ال طينخيد  ربط التعليم والتأهي  مبتطلبات وحاجات الس ق 

الت اص  املستمر مع التط رات يف جماات تقانات املعل مات م  خالل حتديث املناهج واملنهجيات  ( ي

على املست يات التعليمية املختلفة، وم اكبة أااليب اإلدارة احلديثة بااتخدا  التقانات 

 ك معل مات ختد  عمليات ، والعم  على ت فري بنالتدريبيةاملعهد التدريسية و املستجدة يف برامج

 التنمية اإلدارية وتنمية امل ارد البشرية.
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 الباب الثاني: حدارة املعهد 

ويرتبط بال زير، ويك ر للمعهد  يتمتع املعهد بالشخصية ااعتبارية واااتقالل املالي واإلداري،  (0)املادة 

 م ازنة مستقلة.

 .عميدالو اجمللس يدير املعهد (2)املادة 

 املعهد جملساألول: الفص  

 يتألف اجمللس م : أ.(  6)املادة 

 رئيسًا .العميد 

 عض ًا. وكي  املعهد 

                حثنني م  رؤااء األقسا  يف املعهد يسميهما ال زير ان يًا وبشك  دوري. عض ار 

 عض ًا                                      اهليئة التدريسية يف املعهد.  يسميه املكتب التنفيذي للنقابة م  بني أعضاء ممث  ع  نقابة املعلمني 

 عض أ    . يسميه املكتب التنفيذي  لالحتاد م  بني طالب املعهد ممث  ع  ااحتاد ال طين لطلبة ا رية 

  ختطيط الدولةهيئة ع  اادارية و والدولة للتنمية والصناعة املاليةو ك  م  وزارات التعليم العالي ع  ممث .

 أعضاء 

  يسميهما ال زير بناًء على اقرتاح م  الصناعة والتجارة ممثالر اثنار ع  الفعاليات الرئيسية العاملة يف حقلي

 عض اراد الررف التجارية والصناعية رئيس احت

مبجااتها للمجلس أر يستعني مب  يراه م  أصحاب اخلربات يف عل   اإلدارة وااقتصاد  ب.

 م  خمتلف القطاعات ااقتصادية.و املختلفة

ميارس اجمللس مجيع ااختصاصات اليت مياراها جملس اجلامعة املنص ص عليها يف قان ر تنظيم  (7)املادة 

 1728( لعا  8027وائحته التنفيذية الصادرة باملرا   رقم ) 1772( لعا  1اجلامعات رقم )

 :التالية ليها القان ر املها اليت نص عحىل املها  حضافة ميارس وا، موتعديالته

 .على مست ى الدرجات العلمية املختلفة اليت مينحها املعهدان يًا حتديد را   الدرااة أ ( 

حقرار أعداد الطالب املقب لني ان يًا والشروط اخلاصة لقب هلم على مست ى الدرجات العلمية  ب(

 .نحها املعهدمياملختلفة اليت 

 .حتديد را   التسجي  فيها ان يًاوتدريبية وشروط القب ل حقرار برامج الدورات الج( 

 .امل افقة على اااتعانة بأااتذة زائري  ملدة ا تتجاوز الستة أشهرد ( 

 .مست يات التدريس يف املعهد جلميعحقرار اخلطة الدراية ها( 

 .فيذيةالتن احقرار السيااات التعليمية والسيااة العامة للبح ا العلمية وحقرار خططهو( 

 .يف املعهدوالعاملني حقرار حيفاد الطالب وأعضاء اهليئة التعليمية ز( 

العربية واألجنبية واملؤاسات العلمية البحثية احمللية واقرتاح التعاور مع اجلامعات واملعاهد ح( 

 .وأااليبه وجمااته

باملعهد وبطالبه النظر يف ما يرفع حليه م  اللجار واجملالس املختصة ح ل القضايا املتعلقة  ( ط

 وبالعاملني فيه م  مجيع الفئات، واختاذ القرارات بشأنها.
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 يراعى يف عم  اجمللس ما يلي: (2)املادة  

على طلب خطي  مرة ك  شهر على األق  كما جيتمع بناء رئيسهلس بدع ة م  اجملجيتمع  ( أ

 ثلث األعضاء على األق  ويذكر يف الطلب مسببات ااجتماع. قب  عميد م اليقد  حىل 

تك ر اجتماعات اجمللس قان نية حبض ر أغلبية األعضاء وتتخذ القرارات باألكثرية املطلقة   ( ب

 عميد أو م  ين ب عنه.الحال تعادل األص ات يرجح اجلانب الذي فيه  لألعضاء احلاضري  ويف

م  غري أعضائه ملناقشة م اضيع متعلقة باملها   يراهم  لمجلس أر يدع  حلض ر جلساته ل ج(

 .، دور أر يك ر هلم حق التص يتامل كلة حليهم

ختد  أهداف املعهد أعضائه وم  غريهم جلانًا إلجناز مها  حمددة  بني اجمللس م  يؤلف د(

 وتك ر اللجار دائمة أو مؤقتة.املختلفة 

 أمانة ار اجمللس.يت ىل أمني املعهد القيا  بأعمال  (7)املادة 

 الفص  الثاني: جملس الشؤور العلمية والطالبية

 م : الشؤور العلمية والطالبية يتألف جملس أ. ( 10)املادة 

  يسًارئ. املعهد وكي 

 أعضاء. رؤااء األقسا  يف املعهد 

 عض ًا. املعهدم  بني أعضاء اهليئة التدريسية يف  يسميه املكتب التنفيذي للنقابة ممث  ع  نقابة املعلمني 

   عض ًاحتاد ال طين لطلبة ا رية. لال طالب املعهد يسميه املكتب ااداريممث  ع 

جملسي الشؤور العلمية وشؤور ميع اختصاصات جب الشؤور العلمية والطالبية جملس تصخي ب.

وائحته التنفيذية  1772( لعا  1يف قان ر تنظيم اجلامعات رقم ) اماملنص ص عليهالطالب 

 .امتعديالتهو 1728 ( لعا  8027   رقم )االصادرة باملرا

 .للنظر يف حقرارها واملصادقة عليها ترفع اقرتاحات جملس الشؤور العلمية والطالبية حىل اجمللس ج.

 يت ىل أمني املعهد القيا  بأعمال أمانة ار جملس الشؤور العلمية والطالبية. .ت

 املعهدالباب الثالث: األقسا  العلمية يف 

 يتك ر املعهد م  األقسا  العلمية التالية: 1(11)املادة 

 حدارة العمليات واملعل مات قسم -

 التس يق قسم -

 واملصرفية قسم اإلدارة املالية -

 حدارة امل ارد البشرية  قسم -

 والرديفة العل   األااايةقسم  -
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جي ز للمعهد ححداا أقسا  جديدة أو حلراء أقسا  أو حجراء تعدي  يف األقسا  العلمية وفق ما  (18)املادة  

 تقتضيه احلاجة والتط رات العلمية املستقبلية وذلك بقرار م  ال زير بناء على اقرتاح اجمللس.

حدة علمية يف جمال و ويعدالقسم ه  ال حدة البني ية التعليمية العلمية األاااية يف املعهد،  (12)املادة 

 ،ختصصه ويضم حماور علمية ن عية مرتابطة ومتكاملة، ُيضطلع مبسؤولياتها كاملة فيه

ويشرف القسم على حعداد الدرااات ومشاريع البح ا وتقديم اخلدمات اااتشارية يف جمال 

 ااختصاص.

يشرف رئيس القسم على الشؤور العلمية والتعليمية املتعلقة بااختصاص احملدد له. كما يشرف  (10)املادة 

 على حدارة القسم يف حدود األنظمة املرعية واخلطط املرا مة له.

 التدريسيةبرئااة رئيس القسم وعض ية اثنني على األق  م  أعضاء اهليئة  يؤلفللقسم جملس  (12)املادة 

يسميهم العميد  املماثلة يف ااختصاصالعليا ري  فيه م  اجلامعات أو املعاهد فيه وأحد احملاض

 .ان يًا

م  مرتبة أاتاذ مساعد  ويك ر عميدراح الااء على اقتار بنا زيالم بقرار م  اس القسارئي يعيا  (16)املادة 

 . على األق 

 اقرتاح رئيس القسم.يسمى أعضاء جملس القسم بقرار م  العميد بناء على  (17)املادة 

قان ر تنظيم اجلامعات   وصالحيات جملس القسم  املنص ص عليها يف ميارس جملس القسم مها (12)املادة 

 .وتعديالتهما 1728( لعا  8027وائحته التنفيذية الصادرة باملرا   )1772( لعا  1رقم )

 والطالبية إلقرارها أص ًا .يرفع جملس القسم اقرتاحاته حىل جملس الشؤور العلمية  (17املادة )

 م العلميةاطة القسااور أنشايتفرع ع  القسم جمم عات متخصصة تضطلع ك  منها يف ححدى حم (80)املادة 

يسمى رئيس اجملم عة بقرار م  العميد بناء على اقرتاح رئيس القسم ويك ر م  مرتبة و 

املختلفة م  تدريس ودرااات جملم عة ايشرف رئيس اجملم عة على أنشطة  على األق  ومدرس 

 ومشاريع وحدارة العاملني فيها.

 الباب الرابع: الدرجات العلمية والشهادات ومدد الدرااة

 اليت مينحها املعهد الدرجات العلمية: الفص  األول

 مينح املعهد الدرجات العلمية التالية:( 81)املادة 

 )أ(:

 الشهادة التحضريية يف اإلدارة 

    اإلدارةاإلجازة يف عل 

 املاجستري يف عل   اإلدارة 

 الدكت راه يف عل   اإلدارة 
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 )ب(: 

 دبل   التأهي  والتخصص يف حدارة األعمال 

 املاجستري يف حدارة األعمال 

 اليت مينحها املعهد الشهادات: الفص  الثاني

 :األعمال حدارة يفوختصص  تدريب وتأهي مينح املعهد الشهادات التالية لدورات  (88)املادة 

 ية شهادة دورة تدريب 

 شهادة دورة تأهي  ختصصية 

 ُمدد الدرااة: الفص  الثالث

 حتدد مدة الدرااة يف املعهد وفقًا للدرجة العلمية املمن حة كما يلي: (82)املادة 

 .يف اإلدارة لني  الشهادة التحضريية ةدرااي  اتانثالا  ( أ

 عل   اإلدارة. اإلجازة يفدرجة لني   ان ات درااية مخس ( ب

بالنسبة خلرجيي املعهد أو املعاهد  املاجستري يف عل   اإلدارةدرجة لني   انة درااية واحدة ج(

وانتار دراايتار حلملة اإلجازة م  اجلامعات  ،العليا األخرى املكافئة اليت يعتمدها اجمللس

  .على األكثر حضافيةوجي ز متديد الدرااة انة  أو املعاهد العليا األخرى

على  الدكت راه يف عل   اإلدارةلني  درجة انتار دراايتار، بعد احلص ل على املاجستري،  د(

 .وأربع ان ات على األكثر األق 

دوا  ) املتفرغني للدرااةلنظا  والتخصص يف حدارة األعمال انة درااية لني  دبل   التأهي  ها( 

 (دوا  جزئي)رري املتفرغني للدرااة انتار دراايتار لو ،(كام 

 شهرًا على األكثر. 80درجة املاجستري يف حدارة األعمال على األق  ولني  شهرَا  18( و

التخصصية تأهيلية ال أو تدريبيةالدورة الا تزيد مدة الدرااة أو التدريب للحص ل على شهادة  (80)املادة 

 .حني اإلعالر عنها اتة أشهر، وحيدد اجمللس املدة وفقًا للطبيعة اخلاصة بك  دورة لىع

 الباب اخلامس: النصاب التدريسي ألعضاء اهليئة التدريسية ولإلداريني العلميني

 ألعضاء اهليئة التدريسية املتفرغني للعم  يف املعهد على النح  اآلتي: حيدد النصاب التدريسي (82املادة )

 عدد ااعات التدريس األاب عية   ال ظيفة 

 2     أاتاذ 

  10    مساعدأاتاذ  

 18     مدرس 

 18     معيد 

 جي ز أر يزيد هذا النصاب أو ينقص مبعدل ااعتني أاب عيتني على األكثر.
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ورئيس القسم( على  املعهد حيدد النصاب التدريسي لإلداريني العلميني يف املعهد )العميد ووكي  (86)املادة  

 النح  التالي:

  األاب عيةعدد ااعات التدريس    ال ظيفة

     8     العميد

     0                            وكي  املعهد

  6                رئيس القسم

حيدد النصاب التدريسي لألااتذة الزائري  )غري املتفرغني للعم  يف املعهد( الس ريني أو العرب  (87املادة )

 ك  حالة على حده. ط ال اردة يف العقد املرب  معهم،أو األجانب وفق الشرو

 الباب السادس: شروط وق اعد قب ل الطالب

 احللقتني األوىل والثانية شروط قب ل طالب: الفص  األول

جيري قب ل الطالب يف املعهد م  خالل مسابقة جيريها املعهد ان يًا عند بدء انتساب الطالب  (82املادة )

 بقة.للمعهد، وحيدد اجمللس ان يًا شروط ومدد التقد  للمسا

امتحار  لقب ل حبسب تسلس  معدات جناحهم يفسابقة افاضلة بني الطالب املتقدمني ملامل يجتر (87املادة )

 املسابقة، ووفقًا للق اعد اليت يضعها اجمللس.

حيدد اجمللس ان يًا أعداد الطالب املقب لني للدرااة فيه وذلك وفقًا لالمكانيات املتاحة  (20املادة )

 للمعهد، وتعل  نتائج املسابقة بقرار م  ال زير.

 يف احللقة األوىل م  ان ات " اإلجازة يف عل   اإلدارة":يشرتط يف قب ل الطالب للتسجي   (21)املادة 

العامة أو شهادة الثان ية التجارية أو ما حاصاًل على شهادة الدرااة الثان ية  أر يك ر ( أ

 يعادهلما م  الشهادات الثان ية العربية واألجنبية.

يك ر قد مضى على حص له على الشهادة الثان ية املطل بة أكثر م  ثالا ان ات يف أا  ( ب

 .تاريخ تقدمه للتسجي  يف املعهد

القب ل اليت جيريها املعهد وأر حيقق معايري القب ل اليت حيددها  ج( أر جيتاز بنجاح مسابقة

 اجمللس ان يًا.

 .ددها النظا  املاليحياليت  أر يسّدد الرا   الدراايةد ( 

جي ز مل  حص  على "الشهادة التحضريية يف اإلدارة" م  املعهد وي يتابع درااته للحص ل على  (28)املادة 

قد مضى على حص له على الشهادة  اإلجازة على أا يك راإلجازة أر يسج  يف مرحلة 

 التحضريية أكثر م  ثالا ان ات.

العا  لتحضري "الشهادة التحضريية يف اإلدارة" أو  القطاعجي ز قب ل طالب م فدي  حلساب  (22)املادة 

 وذلك وفق الق اعد اليت حيددها  "اإلجازة يف عل   اإلدارة"

لكلي ا عددالم   %12، ومبا ا يتجاوز نسبة الدرااية منهم اجمللس ودور ااتيفاء الرا  

  لطالب املقب لني ان يًا.ل
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ا مينع الطالب م  التسجي  يف املعهد حذا كار مسجاًل يف درجة علمية أخرى يف ححدى جامعات  (20املادة ) 

 اجلمه رية العربية الس رية،على أر يلتز  بأنظمة املعهد مبا فيها نسب الدوا  املقررة يف املعهد.

 ) الدرااات العليا( شروط قب ل الطالب يف احللقة الثالثة: الفص  الثاني

 " ما يلي:DBAوالتخصص يف حدارة األعمال يشرتط يف قب ل املرشح لتحضري "دبل   التأهي   (22)املادة 

 املتفرغني للدرااة)دوا  كام (:نظا    -1

اليت متنحها  امعية يف أي م  ااختصاصاتاجلجازة درجة اإل أر يك ر حاصاًل على ( أ

ى درجة يعتربها جملس علأو اجلمه رية العربية الس رية،يف  امعات أو املعاهد العليااجل

 .الشؤور العلمية والطالبية يف املعهد معادلة هلا

 .ددها النظا  املاليحيأر يسدد الرا   الدرااية اليت   ( ب

 (: دوا  جزئي) غري املتفرغني للدرااةنظا    -8

امعية يف أي م  ااختصاصات اليت متنحها اجلجازة درجة اإل أر يك ر حاصاًل على ( أ

على درجة يعتربها جملس أو  اجلمه رية العربية الس ريةيف  العليا امعات أو املعاهداجل

 .الشؤور العلمية والطالبية يف املعهد معادلة هلا

أو اخلاص أو  قطاع العا اليف ححدى مؤاسات حداري أو قيادي عم  ل يك ر مماراًاأر   ( ب

 ملدة ا تق  ع  ثالا ان ات. املشرتك

 .ددها النظا  املاليحيأر يسدد الرا   الدرااية اليت  ج(

م  قب  جلنة والتخصص يف حدارة األعمال تدرس الطلبات املقدمة للتسجي  يف دبل   التأهي   (26املادة )

 قب ل املرشحني بعد درااة ملفاتهم. على اجمللس رتحخمتصة يشكلها اجمللس هلذا الررض، وتق

 املتاحة. السن ية املقررة واإلمكاناتللخطة عدد املقب لني ان يًا وفقًا اجمللس حيدد  (27املادة )

وتصدر األعمال  التخصص يف حدارةالتأهي  وحتدا ااختصاصات املختلفة املرتبطة بدبل    (22)املادة 

 بقرار م  ال زير بناء على اقرتاح اجمللس.أنظمتها 

 يشرتط يف قب ل املرشح لتحضري "املاجستري يف عل   اإلدارة" ما يلي: ( 27)املادة 

ححدى م  م  املعهد أو درجة اإلجازة اجلامعية بتقدير جيد على األق  أر يك ر حاصاًل على  ( أ

على ، أو جلامعات أو املعاهد العليا يف اجلمه رية العربية الس رية يف جمال اختصاصات املعهد

 . درجة علمية يعتربها جملس الشؤور العلمية والطالبية يف املعهد معادلة هلا

 م  قب  اجمللس. وفق الق اعد احملددةاللرة اإلنكليزية مست ى تبار أر ينجح يف اخ  ( ب

جملس الشؤور ت ىل ييبّي  فيه اريته العلمية واألعمال اليت قا  بها، و م ثق أر يتقد  مبلفج( 

قب ل املرشحني بعد درااة  على اجمللس رتحقيدرااة ملفات املتقدمني والعلمية والطالبية 

 ملفاتهم.

 .ددها النظا  املاليحيا   الدرااية اليت أر يسدد الرد( 
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 يشرتط يف قب ل املرشح لتحضري "الدكت راه يف عل   اإلدارة" ما يلي: (00)املادة  

على درجة املاجستري يف أر يك ر حاصاًل على شهادة املاجستري يف عل   اإلدارة م  املعهد أو  ( أ

 اجلمه رية العربية الس رية أوأو املعاهد العليا يف امعات اجلم  ححدى جمال اختصاصات املعهد 

 .على درجة علمية يعتربها جملس الشؤور العلمية والطالبية يف املعهد معادلة هلا

 وفق الق اعد احملددة م  قب  اجمللس.اللرة اإلنكليزية مست ى أر ينجح يف اختبار  ( ب

ت ىل ييبّي  فيه اريته العلمية واألعمال والبح ا العلمية اليت قا  بها، و م ثق أر يتقد  مبلفج( 

قب ل املرشحني  على اجمللس رتحقيدرااة ملفات املتقدمني وجملس الشؤور العلمية والطالبية 

 بعد درااة ملفاتهم.

 .أر يسدد الرا   الدرااية اليت حيددها النظا  املالي د(

 ما يلي: MBAحدارة األعمال" للمتفرغني للدرااة رشح لتحضري "املاجستري يف يشرتط يف قب ل امل (01)املادة 

امعات اجلامعية يف أي م  ااختصاصات اليت متنحها اجلجازة درجة اإل أر يك ر حاصاًل على ( أ

على درجة يعتربها جملس الشؤور العلمية اجلمه رية العربية الس رية، أو يف  أو املعاهد العليا

 . عهد معادلة هلاوالطالبية يف امل

 وفق الق اعد احملددة م  قب  اجمللس.اللرة اإلنكليزية مست ى أر ينجح يف اختبار  ( ب

 العلمية واألعمال اليت قا  بها.الذاتية ويبّي  فيه اريته م ثق أر يتقد  مبلف ج( 

 .ددها النظا  املاليحيأر يسدد الرا   الدرااية اليت  د(

 EMBAغري املتفرغني للدرااة  " حدارة األعماليشرتط يف قب ل املرشح لتحضري "املاجستري يف  (08)املادة 

 ما يلي:

اليت متنحها  امعية يف أي م  ااختصاصات اجلجازة درجة اإل أر يك ر حاصاًل على ( أ

على درجة يعتربها جملس اجلمه رية العربية الس رية، أو يف  امعات أو املعاهد العليااجل

 .العلمية والطالبية يف املعهد معادلة هلا الشؤور

قطاع العا  أو اخلاص أو اليف ححدى مؤاسات  أو قياديًا حداريًاعماًل يك ر قد مارس أر  ( ب

 ان ات. مخسملدة ا تق  ع   املشرتك

 وفق الق اعد احملددة م  قب  اجمللس.أر ينجح يف اختبار اللرة اإلنكليزية ج( 

 .واألعمال اليت قا  بهاالذاتية يبّي  فيه اريته  م ثق أر يتقد  مبلفد ( 

 .ددها النظا  املاليحيأر يسدد الرا   الدرااية اليت ها( 

م  قب  جلنة خمتصة يشكلها  "يف حدارة األعمال "املاجستريتدرس الطلبات املقدمة للتسجي  يف  (02املادة )

 ملفاتهم. درااةقب ل املرشحني بعد  على اجمللس رتحاجمللس هلذا الررض، وتق

 املتاحة. للخطة السن ية املقررة واإلمكاناتعدد املقب لني ان يًا وفقًا اجمللس حيدد  (00املادة )
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 شروط قب ل املرشحني يف الدورات التدريبية: الفص  الثالث 

 يشرتط يف قب ل املرشح اتباع دورة تدريبية ما يلي:( 02)املادة 

 جملس املعهد لك  دورة لدى اإلعالر عنهاأر حيقق الشروط اليت حيددها  -أ  

 أر يسدد الرا   احملددة للدورة التدريبية . -ب  

 الباب السابع: شروط منح الدرجات العلمية

للطالب  وفق من ذج يقره جملس املعهد،متنح الشهادة التحضريية يف اإلدارة بت قيع م  العميد،  8(06املادة )

 والثالثة. األوىل والثانية  اتالذي حيقق شروط النجاح يف السن

حيقق شروط النجاح ال اردة يف هذا النظا   للطالب الذيدرجة اإلجازة يف عل   اإلدارة  متنح( 07املادة )

 عميد، وحيدد جملاس التعليم العالي من ذج هذه الشهادة.الويسّلم شهادة م قعة م  

وىل والثانية واملشاريع السن ية املقررة يف السن ات ( جيري تق يم الدورات السن ية املقررة للسنتني األ02املادة)

الثالثة والرابعة واخلامسة وفق الق اعد اليت يضعها جملس الشؤور العلمية والطالبية هلذا الررض 

 %.60أو املشروع حذا حازعلى عالمة ا تق  ع   ويعترب الطالب ناجحًا يف الدورة

رة يف السنتني األوىل والثانية شرطًا ازمًا لني  الشهادة التحضريية ( يعترب النجاح يف الدورات املقر07املادة )

يف اادارة وتدخ  العالمة املستحقة هلذه الدورات يف حساب املعدل العا  للشهادة التحضريية وفق 

 أمثال التثقي  املعتمدة .

اجلامعية شرطًا ازمًا للتخرج أو  اإلجازة( يعترب النجاح يف املشاريع املقررة يف ان ات مرحلة 20املادة )

اانتقال حىل انة أعلى حسب احلالة وتدخ  العالمة املستحقة يف حساب املعدل السن ي بعد تثقيلها 

 باألمثال املقررة .

 ( يشرتط م  أج  حص ل الطالب على درجة املاجستري يف عل   اإلدارة مايلي:21املادة )

مية اليت حيددها نظا  املاجستري، وحيص  على األق  على أر جيتاز بنجاح مجيع املقررات اإللزا ( أ

 .ااختيارية% م  العالمات النهائية للمقررات 00

أر يعد حبثًا يف م ض ع يقره جملس الشؤور العلمية والطالبية على أا تق  مدة حعداد البحث ع    ( ب

حبثه راالة تقبلها جلنة  ،وأر يقد  بنتائجواحدة م  تاريخ امل افقة على القيد لدرجة املاجستري انة

 احلكم بعد مناقشة علنية.

 ج( يسّلم الطالب شهادة م قعة م  العميد وال زير، وحيدد جملس التعليم العالي من ذج هذه الشهادة.

 يف عل   اإلدارة ما يلي: الدكت راه( يشرتط م  أج  حص ل الطالب على درجة 28املادة )

نظا  الدكت راه وجيتاز امتحانات املقررات اليت أر يشارك يف حلقات البحث اليت حيددها  ( أ

 ميك  أر حيددها اجمللس بناء على اقرتاح جملس الشؤور العلمية والطالبية. 

، بناء يف ححدى اجملالت العلمية احملّكمة راالتهضم  حطار م ض ع  على األق  أر ينشر حبثًا  ( ب

 .على م افقة جملس الشؤور العلمية والطالبية
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ج( أر يعد حبثًا مبتكرًا يف م ض ع يقره اجمللس بناء على اقرتاح جملس الشؤور العلمية والطالبية  

م  تاريخ م افقة اجمللس على القيد لدرجة  على أا تق  مدة حعداد البحث ع  انتني 

 ، وأر يقد  بنتائج حبثه أطروحة تقبلها جلنة احلكم بعد مناقشة علنية.الدكت راه

 عميد وال زير، وحيدد جملس التعليم العالي من ذج هذه الشهادة.م  اللب شهادة م قعة د( يسّلم الطا

 ( يشرتط م  أج  حص ل املرشح على دبل   التأهي  والتخصص يف حدارة األعمال ما يلي:22املادة )

 أر جيتاز بنجاح امتحانات مجيع املقررات اليت حيددها نظا  الدبل  . ( أ

 الذي حيدده نظا  الدبل  . أر يتقد  مبشروع الدبل     ( ب

وال زير، وحيدد جملس التعليم العالي من ذج هذه  العميديسّلم الطالب شهادة م قعة م   ج(

 الشهادة.

 ما يلي: درجة املاجستري يف حدارة األعمال( يشرتط م  أج  حص ل املرشح على 20املادة )

 .يف حدارة األعمال أر جيتاز بنجاح مجيع املقررات اإللزامية اليت حيددها نظا  املاجستري  ( أ

يف م ض ع يقره اجمللس بناء على اقرتاح جملس الشؤور العلمية والطالبية،  مشروعًاأر يعد   ( ب

 جلنة احلكم. يناقش مشروعه أما وأر 

وال زير، وحيدد جملس التعليم العالي من ذج هذه  العميديسّلم الطالب شهادة م قعة م   ج(

 الشهادة.

تتضم  املقررات اليت دراها  )كشف عالمات( بت قيع العميد الطالب مصدقة حعطاءجي ز ( 22)املادة 

 .فيهاوالعالمات اليت ناهلا 

 . ( يعطى الطالب الذي حقق شروط النجاح يف نظا  الشهادة وثيقة خترج بت قيع العميد26املادة )

بعد احلص ل على  براءة ذمة م  حدارة ا يسلم الطالب شهادة املعهد أو أي وثيقة أو مصدقة حا  (27)املادة 

 املعهد.

 الباب الثام : الق اعد العامة امتحانات احللقتني األوىل والثانية

% م  72حير  الطالب م  التقد  حىل امتحار املقرر الذي ي حيقق فيه نسبة دوا  تق  ع   أ.( 22)املادة 

دروس ذلك املقرر، وجمللس الشؤور العلمية والطالبية أر يسمح يف حاات الضرورة تربير 

 ع  النسبة املشار حليها أعاله. % 10على غياب ا تزيد نسبته 

يف ذلك الفص ،  يف املقررات اليت درا ها ميتح  الطالب يف نهاية ك  فص  درااي ب.

 .وتشك  امتحانات ك  فص  دورة امتحانية

 اامتحاناتيعتمد نظا  اامتحانات يف املعهد يف ك  فص  م  فص ل السنة الدرااية على  ج.

الطالب أو حلقات البحث أو غريها املنجزة خالل  وأعمالالشفهية الكتابية وواملذاكرات 

 .الفص 
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بعد تثقيلها  األنشطة التاليةبأخذ املت اط احلسابي لعالمات العالمة الفصلية للمقرر  حتسب( 27املادة ) 

 :كما يلي

 أعمال الطالب أو حلقات البحث وهلا مث  واحد على األكثر. أ.

 على األكثر. مثالروهلا الكتابية والشفهية كرات ااملذ .ب

  .وله ثالثة أمثال كتابيالاامتحار الفصلي  ج.

 وحتدد األمثال الفعلية ال اردة يف الفقرتني أ و ب بقرار م  جملس الشؤور العلمية والطالبية.

ك  فص  حسب  يف نهايةمتحانات ااجتري و .ني درااينيفصلتقسم السنة التعليمية حىل ( أ( 60املادة )

األق  م  اخلطة املقررة وحتدد م اعيد اامتحانات بقرار م  العميد وتعل  قب  أاب عني على 

 م عد اامتحار.

املقررات والدورات واملشاريع  ميك  بقرار م  جملس الشؤور العلمية والطالبية حعطاء ( ب

أمثال تثقي  حاتنادًا حىل طبيعتها وأهميتها يف املنهاج وذلك مبا ا يزيد ع  ثالثة أمثال 

 عند حساب املعدل السن ي العا . لمقرر ال احد وتعتمد هذه األمثالل

 .عنهيعطى الطالب درجة الصفر يف ااختبار الذي يتريب ج(  

وجمللس الشؤور العلمية والطالبية تعدي  هذه املدة كتابي بساعتني  ك  امتحارحتدد مدة د ( 

 .بناء على اقرتاح معل  م  وكي  املعهد

جملس الشؤور م   بناء على اقرتاحعميد البقرار م   ملشاريع التخرج جلار احلكم ها( تؤلف

أعضاء اهليئة التدريسية يف املعهد يشاركهم فيها أعضاء م  اهليئة العلمية والطالبية م  

املؤاسات العلمية أو م  أصحاب اخلربة أو  العليا عاهدامل اجلامعات أو التدريسية يف

 وااختصاص يف اجملال.

وحصدارها  ظر يف حقرارهايق   جملس الشؤور العلمية والطالبية مبراجعة نتائج املقررات للن ( و

يف ض ء مست يات عالمات الطالب يف املقررات املختلفة ويرفع مقرتحاته حىل اجمللس يف 

 .احلاات اليت تستدعي ذلك للبت  بشأنها

 واملذاكرات الكتابية: اامتحاناتالتالية فيما يتعلق باألحكا  ( ُتطبق 61املادة )

 رؤااء القاعات واملراقبني.أ(  يدير عميد املعهد اامتحانات ويعني  

م  ينيبه، جلنة املراقبة العامة م  بني أعضاء اهليئة التعليمية  ته أويؤلف العميد برئاا ب(

اإلداريني وتك ر مهمة هذه اللجنة تسجي  الدرجات واملراجعة وحعداد نتائج  والعاملني

 .اامتحار

د عند ااقتضاء يف نهاية الدورة اامتحانية جلار علمية تدرس عينات م  أوراق يكلف العميج(  

اامتحانات م  خمتلف ااختصاصات م  أج  تقدير أداء الطالب وال ق ف على أااليب 

 تق يم هذا األداء .

 األائلة. ت زيعا يدخ  حىل قاعة اامتحار أي طالب بعد د  ( 
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أو وثيقة أو أي واائ  يصطحب معه يف قاعة اامتحار أي كتاب أو ورقة  ا جي ز ألي طالب أرها(          

فيما عدا ما يعل  أاتاذ املقرر ع  ، )حتى ل  ي يك  هلا عالقة مبقرر اامتحار( مساعدة أخرى

، ويشار حىل ذلك كتابيَا على ورقة األائلة اليت يعدها أاتاذ السماح به قب  اامتحار مبدة كافية

 .حصرًااملقد  م  املعهد  املخصص لالمتحار أر تكتب اإلجابة على ال رق. وجيب املقرر

ا حيق للطالب اانسحاب م  اامتحار أو ترك القاعة حا بعد مضي نصف ااعة على األق  م   ( و

 ت زيع األائلة، ويلز  بتسليم ورقة اامتحار حىل مراقب القاعة قب  خروجه.

حار والقيا  بأي عم  فيه حخالل بنظا  اامتحار، ويف حيظر على الطالب الكال  أثناء اامتز( 

م  القاعة اامتحانية ويعد  حال املخالفة ينذر الطالب املخالف، وحذا كرر املخالفة خيرج

 .الصفر فيهامتحانه ملرى يف املقرر الذي ارتكب فيه املخالفة ويعطى درجة 

ا اء ااتفاد منه أ  ي يستفد، ة باملقرر م ض ع اامتحار قله عال حذا عثر مع الطالب على ماح( 

 يعاقب بإعطائه درجة الصفر يف املقرر.

ويعاقب حيظر حاتخدا  أجهزة اهلاتف اخلل ي وما مياثلها م  أجهزة يف قاعات اامتحار  ط(

 الطالب املخالف بإعطائه درجة الصفر يف املقرر.

السابقتني ال اردتني يف الفقرتني حانية حذا تكررت ححدى املخالفتني ي( حير  الطالب م  دورة امت

 ويفص  م  املعهد حذا غش للمرة الثالثة.، ط ح

حيتفظ الطالب احملرو  م  اامتحار يف دورة امتحانية أو أكثر بدرجته يف أعمال السنة ك( 

 ابية فقط.وحلقات البحث ويف اامتحانات العملية وتلرى درجته يف اامتحانات الكت

 يف ححدى احلالتني التاليتني:م  املعهد النهائي عاقب الطالب بالفص  ل( ي

حذا انتح  شخصية غريه بقصد أداء اامتحار عنه أو أدخ  شخصًا بدًا عنه هلذه  (1

 الراية.

ركة يف التزوير أو ااتخدامه أو احدى ال ثائق الرمسية أو املشإلتزويره حذا ثبت  (8

 .ااتفادته م  املزور

( تتبع الق اعد التالية يف فرض العق بات اامتحانية على الطالب نتيجة خمالفته ألنظمة امتحانات 68ملادة )ا

 املعهد:

يطلب رئيس القاعة )بناء على حخبار املراقب( م  الطالب الذي ارتكب الرش أو حاول  .1

ااتمرار مع ارتكابه اخلروج ف رًا م  القاعة اامتحانية، وحذا رفض اخلروج يسمح له با

 حنذاره بأر العق بة اتشدد ويذكر ذلك يف التقرير.

ادثة الرش يضمنه ت صيفًا ل ايلة الرش وللحادثة ال اقعة بك  حب ًاينظم ف رًا ضبط  .8

ائر املراقبني املت اجدي  أثناء وق ع ام  رئيس القاعة و ضبطتفاصيلها، ويعتمد هذا ال

حىل  اقرتاحهالذي حييله، متضمنًا  مباشرة ل كي  املعهد لضبطاحلادثة، ويرفع هذا ا

 .العميد على أر يتم ك  ذلك يف الي   نفسه الذي وقع فيه احلدا
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املقرر شاملة جلميع أجزاء املقرر أائلة اامتحانات الكتابية على أر تك ر  القائم بتدريسيضع  (62)املادة  

كي  املعهد حق ااطالع عليها، وجي ز عند عميد وول، ولمتناابة مع مدة اامتحارمتعددة وو

  ااقتضاء أر يق   ب ضعها م  خيتاره العميد بناًء على اقرتاح جملس الشؤور العلمية والطالبية.

% على األق  وكار 00% على األق ،أو على 60يف املقرر حذا حص  على الطالب ناجحًا  تربيع (60املادة )

 %.60معدله السن ي العا  ا يق  ع  

 ( يعترب الطالب ناجحًا يف السنة الدرااية حذا حقق شروط النجاح يف مقررات السنة كافة.62املادة )

 : يعد الطالب منق ًا حىل السنة الدرااية األعلى حذا حقق الشرطني اآلتيني: 2(66املادة )

 %.60حذا كار معدله السن ي العا  ا يق  ع   . أ

% على اتة أمثال خالل 00اليت تق  عالمته فيها ع  أر ا يزيد جمم ع أمثال املقررات  . ب

 السن ات الدرااية احلالية والسابقة.

ر يدخ  امتحانًا تكميليًا أ % يف بعض املقررات60حص  على عالمة تق  ع  طالب الذي ليسمح ل (67املادة )

يلية اليت يعل  الدورة التكمخالل أو بعضها، ومبا ا يتجاوز أربع مقررات ان يًا،  تلك املقررات يف

 التدريس يف الفص  األول م  العا  الدرااي التالي عنها ك  عا  وذلك يف الشهر الذي يسبق بدء

 ويف حال حص له على عالمة أق  مما كار قد حص  عليه فيحتفظ بالعالمة السابقة للمقرر.

فيها على  قررات اليت حص جيب على الطالب الرااب يف السن ات اانتقالية أر يعيد مجيع املأ. ( 62املادة )

اليت حص  فيها  وحيتفظ بعالماته يف املقررات % ويطالب بنسبة الدوا  املقررة60م  عالمة أق 

 %.60ا تق  ع   على عالمة

اليت تك ر حمصلته املقررات ة بإعادحا أما الطالب الرااب يف السنة اخلامسة فال يطالب ب. 

 يني:% حذا حقق الشرطني اآلت00فيها أق  م  

 %.60حذا كار معدله السن ي العا  ا يق  ع  . 1

% على اتة أمثال خالل السنة اخلامسة 00أر ا يزيد جمم ع أمثال املقررات اليت تق  عالمته فيها ع  . 8

 والسن ات السابقة.

اابقة أر (  للطالب املنق ل حىل انة درااية أعلى الرااب يف مقرر أو أكثر م  ان ات درااية 67املادة)

حيتفظ لألع ا  الدرااية التالية بعالمته ع  أعمال وحلقات البحث خالل السنة يف هذه 

أر يعيد أعمال السنة هلذه املقررات بناًء على  املقررات ويعفى يف هذه احلالة م  الدوا  كما له

الة طلب خطي يقدمه ملديرية شؤور الطالب خالل الشهر األول م  الفص  الدرااي ويف هذه احل

 يطالب بالدوا  ويسقط حقه يف العالمة السابقة.

م  مقررات الفص   ( يسمح لطالب السنة األخرية الذي ي حيقق شروط النجاح يف مقرر أو أكثر70املادة )

 الدرااي األول بتقديم هذه املقررات يف الفص  الدرااي الثاني هلذه السنة.

 : لمية اليت مينحها املعهد بإحدى املراتب اآلتيةيقدر جناح الطالب يف الدرجات الع (71)املادة 

 فأكثر 70الشرف حذا كار معدله العا   .أ 

 70حىل ما دور  20اامتياز حذا كار معدله العا   .ب 

                                                
 .11/4/2011/ تاريخ 303/ بموجب القرار الوزاري رقم /41-44ُعدلت المادة / - 3
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 20حىل ما دور  70اجليد جدًا حذا كار معدله العا   .ج  

 70حىل ما دور  62اجليد حذا كار معدله العا   .د 

 62دور  حىل ما 60املقب ل حذا كار معدله العا   .ه 

  املعهد ويف ال ثائق واملصدقات. الدرجة العلمية اليت مينحهاوتذكر املرتبة يف 

 الباب التااع: نظا  انضباط الطالب

 :اانضباط يف املعهد ويلتزم ر مبا يلينظا  ل الطالب خيضع (78)املادة 

 .باآلداب العامة أ . عد  مماراة أي عم  خي 

 ب. احرتا  الق اعد العامة اليت تنص عليها أنظمة املعهد وعد  اإلخالل   بها.

 .م ادهو وجتهيزاتهااتعمال أمكنة املعهد  ج . حس 

 .ملشاركة فيه أو اإلخالل بنظا  اامتحارو اأو الشروع فيه أ اتالرش يف اامتحانعد   د . 

داخ   ماراها الطالبمجيع األعمال اليت تسيء حىل مسعة املعهد ا اء ها. اابتعاد ع  

 .املعهد أو خارجه

أو تنظيم  للق انني واألنظمة النافذة خمالفةاملماراة أو املشاركة يف أعمال  و. عد 

 .أو املنظمات الشعبية املختصة املعهدداخ  املعهد دور ترخيص مسبق م   مجعيات

ت زيع النشرات أو اإلعالنات بأي ص رة كانت أو مجع ت قيعات داخ  املعهد عد   ز.

 .أو املنظمات الشعبية املختصة املعهد حدارةدور حذر مسبق م   له واملنشآت التابعة

 نضباطية هي:العق بات اا (72) املادة

 التنبيه مشافهة  أ . 

 ابة التنبيه كت ب.

 اإلنذار ج. 

على األكثر يف حال  ااة ملدة ا تزيد على اتة أاابيعد. حرمار الطالب م  متابعة الدر

 تكرار العق بات الثالا.

امتحانيه  يف دورة  اامتحار يف مقرر واحد أو أكثرحرمار الطالب م  التقد  حىلها. 

 .واحدة

 .واحدة امتحانيه مقرر أو أكثر يف دورة حلراء امتحار الطالب يفو. 

 .واحدة ةدورة امتحاني اتاحلرمار م  امتحانز. 

 .الفص  النهائي م  املعهدح. 

يف ملف الطالب ويعترب حعالر القرار  ،مشافهة بااتثناء عق بة التنبيه، نضباطيةا  العق بات اّجتس 

 .الشخصي للطالبنضباطية يف ل حة اإلعالنات يف املعهد مبثابة التبليغ االصادر بالعق بة ا

 اهليئات املختصة بفرض العق بات هي:
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 .املادة هذه يف ةاملبين األوىل ربعةوكي  املعهد وله فرض العق بات األ .1 

 . املادةهذه املبينة يف  األوىل ستةالعميد وله فرض العق بات ال .8

  املرف عة حليه م  جملس اانضباط.  مجيع العق بات وحقرار لس وله فرضاجمل .2

 م :  اانضباطيؤلف جملس  (70) املادة

 رئيسًا. وكي  املعهد 

  عض ًا .يسميه اجمللس رؤااء األقسا أحد 

 يف املعهد يسميه املكتب  م  أعضاء اهليئة التدريسية  ممث  ع  نقابة املعلمني

 عض ًا. التنفيذي للنقابة

 عض ًا. يسميه املكتب اإلداري ممث  ع  ااحتاد ال طين لطلبة ا رية 

  مقررًا. املعهدأمني 

وميك  للعميد تكليف أحد رؤااء  .يسمى رئيس وأعضاء جملس اانضباط بقرار م  العميد (72) املادة

 غياب وكي  املعهد. برئااة جملس اانضباط يف حالاألقسا  

مبينًا  م  وكي  املعهد م  العميد بناء على طلبجملس اانضباط  حىلصدر قرار ححالة الطالب ( ي76) املادة

 فيه األاباب والظروف الداعية لذلك.

ل حة يف طالعه على ما نشر اا جي ز أر حيتج الطالب بعد  علمه بل ائح املعهد وأنظمته أو بعد  ( 77)املادة 

 هذه الل حات معل مًا م  وقت نشره.يف  ، ويعترب ما ينشر حعالنات املعهد

بعد مضي انتني على تاريخ  فص  النهائي م  املعهدأر يعيد النظر يف القرار الصادر بال للمجلس (72) املادة

 صدوره.

  : ( تتبع اإلجراءات اآلتية عند ححالة الطالب حىل جملس اانضباط77) املادة

  ،على أاباب ححالة الطالب على جملس اانضباطاانضباط يطلع الرئيس أعضاء جملس  ( أ

. وبعد أر ي جه حليه األعضاء دف عهويطلب حليه بيار  أما  اجمللسلحض ر ل يدعى الطالب ( ب

  األائلة اليت يرونها، 

األائلة وشرح املالبسات اليت أدت به حىل ارتكاب املخالفة املعزوة  ع يق   الطالب باإلجابة ج( 

 ،حليه والدفاع ع  نفسه

حبقه العق بة املناابة  بعد أر تتم املذاكرة بني الرئيس واألعضاء برياب الطالب ح ل فرضد( 

القرار بأكثرية أص ات احلاضري ، فإذا تساوت األص ات رجح اانضباط لس يتخذ جم

 هذا القرار.  الرئيسالرئيس ثم يعل   فيهاجلانب الذي 

تسج  يف اج  خاص يفتح يف املعهد حماضر جلسات جملس اانضباط واملداوات اليت تتم فيها ( 20املادة )

وحيفظ هذا السج  لدى  اانضباط  جملسىلحوالقرارات اليت تتخذ يف شأر الطالب احملالني 

 أمانة املعهد.
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مجلس م  القرار ل، وحمنا جي ز التظلم لاا جي ز للهيئة اليت فرضت العق بة حعادة النظر فيه (21) املادة 

/ م  هذه 70اخلمسة األخرية املنص ص عليها يف املادة /الصادر بإحدى العق بات اانضباطية 

لب يقدمه الطالب حىل العميد خالل مدة أقصاها ثالث ر ي مًا م  ويك ر التظلم بطالالئحة، 

 .وللمجلس تثبيت العق بة أو تعديلها أو حلراؤها العق بة تاريخ حعالر

باإللراء أو وقف التنفيذ أما  أي هيئة قضائية يف القرارات الصادرة ع  جمالس  الطع ا جي ز  (28) املادة

 الب.شؤور الطما يتعلق بوجلار املعهد في

 نياحللقتنضباطية وأحكامها املطبقة على طالب ايطبق على طالب الدرااات العليا العق بات ا (22) املادة

 يف املعهد.  والثانية األوىل

 الباب العاشر: اخلطة الدراية للحلقتني األوىل والثانية

 .نيدرااي لنيفصحىل  يف احللقتني األوىل والثانيةتقسم السنة الدرااية ( 20املادة )

التق يم السن ي للمعهد ت اريخ بدء الدرااة وانتهائها يف ك  فص ، كما حيدد ت اريخ  حيدد( 22املادة )

 وذلك بقرار م  اجمللس. بدء وانتهاء اامتحانات والعط  مبا يف ذلك فرتات العط 

 أاب عًا فعليًا. 82ا تق  مدة السنة التعليمية يف املعهد ع   (26)املادة 

ااعة وجي ز للمجلس  28وا يزيد على  ااعة 86( ا يق  عدد الساعات التدريسية األاب عية ع  27ة )املاد

 .حضافة ااعتني تدريسيتني على ذلك 

 ( حتدد مدة احملاضرة التعليمية النظرية والعملية باما ا يزيد على ااعتني.22املادة )

ا يتجاوز مثانية مقررات وا يق  ع  مخسة ( حيدد عدد املقررات يف ك  فص  درااي مبا 27املادة )

 مقررات، وللمجلس حضافة مقرر واحد على ذلك.

 م  اجمللس. ( تعتمد اخلطة الدراية املرفقة وجي ز تعدي  بعض حمت ياتها بقرار 70املادة )

يف ك  عدد الطالب املسجلني  ( تفتتح ااختصاصات يف املعهد بقرار م  اجمللس شريطة أر ا يق 71املادة )

 مادة اختصاصية ع  مخسة طالب.

( ي زع الطالب الناجح ر حىل السنة الرابعة على ااختصاصات احملددة يف املعهد وفق الق اعد اليت 78املادة )

يف ض ء العدد الذي حيدده اجمللس يف ك   خذًا فيها بااعتبار رغبة الطالبيضعها اجمللس آ

زها الطالب يف املقررات ذات العالقة بااختصاص اختصاص واملعدل العا  والعالمات اليت حا

 املطل ب.

 الباب احلادي عشر: نظا  امتحانات الدرااات العليا

وجتري مناقشة الراائ  وفق التق يم متحانات اتعقد ا( يبدأ العا  الدرااي للدرااات العليا و 72)املادة 

 دة بهذا الشأر يف نظا  ك  درجة.السن ي الذي يصدره جملس املعهد مبا ينسجم مع الق اعد ال ار

م  جمم ع % 22ع   مست فيًا نسبة دوا  ا تق  الطالب متحار املقرر أر يك رالدخ ل ليشرتط  (70) ملادةا

 مجلس يف حاات الضرورة قب للالساعات املخصصة للمقرر وحا حر  م  دخ ل اامتحار. وجي ز ل

 %.72الطالب حىل اامتحار حذا كار حاصاًل على نسبة دوا  ا تق  ع   دخ ل
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حدهما ألعمال السنة واآلخر لالمتحار أتتألف العالمة النهائية امتحار املقررات م  جزأي  اثنني  (72)املادة  

 النهائي. 

  .مقرر م  املقرراتك  ل النهاية العظمىعلى األق  م   %60احلد األدنى للنجاح يف ك  مقرر  (76) املادة

امتحار املقرر  حعادة لطالبل حيق، وا ةأكثر م  مرة واحد الدراايةطالب حعادة انته لا جي ز ل( 77)املادة 

 الذي جنح فيه. 

جي ز وقف التسجي  لك  م  درجيت املاجستري والدكت راه ملدة انتني منفصلتني أو متصلتني  )72املادة )

 لس.كحد أقصى، وذلك بقرار م  اجمل

لإلشراف على حتضري راائ  املاجستري والدكت راه  أعضاء اهليئة التدريسيةيعني اجمللس أحد ( 77املادة )

يشارك يف اإلشراف أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات واملعاهد العليا يف اجلمه رية أر جي ز و

  العربية الس رية أو اجلامعات العربية أو األجنبية .

ما حذا كانت مبينًا فييقد  املشرف على الراالة بعد اانتهاء م  حعدادها تقريرًا مفصاًل  (100)املادة 

يسمي اجمللس جلنة احلكم على الراالة صاحلة للعرض على جلنة احلكم، فإذا قرر صالحيتها 

  بناء على اقرتاح جملس الشؤور العلمية والطالبية.

 لراائ  املاجستري وم  مخسة أعضاء لراائ  الدكت راهأعضاء  ثالثةتؤلف جلنة احلكم م   (101)املادة 

واملعاهد  امعاتاجليف  أعضاء اهليئة التدريسيةأحدهم املشرف على الراالة واآلخرور م  بني 

 .وأصحاب اخلربة أو اجلامعات العربية أو األجنبية اجلمه رية العربية الس رية العليا يف

يتضم  نتيجة الطالب، فحص الراالة ومناقشتها تقريرًا مفصاًل  تقد  جلنة احلكم بعد (108)املادة 

يعرض على اجمللس اعتماده وللجنة أر ت صي بتبادل الراالة على نفقة املعهد كليًا أو جزئيًا 

 وحهداء الطالب نسخًا منها ومنحه مكافآت عنها ويضع اجمللس الق اعد الناظمة لذلك.

أر يرخص للطالب الذي ي تقرر  جملس الشؤور العلمية والطالبيةح بناء على اقرتا( للمجلس 102)املادة 

 درجة املاجستري أو الدكت راه حعادة تقديم راالته بعد ااتكمال أوجه النقص فيها.لأهليته 

 الباب الثاني عشر: نظا  برامج التدريب والتأهي  والتخصص

وفق الق اعد اليت  يقررها   أو حماضراتيقيم املعهد دورات تدريبية أو ختصصية أو ندوات ( 100املادة )

هذه الدورات أو الندوات بناء على طلب جهة معينة م  مؤاسات القطاع العا   حقامةاجمللس وجي ز 

 املشرتك. اخلاص أو أو

 ( يشرتط يف قب ل املرشح للربنامج التدرييب أو الدورة التدريبية:102املادة )

 املطل ب وحمققًا لشروط اتباع الدورة.أر يك ر حاصاًل على املؤه  العلمي  ( أ

أر يتقد  بطلبه خالل الفرتة احملددة لتقديم الطلبات، وأر جيري ترشيح امل فدي  أص ًا م    ( ب

 قب  اجلهة اليت يعمل ر بها.

 ج( أر يسدد را   الدورة اليت حيددها النظا  املالي.

 املعتمد م  قب  اجمللس.( حتدد الدورة وعدد املقب لني فيها وفق النظا  106املادة )
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( متنح وثيقة اتباع دورة تدريبية أو برنامج تدرييب للمرشح الذي أنهى بنجاح ااختبارات 107املادة ) 

والدرااات املقررة، م قعة م  قب  مدير مديرية الربامج والدورات التدريبية والعميد. وحيدد 

 اجمللس من ذج هذه ال ثيقة.

لق اعد األنظمة املعم ل بها يف املعهد، ويلتزم ر بتطبيقها خالل فرتة اتباعهم  خيضع املتدرب ر (102املادة )

 الربامج والدورات التدريبية.

 الباب الثالث عشر: شروط وق اعد انتقال الطالب حىل املعهد

رية : جي ز اانتقال حىل املعهد، م  اجلامعات أو املعاهد العليا الس رية احلك مية وغري الس  0(107املادة )

وفق الق اعد اليت يقررها جملس املعهد مع    ذات ااختصاص املماث  اختصاص املعهد 

 :يمراعاة ما يل

 أر تك ر اجلامعة أو املعهد معتمدًا م  وزارة التعليم العالي يف اجلمه رية العربية الس رية. .أ

للجامعات حتقيق شرط اإلقامة يف بلد الدرااة مثانية أشهر لك  عا  درااي، بالنسبة  .ب

 واملعاهد غري الس رية.

 ( يشرتط يف طالب اانتقال:110املادة )

 أر يك ر حائزًا على الشهادة الثان ية الس رية العامة أو التجارية أو ما يعادهلما. ( أ

 ب( أر يك ر قد اجتاز بنجاح السنة اجلامعية الثانية على األق . 

 اليت كار مسجاًل فيها.ج( أا يك ر قد ااتنفد فرص التسجي  يف اجلامعة 

 د( أا يك ر قد أنهى درااته اجلامعية.

 ها( أر يتقد  بطلب اانتقال حىل املعهد ضم  امل اعيد اليت حيددها اجمللس.     

 ( ا تقب  طلبات اانتقال حىل السنة األخرية يف املعهد.111املادة )

على اقرتاح جملس الشؤور العلمية والطالبية  يف  ( يتم قب ل طلبات اانتقال بقرار م  اجمللس بناًء118املادة)

 ض ء القدرة اااتيعابية لك  انة درااية وذلك وفق الق اعد والشروط اليت يضعها اجمللس.

                               ( ُيحدد جملس الشؤور العلمية والطالبية املقررات اليت يكلف الطالب 112املادة )

 اهج، على أا تزيد على أربعة مقررات وحا اج  الطالب يف السنة األدنى.بها نتيجة اختالف املن

 الباب الرابع عشر: الفعاليات اإلدارية يف املعهد

 ( يضم املعهد عددًا م  الفعاليات اإلدارية )مديريات، دوائر، مكاتب، شعب( الراية منها:110املادة )

 مهامهم يف حدارة املعهد وتسيري أم ره. مؤازرة ااداريني العلميني وأمني املعهد يف تأدية - أ

مساعدة اجملالس واللجار يف املعهد على مماراة اختصاصاتها وصالحياتها وما يناط بها  - ب

 م  أم ر.
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   تسهي  أعمال الطالب واملراجعني وذوي العالقة، وبص رة عامة مساعدة حدارة املعهد على

 حتقيق أهدافه.

 وحتدد اختصاصاتها وي زع العامل ر يف املعهد عليها بقرار م  العميد. ( تتم تسمية هذه الفعاليات112املادة )

ما تقتضي املصلحة  ( تشك  الفعاليات يف املعهد وحدة متكاملة يتم نق  العاملني فيما بينها وفق116املادة )

 اليت يع د تقديرها للعميد.ومبا ا يتعارض واألنظمة النافذة.

باته ال ظيفية وينفذ ما يصدره حليه رئيسه م  أوامر وليس له اامتناع ( يق   ك  مرؤوس ب اج117املادة )

 ع  التنفيذ وله بعد التنفيذ أر يقد  اعرتاضه حىل اجلهة األعلى.

 الباب اخلامس عشر: أحكامة عامة وختامية

خ تاري \2\( خيضع طالب املعهد الس ري ر وم  يف حكمهم حىل أحكا  املرا   التشريعي رقم 112املادة )

6/1/8002. 

( ا جي ز أر يبقى الطالب مسجاًل يف املعهد مدة تزيد على مثلي مدة الدرااة لني  الدرجة املقررة 117املادة)

 ويضع اجمللس الق اعد الناظمة لذلك.

( جي ز ت قيف تسجي  الطالب ملدة انة واحدة فقط يف ك  حلقة )انة خالل احللقة األوىل وانة 180املادة )

م  بدء العا  الدرااي وتعرض  الثانية( على أر يقد  الطلب أثناء الشهر األولخالل احللقة 

 األاباب على اجمللس للنظر يف اقرار قب له أو رفضه.

( ا حيق للطالب أو املرشح املسج  يف أي م  الدرجات العلمية أو الربامج التدريبية اارتداد 181املادة )

 بالرا   غري املسددة أص ًا.الرا   املسددة ألي ابب كار ويطالب 

 (  تعترب أنظمة الدرااات العليا )احللقة الثالثة( جزءًا ا يتجزأ م  هذه الالئحة.188املادة)

أ. جي ز قب ل الطالب يف السنة الثانية )م  احللقة األوىل( م  احلائزي  على شهادة املعهد  2(182املادة )

املعهد، أو أية درجة علمية معادلة هلا،  املت اط يف ااختصاصات املماثلة اختصاصات

 حيددها جملس املعهد بناء على اقرتاح م  جملس الشؤور العلمية والطالبية.

يضع جملس املعهد ان يًا شروط وق اعد قب ل الطالب املشم لني بأحكا  الفقرة )أ( ب. 

 حىل حتقيق الشروط التالية: السابقة ومعايري املفاضلة فيما بينهم حضافة

 أر ا يق  تقدير خترج الطالب ع  جيد.. 1

 أر ا يك ر قد مضى على خترجه أكثر م  ثالا ان ات.. 8

 % م  العدد الكلي لطالب السنة الثانية.80أر ا يتجاوز عدد املقب لني  .2                  

 نظمة املالية للمعهد.أر يق   بتسديد الرا   الدرااية املقررة يف األ. 0                  

جي ز بقرار م  جملس الشؤور العلمية والطالبية، تكليف الطالب املقب ل وفق األحكا  السابقة ج( 

يف مقررات م  السنة الثانية، وذلك ألوىل، كما جي ز حعفاؤه م  مبقررات حدارية م  مقررات السنة ا

د املت اط، شريطة أر ا يزيد عدد أمثال اليت دراها الطالب يف املعه  حطار احملت ى العلمي للمقررا

 املقررات اليت مت تكليفه بها أو حعفاؤه منها على اتة أمثال.
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أو يف ائحة املعهد يطبق  8001/ لعا  00ص يف القان ر رقم /يف ك  ما ي يرد عليه نص خا( 180املادة) 

 وتعديالته.   1772لعا  / 27قان ر تنظيم اجلامعات وائحته التنفيذية واملرا   التشريعي رقم /

***** 

 النص ص النافذة م  الالئحة الداخلية للمعهد الصادرة 

 0/18/8008/و( تاريخ 862بالقرار ال زاري رقم )

 *الفقرتار اآلتيتار م  املادة الثامنة املتضمنة اختصاصات جملس املعهد:

حقرار منح التع يضات واملكافآت واملنح العينية والنقدية للمتعاقدي  واحملاضري  واألااتذة الزائري   -  

 والطالب ومجيع العاملني يف املعهد واملكلفني بالعم  فيه

 حقرار تعيني أعضاء اهليئة التعليمية وترقيتهم. -  

 27املادة : 

 فآت الدرااية بقرار م  جملس املعهد وفق األحكا  التالية:أ. يستفيد الطالب املتف ق ر م  املنح واملكا

يعفى الطالب الثالثة األوائ  الناجح ر يف ك  انة م  ان ات املرحلة التحضريية م  رام  -1

 اخلدمات اجلامعية املقرر للسنة األعلى يف النظا  املالي وفق ما يلي.

 % للطالب األول.100 -

 % للطالب الثاني. 72 -

 الثالث.% للطالب  20 -

 ويف حال تساوى أكثر م  طالب يف املعدل، يستفيد ك  منهم على حدة م  اإلعفاء املقرر لرتتيبه.   

يعفى الطالب األول فقط الناجح يف السنة الرابعة يف ك  اختصاص م  اختصاصات مرحلة  -8

 اإلجازة م  كام  رام اخلدمات اجلامعية املقرر للسنة اخلامسة.

ريج األول يف مرحلة اإلجازة مكافأة مالية مقط عة مقدارها مينح الطالب اخل -2 

 ل.س مخس ر ألف لرية ا رية.200000

ويقصد باخلريج األول الطالب الذي حص  على أعلى معدل عا  م  بني مجيع خرجيي ك  اختصاص      

 م  اختصاصات املعهد خالل عا  خترجه.

 لسابقة ما يلي:ب. يشرتط ااتفادة الطالب م  أحكا  الفقرة )آ( ا

 %.72أر ا يق  معدل جناحه السن ي " أو معدل خترجه " ع   -1     

 أر ا يك ر معاقبًا بالفص  م  املعهد أو معاقبًا بسبب الرش يف اامتحار. -8       

 أر يك ر بريء الذمة ماليًا جتاه املعهد. -2 

 الدرااية السابقة. يف أحدى السن ات أر ا يك ر راابًا أو أوقف تسجيله -0

تشك  بقرار م  جملس املعهد جلنة لدرااة ملفات الطالب املعنيني وترفع للمجلس جدوًا بأمساء  -ج

 مع مقرتحاتها اختاذ القرار املنااب.  ط اااتفادة م  أحكا  هذه املادةالطالب الذي  اات ف ا شرو

 


