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  طلب تسجيل بالجامعة  جامعة تشرين

  الصورة الشمسية
  للعام الدراسي........ /..........  دائرة شؤون الطالب

  كلية: ............................  الرقم الجامعي   
  القسم:............................  (              ) 
  .الصف:..........................  
__________________________________________________________________________________  
  ..............................اسم األم:   اسم األب: ....................  االسم والنسبة..................................- 1

  محل ورقم القيد في السجل المدني ..........................................  مكان وتاريخ الوالدة ..............................
  ..........................اللغة األجنبية   الجنسية ......................  المحافظة التابع لها ...............................

  .......العنوان الدائم ..............................................................................................................
  هاتف إن وجد.....................رقم ال  العنوان المؤقت في الالذقية ............................................................

  من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: 137بعد اطالعي على المادة -2
  أرجو تسجيلي في الصف ........................... من قسم .......................... بكلية ................................... 

  .......... للعام الدراسي السابق:امتحانات الدورة ..................................................علمًا بأنني بنتيجة 
  

                                               وربطًا الصورة المطلوبة لمنحي                                                        
  

  الطوابع القانونية      وٕانني بريء الذمة تجاه الجامعة.              توقيع الطالب        
  طابع نقابة معلمين  طابع هالل أحمر  طابع مالي                

  يستلم طلب التسجيل الموظف المسؤول.
  االسم:..............................
  التوقيع : ...........................

  إلى أمانة الصندوق: لقبض المبلغ الوارد في اإلرسالية.-3
  اسم الموظف المسؤول عن تنظيم اإلرسالية ......................................... التوقيع..................... 

  ......................... وبموجب اإلرسالية رقم .................. الحياة الجامعية: سجل الطالب برقم جامعي ............  -4
  هوية .................. تاريخ................ 

  تاريخ ..............................كما اعدت الهوية والمصدقة المطلوبتين برقم
  مصدقة................تاريخ................

  التسجيل.....................................................التوقيع..................اسم الموظف المسؤول عن 
  اسم الموظف المسؤول عن تنظيم الهوية والمصدقة............................................... التوقيع...................

  الجامعية.رئيس الدائرة: جرى تسجيل الطالب في الحياة إلى  -5
  اسم الموظف المسؤول عن الحياة الجامعية ...................................................... التوقيع................... 

  إلى قسم األضابير: للحفظ في إضبارة الطالب. -6
 رئيس دائرة شؤون الطالب                      

 مصدقة جامعية ھوية جامعيةراسب منقولناجح
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 الجمھورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي

  جامعة تشرين
  استمارة خاصة بطالب جامعة تشرين

  
  20/ .......20....... الدراسي للعام

  
  
  
 

 الصورة الشخصية
 
 
 

  
  

  ------------------------  العمل  ---------------  الجنسية  ------------------------------- االسم والشھرة  -1
  

  ------------------------ منطقة  ---------------  محافظة  ----------------------- تاريخ ومكان الوالدة  -2
  

  ----------------  دخله الشھري  ---------------  عمله  -----------  عمره  ---------------------  اسم األب -3
  

  -------- ---------------  عملھا  ---------------  عمرھا  ----------------------  اسم األم -4
  

  ------------------------------------------------------------------------------------------  عنوانك الدائم بالتفصيل -5

  ----------------------------------------------------------------------------------------  الحالي بالتفصيلعنوانك  -6

  -----------------------------------------  اسم وعنوان أقرب شخص في مدينة الالذقية يمكن العودة إليه عند الضرورة -7
  

  --------------------------------عملھا  ------------------جنسيتھا  --------------------------------------اسم الزوجة  -8

 : عدد األوالد وأسماؤھم -9

  الوضع العائلي  مكان اإلقامة  العمل  االسم م
          

 الوضع الجامعي - 10

 -----------------------------القسم:  ---------------------------: الكلية  - أ
  

------------------------: اللغة األجنبية  - ب
-  

  --------------  ھل أنت متفرغ للدراسة أو ال -د ----------------------------------------: األلعاب الرياضية التي تمارسھا -ج
  

  ------------------------------------------------------------قضيتھاالبلدان العربية واألجنبية التي سافرت إليھا والمدة التي  - ھـ

  --------------------------------------------------------------النوادي والھيئات والجمعيات واالتحادات التي انتسبت إليھا  -11
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القدامى الطالب تسجيل  وثيقة استصدار

معتمد رسوم الطالب في الكلية شعبة شؤون الطالب
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من قبل الموظف المختص

ارسال نسخة من 
قوائم الطالب الذين 
اوقفوا تسجليھم
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ديوان الكلية مديرية شؤون الطالب رئيس اجلامعةالعميدشعبة شؤون الطالب
املركزية �ت شعبة االمتحا

تقديم طلب اعادة القيد
 QP06- F1  من قبل الطالب

او وكيله القانوني مرفقا به حياة 
جامعية كاملة االركان

 QP06- F2 وموثقة اصوال.

تسجيل الطلب اصوال بعد 
استكمال متطلباته

توقيع الطلب 
المقدم

يتم الموافقة على 
الطلب

تتم إجراءات تسجيل الطالب 
أصوالً 

بتفصيل الشعبة رئيس قيام 
وضع الطالب على الطلب 

مع بيان المقترح المذكور

يحق للطالب أن يحتفظ 
بصورة عن الطلب 
المذكور بعد التسجيل

أو من يكلفه  الشعبةيقوم رئيس 
الطالب  بإعداد إرسالية بأسماء

الذين ألغوا ترقين قيدھم 

توقيع ارسالية اسماء 
الطالب الذين  الغوا 

ترقين قيدھم

توقيع ارسالية اسماء 
الطالب الذين  الغوا 

ترقين قيدھم

استالم ارسالية اسماء 
الطالب الذين الغوا 

ترقين قيدھم

وقوعات إعادة القيد ترحيل 
على صحيفة الطالب (  التسجيل) 

.من قبل الموظف المختص

استالم ارسالية اسماء 
الطالب الذين الغوا 

ترقين قيدھم
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شعبة شؤون الطالب �تديوان الكلية �ئبهرئيس الدائرةشعبة االمتحا العميد أو 

الطالب بطلب   تقديم
استصدار وثيقة الحياة 

 QP08- F1 الجامعية

استصدار استمارة حياة 
جامعية 
 QP08- F2  من واقع

سجالت الطالب

العودة إلى سجالت 
الطالب والحصول على 
المعلومات الالزمة

توقيع استمارة الحياة 
الجامعية من 

الموظف المختص 
ورئيس الشعبة

توقيع استمارة الحياة 
الجامعية من 

الموظف المختص 
ورئيس الشعبة

توقيع استمارة 
الحياة الجامعية

توقيع استمارة 
الحياة الجامعية

العودة إلى سجالت 
الطالب والحصول على 
المعلومات الالزمة

  



 

  مان الجودة

  طالب

 

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

  

جامعة تشرين

دليل
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 جامعة.

دم جواز التحع
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ة في مطلع ا
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ت الحكومية

كليات المتماث
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نص إعالن ال

ق على التحويل
  ول إليها.

ب المحول نتي
مة الجامعية ا
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ن الكليا ثل ب

ين في مرحلة
 تنظيم الجامعا
الب من جامع
ي سنة القبول

إذا ك الطالب،
 القسم المماثلي
ويل األفضليات

 المقررات
أعلى وفق ع ة

لكليتين المحول
ت واألقسام في 
 طالب كليات
ا بموجب إعال

ة الطالب المس
 الشهادة الثان
الذي سجلوا في
 الكليات المتم
ت األنظمة تسم
الكليات التي ن

 بمركزه السابق
لجامعة المحول
ف بها الطالب
ها وفق األنظم

وتعد  ،سته فيه

15

حويل املتماث

طالب المسجلي
 ألحكام قانون

ر تحويل الطال
التحويل فيجوز 

كون درجات 
حاق بالكلية أو
راعى في التحو
ناجح في كل 
منقول إلى سنة
وافقة عميدي ا
ل بين الكليات

ناء ولى (باستث
سنويا لمختص

بتحويل دراسة 
 درجاتهم في
ليها في العام ا
 بالتحويل بين 

وٕان كانت بها،
بالتحويل بين 

طالب المحول 
ض مع أنظمة ا

رات التي يكلف
هبحملمسموح 

لذي حول دراس
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شروط التح
 

لطليجوز   -
الخاضعة 

a. يقتصر
b. ال يجو
c. أن تك

االلتح
d. أن يرا

الن -
الم -
مو -

يتم التحويل  -  ب
السنة األول
الجامعة الم

   
ب ال يسمح  -أ

إذا كانت
التحويل إلي

ال يسمح ب  - ب
المسموح به

ال يسمح ب  -ج
  منها.

  
يحتفظ الط  -

ال يتعارض
تعد المقرر  -  ب

األربعة الم
الدراسي الذ
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TU‐S

 وفق 
خولهم 
 للمرة 

  كلية
خولهم 
 للمرة 

 عام 
ب أو 

صوى 

االت 
لحالة 
ًا في 

لسنة 
ح له 

SM QP19‐D1

 جامعة أخرى 
دة الثانوية تخ
ي سجلوا فيه ل

التحويل إلى  
دة الثانوية تخ
ي سجلوا فيه ل

خذ العالمة في
 أو من العرب

  شواغر.

 الضرورة القص

ما عدا حا ا،
وفي هذه الح ،

 لو كان ناجحًا

بل فيها في ال
ومن ثم السماح

1  Issue 

ية مماثلة في 
هم في الشهاد
 الدراسي الذي

  غير المقيم)
تهم في الشهاد
م الدراسي الذي

عام القبول تؤخذ
ي غير المقيم
ه في إمالء الش

ما عدا حاالت 

لمستجدين فيها
التحويل إليها 

ل إليها حتى ل

تي قبجامعة ال
 عام القبول و

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

تحويل إلى كلي
 كانت درجاته
إليها في العام

السوري –زي 
ذا كانت درجات
 إليها في العام

 محدثة في ع
مي أو السوري
عالمة مفاضلته

م عية للطالب،
  يل إليها.

لى الطالب الم
معة المطلوب 
لجامعة المحول

  رة.

م العام في الج
 له بذلك في 

.  

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

لقبول العام الت
إذا ر المقيم)

ون بالتحويل إ

 التعليم المواز
لقبول العام إذ
غبون بالتحويل

تكن  ى كلية لم
 التعليم النظام
ألولى وليس عال

 الحياة الجامع
مطلوب التحويل
 إال بالنسبة إلى
 لمجلس الجام

في ال  األخيرة

ي السنة األخير

زي إلى النظام
لثانوية تسمح 
 في العام ذاته

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ن وفق نظام ال
السوري غير 

لية التي يرغبو

ن وفق (نظام
ى وفق نظام ال
لكلية التي يرغب

ي التحويل إلى
تم وفق نظام 
ى للمفاضلة األ

واحدة فيمرة 
س الجامعة الم
لسنة األخيرة 
 يعود تقديرها 
مقررات السنة 

يات الطب هي

 التعليم المواز
في الشهادة ال
تي يرغب بها 

15

الب المسجلين
-عليم الموازي

بالجامعة والكل
  .ي الجامعة

طالب المسجلين
ي جامعة أخرى
بالجامعة أو ال

 ي الجامعة.

حويل يرغب في
كان التحويل يت
مة الحد األدنى

لتحويل سوى م
 تقديرها لمجلس
التحويل في ال
القصوى التي 
طالب بجميع م

خامسة في كلي

ويل من نظام
كانت درجاته ف
لى الجامعة الت

Page 96 of 

 
يجوز للطال  -

(نظام التع
االلتحاق ب
األولى في

يجوز للطال  -  ب
مماثلة في
االلتحاق ب
األولى في

  سًا:
ن طالب التحو

أما إذا كا يل.
نب يعتد بعالم

 سًا:
ال يجوز ال  -

التي يعود 
ال يجوز ا  -  ب

الضرورة ا
يطالب الط

  المقرر.
وتعد السنة الخ

 ً:  
 للطالب التحو
 للقبول إذا ك
ويل المماثل إلى
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رابعًا:
- أ

ب

خامس
إذا كا
التحوي
األجان
سادس
- أ

ب

و
سابعاً 
يجوز
التالية
بالتحو
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عميد الكلية او من
ينوب عنه  اللجنة املكلفة ديوان الكلية

بدراسة الطلبات
جملس القسم 
جملس شؤون الطالب او جملس الكليةان وجد

شعبة شؤون الطالب يف الكليةجملس اجلامعة

 QP19-F1  تقديم طلب
للحصول على الموافقة المبدئية 
للتحويل من قبل الطالب الذي 

شروط التحويل المتماثل   يحقق
QP19-D1  او وكيله القانوني  ،

و -ه-د-ج-ب-مرفقا به الوثائق أ
1-2المذكورة في البند 

توقيع الطلبات 
مع الوثائق   المقدمة

 المرفقة

دراسة الطلب التخاذ 
قرار بقبول التحويل

اعداد قرار مجلس كلية 
باقتراح الموافقة على 

التحويل

اتخاذ قرار مجلس 
قسم  باقتراح الموافقة 

على التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل 
بعد استيفاء الشروط

تسجيل الطلبات المقدمة 
مع الوثائق المرفقة

تسجيل الطلبات المحولة 
التخاذ االجراءات الالزمة

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري 
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل 
والمقررات المعقى منھا

 قبول تم الذين الطالب اسماء اعالن

 موقع او االعانات لوحة في تحويلھم

الكلية

  قرار  عن  صورة  على  الطلب  يحصل  ان  يمكن
منھا  المعفى  بالمواد  وقائمة  تحويله  على  الموافقة

ً   الطلبات  دراسة تباعا

  صاحب  الى  المرفوضة  الطلبات  اعادة
الرفض  اسباب  بيان  مع  العالقة

  صاحب  الى  المرفوضة  لطلبات  تسليم
الرفض  اسباب  بيان  مع  العالقة



 

  مان الجودة

  طالب

 

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

  

جامعة تشرين

دليل
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TU‐S

  كرية

العام 
شعبة 
 من 

نوني 
لكلية 
مرفقًا 

راسي 
 ،(..
حويل 

ا في 
 قبل 

تاريخ 
ع من 

.  
خالل 

SM QP20 

دسة العسكر

في بداية ا ية
ص، ورئيس ش
ل فورا تقديمها

أو وكيله القان
، إلى ديوان ال
ئية للتحويل، م

 . الحال)

فيها العام الدر
قبوالت أخرى.
العقوبات والتح

، بعد تسجيلها
 تحويلها من

  
) تا180قرار (

أسبوع خالل 
قتراح الموافقة.
الب أصوًال، وخ

Issue 

 ٔالاسد للهند

ل عميد الكلي
 القسم المختص
طلبات التحويل

TU-SM QP أ
ة ذات الصلة،
الموافقة المبدئ

(حسب   منها
 ها الطالب.

صوًال، مبينًا ف
م، موازي، قب
و االستنفاد وا

T. 

)8-2 البند (
 الصلة، ويتم
لطلبات يوميًا.

)، سندًا للق3-
رها اللجنة قرا

تخاذ القرار باق
س شؤون الطال

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

  ون
ية وأكاديمية

من قبل  إدارية
ضوية رئيس 

لدراسة ط  يلزم

P20-D1تماثل 

 الكتب الوزارية
حصول على 

المحول  جامعة
 سجل بموجبه

TU‐ وموثقة أص
 تسجيله (عا
 أو الرسوب أو

 
 

TU-SM QP

كورة سابقًا في
ت الوزارية ذا

 بدراسة هذه ال
-2ا في البند (

تحيللقرار، و 
جلس الكلية، ال
ة، إلى مجلس

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

جراء العشرو
وم التطبيقي

وجب مذكرة 
ي الكلية وعض

انات، ومن يح

 التحويل المت
 المحددة في 

TU-SM Q الح

 أو رئيس الج
ة الثانوية التي 
‐SM  QP06‐

 مرة، وطريقة
جاح أو الترفع 
TU‐SM QP. 
 منها الطالب.

P09-F2 صوالً 
 خراج قيد.

 المرفقة المذك
ة في الكتب 
للجنة المكلفة 
ة المشار إليها
لة بموضوع ال
 إن وجد ومجل

اقتراح الموافقة 

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ٕالاج
ي للعلود العا

 كل كلية بمو
ب اإلداري في
س شعبة االمتح

.  
 يحقق شروط
 وخالل الفترة

QP20-F1طلب 

 المحول منها،
 وثيقة الشهادة

F2‐ ة األركان

لطالب ألول 
من حيث النج

P06‐F2  وجد

معة المحول من
صل وموثق أص
لشخصية أو إخ
ت مع الوثائق
مواعيد المحدد
وب عنه إلى ال
من قبل اللجنة
الته ذات الصل
 مجلس القسم
 لية المتضمن

 .ه صدور 

15

ل من املعهد

 
ة فيكيل لجن

برئاسة النائب 
رئيسطالب، و 

الب في الكلية
الذي  لطالب

وكالة قانونية،
ل إليها، بطحوي

  ق التالية:
ة عميد الكلية 
ة مصدقة عن 
 جامعية كاملة
 سجل فيه ال
عه الجامعي م
سي السابق إن

الجام  ذمة من
ف درجات مفص
ة عن الهوية ال
يل هذه الطلبات
كلية خالل الم
ميد أو من ينو
لطلبات تباعًا م

وتعديال 2014
إلى يم الطلب

رار مجلس الكل
لى األكثر من
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حويل املتماثل


يتم تشك 1-1

الدراسي،
شؤون الط
قبل الطال

يتقدم ال 1-2
بموجب و
المراد التح
به الوثائق

موافقة  .أ 
صورة  .ب 
حياة ج  .ج 

الذي
ووضع
الدراس

براءة   .د 
كشف  .ه 
صورة  .و 

يتم تحوي 1-3
ديوان الك
السيد العم

تدرس الط 1-4
23/2/4

تاريخ تقدي
يحال قرا 1-5

أسبوع على
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TU‐S

ليات 

ويلهم 
 

معرفة 
 وفق 

وافقة 

 عن 
 

  ونيـــة

ل فيـه 
 مــن 
   وجــد

  قيـــــــــة

SM QP20 

محولة من الكل
 زمة.

 تم قبول تحو
  االلكتروني.
لمعري اسبوعيًا 

دراسية للكلية 

 عن قرار المو

احب العالقة
لرفض.سباب ا

 الطوابـــع القانو

ي الـذي سـجل
ضــعه الجــامعي
ي الســابق إن 

لعلـــــــــوم التطبيق

Issue 

طلبات المال ب
إلجراءات الالز
لطالب الذين

وقع الجامعةم
بشكل دوري ب

فرق الخطة الد

صورةة على 

روط إلى صا
، مع بيان أسب

 ملصـــق عليـــه

 حال.
 .لطالب

ا العـام الدراسـي
رى...)، ووض
تحويــل الدراســي

ـــــــد العـــــــــالي لل

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

 حسب الحال
عنية، التخاذ اإل
 عن أسماء ال
 الكلية ضمن م
ة شؤون الطال
 بها بموجب ف

الب في الكلية
 ابق.

 ال تحقق الشر
 التقدم بالطلب

يـــل الدراســـي، 

منها حسب الح
جل بموجبها ا
قـة، مبينـًا فيهـا
ي، قبــوالت أخــر
والعقوبــات والت

TU‐SM. 

ألســـــــــد والمعهـــ

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

عة جلس الجام
لى الكلية المعن
كلية أن تعلن 
وعلى صفحة 

شعبة مراجعة 
منها والمحمل 

شؤون الطال ة
ة في البند السا
فوضة والتي 

من  ى األكثر

خـــاص بالتحوي

عهد المحول م
ثانوية التي سج
 أصوًال أو وثيق
 (عــام، مــوازي
 أو االســتنفاد و

 ا الطالب.
M QP09‐F2 الً 

 راج قيد.
ن اكاديميـــــــــة األ

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

لطالب أو مج
إل وتعادروط، 

الكطالب في 
، والكلية النات

 قبول تحويله 
رات المعفى من

 لمشار إليه.
صل من شعبة
لمواد المذكورة
 الطلبات المرف
الل أسبوع على

ـوان الكليـــة الخ
 

ة أو مدير المع
يقة الشهادة الث
ألركان وموثقة 
طريقــة تســجيله 
ع أو الرســوب 

ة المحول منها
 وموثق أصوالً 
خصية أو إخرا
متماثـــــــــل بـــــــــين

15  P

جلس شؤون ال
عد استيفاء الشر
عبة شؤون الط
 في لوحة إعال
طالب الذي تم
حويل، والمقرر

ال )180قرار (
صلطالب أن يح
ويله، وقائمة با
 الكلية إعادة 
وان الكلية، خال

 
طلـــب إلـــى ديـــ
TU-SM QP 

مدير األكاديمية
صدقة عن وثي
معية كاملة األ
ألول مــرة، وط
جــاح أو الترفــع

TU‐SM Q. 
مة من الجامعة
رجات مفصل
عن الهوية الشخ
ط التحويـــــــــل الم

TU SM Q. 
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مج يبت 1-6
أصوًال بعد

شععلى  1-7
الدراسي، 

على الط 1-8
نتائج التح
شروط الق

يمكن للط 1-9
على تحوي

على ا 1-10
طريق ديو


نمـــوذج ط 2-1

 P20-F1
موافقة مد 2-2
صورة مص 2-3
حياة جام 2-4

الطالــب أل
حيــث النج
QP06‐F2

براءة ذمة 2-5
كشف در 2-6
صورة ع 2-7
شـــــــــروط 2-8

QP20–D1
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TU‐S

  والً 

لوجيا 
 على 
ساس 

وفق  

أو  ،
 –رباء

الذي 

 حويل
عامة 

SM QP20‐D1

جامعات أصو

لجامعات 

طبيقية والتكنولو
حيث ال تزيد 
لقبول على أس

  ص المماثل.
 سة العسكرية،

قوات المسلحة
الهندسة (كهرب
ورة في العام ا

ط وقواعد التح
ية والشروط الع

1  Issue 

ي الج ن  سجل

 المتماثلة في ا

لي للعلوم التط
ف المقررات بح
لمعهد) ويتم ا
ي االختصاص
 األسد للهندس

ي الجيش والق
كلية  ويل إلى

 بالكلية المذكو

ق بحقه شروط
مدير األكاديمي

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

ت املهنية املس

 بين الكليات 
   

لمعهد العالب ا
حسبان اختالف
 الطالب في ا
 تخوله القيد في
الب أكاديمية 

وت تطوعه في
غب في التحوي
نوية االلتحاق

ا بعدها تطبق
 الخطية من م

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Iss

د والثانويات

حويل المتماثل
TU‐SM QP19 

ثلة على طالب
 مع األخذ بالح
ة التي درسها

المة الطالب ع
ماثلة على طال

ديمية لعدم ثبو
إذا رغ ة،لخدم

ي الشهادة الثان

نة الثانية وما
 إليها الموافقة

جامعة تشرين

دليل

sue Date:

وائل املعاهد

شروط التحفي 
D1‐9) 19راء 

لكليات المتماث
حوث العلمية م
ت (في المرحلة
ج إذا لم تكن ع
 الكليات المتما

ي يترك األكاد
 أو لضرورة ال
وله درجاته في

 ة المطلوبة.
نقول إلى السن
لسابقة مضافًا

 هذا القرار.

P

اثل ألل املتم

البنود الواردة ف
ة ضمن اإلجرا
التحويل بين ال
الدراسات والبح
جمالي المقررات
ي حتى التخرج
 التحويل بين 

سنة األولى الذي
سباب صحية 

بشرط أن تخو 
لشهادة الثانوية
لناجح أو المن
ي الفقرة (أ) ال
ص عليها في ه
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روط التحويل

مراعاة أحكام ا
ومية (المحددة
تطبق أحكام ا
التابع لمركز ا

% من إجم25
التعليم الموازي
تطبق أحكام 

  اآلتي:
طالب السن  -

لفصله ألس
ب )ميكانيك

يلي نيله ال
الطالب الن  -  ب

المذكورة في
المنصوص

 

176 

شرو

مع م
الحكو

ت .1
ا

ا
ت .2

ا
- أ

ب



 

TU‐SM QP20  Issue No.: 1  Issue Date: 1/11/2015  Page 102 of 176 

  



عميد الكلية او من
ينوب عنه  اللجنة املكلفة ديوان الكلية

بدراسة الطلبات
جملس القسم 
جملس شؤون الطالب او جملس الكليةان وجد

شعبة شؤون الطالب يف الكليةجملس اجلامعة

للحصول  QP20-F1  تقديم طلب
على الموافقة المبدئية للتحويل من 

شروط   قبل الطالب الذي يحقق
التحويل المتماثل 

QP20-D1  او وكيله القانوني  ،
مرفقا به الوثائق المذكورة في البند

 ٢-١

توقيع الطلبات 
مع الوثائق   المقدمة

 المرفقة

دراسة الطلب التخاذ 
قرار بقبول التحويل

اعداد قرار مجلس كلية 
باقتراح الموافقة على 

التحويل

اتخاذ قرار مجلس 
قسم  باقتراح الموافقة 

على التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل 
بعد استيفاء الشروط

تسجيل الطلبات المقدمة مع 
الوثائق المرفقة

تسجيل الطلبات المحولة 
التخاذ االجراءات الالزمة

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري 
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل 
والمقررات المعقى منھا

 قبول تم الذين الطالب اسماء اعالن

 موقع او االعانات لوحة في تحويلھم

الكلية

 قرار عن صورة على الطلب يحصل ان يمكن
منھا المعفى بالمواد وقائمة تحويله على الموافقة

ً  الطلبات دراسة تباعا

 الى المرفوضة الطلبات اعادة
 بيان مع العالقة صاحب

الرفض اسباب

 صاحب الى المرفوضة لطلبات تسليم
الرفض اسباب بيان مع العالقة
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تحويل أوائل المعاھد والثانويات المھنية المسجلين في الجامعات أصوالً 

عميد الكلية او من
ينوب عنه  اللجنة المكلفة ديوان الكلية

بدراسة الطلبات
مجلس القسم 
مجلس شؤون الطالب او مجلس الكليةان وجد

شعبة شؤون الطالب في الكليةمجلس الجامعة

للحصول  QP21-F1  تقديم طلب
على الموافقة المبدئية للتحويل من 

شروط   قبل الطالب الذي يحقق
التحويل المتماثل 

QP21-D1  او وكيله القانوني  ،
مرفقا به الوثائق المذكورة في البند

 ٢-١

توقيع الطلبات 
مع الوثائق   المقدمة

 المرفقة

دراسة الطلب التخاذ 
قرار بقبول التحويل

اعداد قرار مجلس كلية 
باقتراح الموافقة على 

التحويل

اتخاذ قرار مجلس 
قسم  باقتراح الموافقة 

على التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل 
بعد استيفاء الشروط

تسجيل الطلبات المقدمة مع 
الوثائق المرفقة

تسجيل الطلبات المحولة 
التخاذ االجراءات الالزمة

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري 
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل 
والمقررات المعقى منھا

اعالن اسماء الطالب الذين تم قبول 
تحويلھم في لوحة االعانات او موقع 

الكلية

يمكن ان يحصل الطلب على صورة عن قرار 
الموافقة على تحويله وقائمة بالمواد المعفى 

منھا

دراسة الطلبات تباعاً 

اعادة الطلبات المرفوضة الى 
صاحب العالقة مع بيان 

اسباب الرفض

تسليم لطلبات المرفوضة الى صاحب 
 العالقة مع بيان اسباب الرفض
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  ٕالاجراء الثاني والعشرون
  قواعد التحويل املتماثل لطالب جامعة الفرات/ دير الزور

1  
 من قبل عميد الكلية في بداية العام الدراسي، يتم تشكيل لجنة في كل كلية بموجب مذكرة إدارية 1-1

الكلية وعضوية رئيس القسم المختص، ورئيس شعبة شؤون  برئاسة النائب اإلداري في
 قبل من تقديمها فورا التحويل طلبات لدراسة الطالب، ورئيس شعبة االمتحانات، ومن يلزم

 .الكلية في الطالب
 TU‐SMالذي يحقق شروط التحويل المتماثل يتقدم الطالب  1-2 QP22–D1  أو وكيله القانوني

الفترة المحددة في الكتب الوزارية ذات الصلة، إلى ديوان الكلية  بموجب وكالة قانونية، وخالل
الحصول على الموافقة المبدئية للتحويل، مرفقًا TU‐SM QP22–F1 المراد التحويل إليها، بطلب

  به الوثائق التالية:
 موافقة عميد الكلية المحول منها، أو رئيس الجامعة (حسب الحال).  .أ 
 الثانوية التي سجل بموجبها الطالب.صورة مصدقة عن وثيقة الشهادة   .ب 
وموثقة أصوًال، مبينًا فيها العام الدراسي الذي سجل فيه الطالب  حياة جامعية كاملة األركان  .ج 

ألول مرة، وطريقة تسجيله (عام، موازي، قبوالت أخرى...)، ووضعه الجامعي من حيث 
  لدراسي السابق إن وجدالنجاح أو الترفع أو الرسوب أو االستنفاد والعقوبات والتحويل ا

TU‐SM QP06‐F2. 
 براءة ذمة من الجامعة المحول منها الطالب.  .د 
 .TU‐SM QP09‐F2 كشف درجات مفصل وموثق أصوالً   .ه 
 صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد.  .و 

)، بعد تسجيلها في 8-2يتم تحويل هذه الطلبات مع الوثائق المرفقة المذكورة سابقًا في البند ( 1-3
لكلية خالل المواعيد المحددة في الكتب الوزارية ذات الصلة، ويتم تحويلها من قبل ديوان ا

  السيد العميد أو من ينوب عنه إلى اللجنة المكلفة بدراسة هذه الطلبات يوميًا.
) تاريخ 180)، سندًا للقرار (2تدرس الطلبات تباعًا من قبل اللجنة المشار إليها في البند ( 1-4

 الته ذات الصلة بموضوع القرار، وتحال إلى مجلس القسم إن وجدوتعدي 23/2/2014
 ومجلس الكلية، التخاذ القرار باقتراح الموافقة، خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

اقتراح الموافقة، إلى مجلس شؤون الطالب أصوًال، وخالل  يحال قرار مجلس الكلية المتضمن 1-5
 .هأسبوع على األكثر من صدور 

طلبات المحولة من الكليات المجلس شؤون الطالب أو مجلس الجامعة حسب الحال ب تيب 1-6
 إلى الكلية المعنية، التخاذ اإلجراءات الالزمة. وتعادأصوًال بعد استيفاء الشروط، 
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الكلية أن تعلن عن أسماء الطالب الذين تم قبول تحويلهم شعبة شؤون الطالب في على  1-7
 ، وعلى صفحة الكلية ضمن موقع الجامعة االلكتروني.الكلية تالدراسي، في لوحة إعالنا

لمعرفة بشكل دوري اسبوعيًا  شعبة شؤون الطالبعلى الطالب الذي تم قبول تحويله مراجعة  1-8
ة للكلية وفق نتائج التحويل، والمقررات المعفى منها والمحمل بها بموجب فرق الخطة الدراسي

 المشار إليه.) 180شروط القرار (
صورة عن قرار الموافقة على صل من شعبة شؤون الطالب في الكلية على يمكن للطالب أن يح 1-9

 تحويله، وقائمة بالمواد المذكورة في البند السابق.
على الكلية إعادة الطلبات المرفوضة والتي ال تحقق الشروط إلى صاحب العالقة عن طريق  1-10

 ، مع بيان أسباب الرفض.ن التقدم بالطلبم ديوان الكلية، خالل أسبوع على األكثر

2.   
 .TU‐SM QP22 – F1 نموذج طلب إلى ديوان الكلية الخاص بالتحويل الدراسي 2-1
 .موافقة عميد الكلية المحول منها، أو رئيس الجامعة (حسب الحال) 2-2
 .صورة مصدقة عن وثيقة الشهادة الثانوية التي سجل بموجبها الطالب 2-3
حيــاة جامعيــة كاملــة األركــان وموثقــة أصــوًال، مبينــًا فيهــا العــام الدراســي الــذي ســجل فيــه الطالــب  2-4

ألول مرة، وطريقة تسجيله (عام، موازي، قبوالت أخرى...)، ووضـعه الجـامعي مـن حيـث النجـاح 
  أو الترفـــــــــــع أو الرســـــــــــوب أو االســـــــــــتنفاد والعقوبـــــــــــات والتحويـــــــــــل الدراســـــــــــي الســـــــــــابق إن وجـــــــــــد

TU‐SM QP06‐F2. 
 براءة ذمة من الجامعة المحول منها الطالب. 2-5
 .TU‐SM QP09‐F2 كشف درجات مفصل وموثق أصوالً  2-6
 صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد. 2-7
 .TU SM QP22–D1 شروط التحويل المتماثل لطالب جامعة الفرات/ دير الزور 2-8
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دير الزور/  قواعد التحويل المتماثل لطالب جامعة الفرات

عميد الكلية او من
ينوب عنه  اللجنة المكلفة ديوان الكلية

بدراسة الطلبات
مجلس القسم 
مجلس شؤون الطالب او مجلس الكليةان وجد

شعبة شؤون الطالب في الكليةمجلس الجامعة

للحصول  QP22-F1  تقديم طلب
على الموافقة المبدئية للتحويل من 

شروط   قبل الطالب الذي يحقق
التحويل المتماثل 

QP22-D1  او وكيله القانوني  ،
مرفقا به الوثائق المذكورة في البند

 ٢-١

توقيع الطلبات 
مع الوثائق   المقدمة

 المرفقة

دراسة الطلب التخاذ 
قرار بقبول التحويل

اعداد قرار مجلس كلية 
باقتراح الموافقة على 

التحويل

اتخاذ قرار مجلس 
قسم  باقتراح الموافقة 

على التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل 
بعد استيفاء الشروط

تسجيل الطلبات المقدمة مع 
الوثائق المرفقة

تسجيل الطلبات المحولة 
التخاذ االجراءات الالزمة

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري 
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل 
والمقررات المعقى منھا

اعالن اسماء الطالب الذين تم قبول 
تحويلھم في لوحة االعانات او موقع 

الكلية

يمكن ان يحصل الطلب على صورة عن قرار 
الموافقة على تحويله وقائمة بالمواد المعفى 

منھا

دراسة الطلبات تباعاً 

اعادة الطلبات المرفوضة الى 
صاحب العالقة مع بيان 

اسباب الرفض

تسليم لطلبات المرفوضة الى صاحب 
العالقة مع بيان اسباب الرفض
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قواعد التحويل المتماثل لطالب فروع الجامعات

عميد الكلية او من
ينوب عنه  اللجنة المكلفة ديوان الكلية

بدراسة الطلبات
مجلس القسم 
مجلس شؤون الطالب او مجلس الكليةان وجد

شعبة شؤون الطالب في الكليةمجلس الجامعة

للحصول  QP23-F1  تقديم طلب
على الموافقة المبدئية للتحويل من 

شروط   قبل الطالب الذي يحقق
التحويل المتماثل 

QP23-D1  او وكيله القانوني  ،
مرفقا به الوثائق المذكورة في البند

 ٢-١

توقيع الطلبات 
مع الوثائق   المقدمة

 المرفقة

دراسة الطلب التخاذ 
قرار بقبول التحويل

اعداد قرار مجلس كلية 
باقتراح الموافقة على 

التحويل

اتخاذ قرار مجلس 
قسم  باقتراح الموافقة 

على التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل 
بعد استيفاء الشروط

تسجيل الطلبات المقدمة مع 
الوثائق المرفقة

تسجيل الطلبات المحولة 
التخاذ االجراءات الالزمة

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري 
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل 
والمقررات المعقى منھا

اعالن اسماء الطالب الذين تم قبول 
تحويلھم في لوحة االعانات او موقع 

الكلية

يمكن ان يحصل الطلب على صورة عن قرار 
الموافقة على تحويله وقائمة بالمواد المعفى 

منھا

دراسة الطلبات تباعاً 

اعادة الطلبات المرفوضة الى 
صاحب العالقة مع بيان 

اسباب الرفض

تسليم لطلبات المرفوضة الى صاحب 
العالقة مع بيان اسباب الرفض
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ق شروط التحو
 الفترة المحددة

 M QP24–F1

 المحول منها،
 وثيقة الشهادة

وموثق  األركان
 تسجيله (عام
و الرسوب أو ا

T 
معة المحول من
صل وموثق أص
لشخصية أو إخ
ت مع الوثائق 
مواعيد المحدد
وب عنه إلى ال
من قبل اللجنة
الته ذات الص
 القرار باقتراح
ا ية المتضمن

 .ه صدور 

15  P

ل للطالبماث

 
ل لجنة في كل
لنائب اإلداري
 ورئيس شعبة

 .في الكلية
الذي يحققلب 

نونية، وخالل 
 إليها، بطلب

  لتالية:
ة عميد الكلية 
ة مصدقة عن 

امعية كاملة ج
 مرة، وطريقة
ح أو الترفع أو
TU‐SM QP0

 ذمة من الجام
ف درجات مفص
ة عن الهوية ال
ل هذه الطلبات
كلية خالل الم
ميد أو من ينو
طلبات تباعًا م

وتعديال 2014
الكلية، التخاذ
ر مجلس الكلي
لى األكثر من
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التحويل املتم


يتم تشكيل 1-

برئاسة ال
الطالب،
الطالب ف

يتقدم الطال 2-
وكالة قانو
التحويل 
الوثائق ال

موافقة  .أ 
صورة  .ب 
حياة ج  .ج 

ألول 
النجاح

i. 6‐F2

ة براء  .د 
كشف  .ه 
صورة  .و 

يتم تحويل 3-
ديوان الك
السيد العم

تدرس الط 4-
23/2/4

ومجلس ا
يحال قرار 5-

أسبوع على
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TU‐S

ليات 

سي، 

معرفة 
 وفق 

 على 

طريق 

طالــب 
جـاح 
  جـــــــــــد

ريس، 

SM QP24 

محولة من الكل
 زمة.

 تحويلهم الدراس
 ي.

لمعي اسبوعيًا 
ة للكلية دراسي

 قرار الموافقة 

العالقة عن ط
 رفض.

  

ســجل فيــه الط
 مـن حيـث النج
ســـــــــــابق إن وج

ـاء هيئـة التـدري

Issue 

طلبات المحال ب
إلجراءات الالز
لذين تم قبول 

االلكتروني معة
بشكل دوري ب

فرق الخطة الد

صورة عن ى 

 إلى صاحب ا
بيان أسباب الر

TU‐SM QP2.

 .ل)
 طالب.

دراســي الــذي س
ضـعه الجـامعي

 الدراســـــــــــي الس

 الخاصـة: أبنـ

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

لحال حسب ا
عنية، التخاذ اإل
ماء الطالب ال
من موقع الجام
 شؤون الطالب
 بها بموجب ف

 في الكلية على
 

حقق الشروط 
، مع ب بالطلب

F1–24 دراسي

ة (حسب الحال
ل بموجبها الط
 فيهــا العــام الد
خرى...)، ووض
ت والتحويـــــــــــل

TU‐. 

ب المفاضـالت

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

لس الجامعة ح
لى الكلية المعن
 تعلن عن أسم
فحة الكلية ضم

شعبةمراجعة 
منها والمحمل 

ب شؤون الطال
 لبند السابق.

ضة والتي ال تح
من التقدم ب ثر

ص بالتحويل الد
رئيس الجامعة
نوية التي سجل

، مبينــًا أصــوالً 
زي، قبوالت أخر
فاد والعقوبـــــــــــات

 لطالب.
SM QP09‐F2

 ج قيد.
سجلين بموجـب

TU‐SM. 

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

طالب أو مجل
إل وتعادروط، 

الكلية أن الب 
، وعلى صفية

قبول تحويله م
رات المعفى من

 لمشار إليه.
ل من شعبة ش
 المذكورة في ا
لبات المرفوض
سبوع على األكث

 الكلية الخاص
حول منها، أو ر
ة الشهادة الثان
ركــان وموثقــة 
له (عام، موازي
ب أو االســـــــــــتنف

المحول منها 
2 وموثق أصوالً 

صية أو إخراج
ل للطالب المس

 M QP24–D1

15  P

س شؤون الط
عد استيفاء الشر
ة شؤون الطال

الكلي  إعالنات
لب الذي تم ق
حويل، والمقرر

ال) 180قرار (
صلالب أن يح

وقائمة بالمواد 
كلية إعادة الطل
كلية، خالل أس

 
لب إلى ديوان 
ميد الكلية المح
صدقة عن وثيقة
عيــة كاملــة األر
 وطريقة تسجيل
ع أو الرســـــــــــوب

TU‐SM . 
 من الجامعة ا
جات مفصل و

ن الهوية الشخص
حويل المتماثل
 ذوي الشهداء 
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مجلس يبت 6-
أصوًال بعد

شعبة على 7-
في لوحة 

على الطال 8-
نتائج التح
شروط الق

يمكن للطا 9-
تحويله، و

على الكل 10-
ديوان الكل


نموذج طلب 1-
موافقة عمي 2-
صورة مص 3-
حيــاة جامع 4-

ألول مرة، و
أو الترفـــــــــــع
QP06‐F2

براءة ذمة  5-
كشف درج 6-
صورة عن 7-
شروط التح 8-

المعوقين، ذ
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TU‐S

 

ومية 

حويل 
راسب 
لقسم 

ماثلة 
ا في 
طالب 
طلوب 
حول 

 ة.

SM QP24‐D1

ة: أبناء هيئة

جامعات الحكو

التح ) وذويهم
بة للطالب الرا
ق بالكلية أو ال

ى أي كلية مم
 على أساسها
سبة إلى الط
 الجامعة المط
ي الجامعة المح
 السنة األخيرة

1  Issue 

الت الخاصة
 

لمتماثلة في الج

أبناء الشهداء
أما بالنسب يل،

خوله االلتحاق
  .خاصة به)

هم التحويل إلى
ضلة التي قبلوا

خيرة إال بالنس
لمجلس  ديرها

في سنة األخيرة
ت الطب هي

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

جب املفاضال
 ي الشهداء.

بين الكليات ال

أ –قين (المعو 
 العامة للتحوي
هادة الثانوية تخ
ق المفاضلة الخ
ومن في حكمه
ن نوع المفاض

ة األخفي السن
 التي يعود تقد
ع مقررات الس

سة في كلياتخام

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

ن بموجسجل
ن، ذوي ملعوق

ويل المتماثل ب
TU،  

الخاصة به (
 حقق القواعد 
جاته في الشه

(وفقألولى ة ا
ي الجامعات و
ابقة مهما كان

التحويل ف از
رورة القصوى 
 الطالب بجميع
وتعد السنة الخا

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ل للطالب املس
التدريس، امل

شروط التحوي 
U‐SM QP19‐D

ي المفاضلة ا
 للتسجيل إذا 
 أن تكون درج
سجل فيه للمرة
ئة التدريسية في
في المواد السا

عدم جواكام 
 حاالت الضر
لحالة يطالب 

وت  في المقرر.

15  P

ويل املتماثل

لبنود الواردة في
D1) 19جراء 

ب المقبول في
 السنة التالية 
ألولى فيشترط
ي العام الذي س
 أعضاء الهيئ
عد والشروط ف
ع مراعاة أحك

ما عدا   فيها،
وفي هذه ا ها،

و كان ناجحًا 
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شروط التحو

راعاة أحكام الب
ددة ضمن اإلج

يجوز للطالب 
المماثل في 
في السنة األ
المماثلين في

يجوز ألبناء 
خالفًا للقواع

مع الجامعة.
المستجدين ف
التحويل إليه
إليها حتى لو
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قواعد تحويل  الطالب المسجلين بموجب المفاضالت الخاصة  أبناء ھيئة التدريس، المعوقين، ذوي  الشھداء -التحويل المتماثل

عميد الكلية او من
ينوب عنه  اللجنة المكلفة ديوان الكلية

بدراسة الطلبات
مجلس القسم 
مجلس شؤون الطالب او مجلس الكليةان وجد

شعبة شؤون الطالب في الكليةمجلس الجامعة

للحصول  QP24-F1  تقديم طلب
على الموافقة المبدئية للتحويل من 

شروط   قبل الطالب الذي يحقق
التحويل المتماثل 

QP24-D1  او وكيله القانوني  ،
مرفقا به الوثائق المذكورة في البند

 ٢-١

توقيع الطلبات 
مع الوثائق   المقدمة

 المرفقة

دراسة الطلب التخاذ 
قرار بقبول التحويل

اعداد قرار مجلس كلية 
باقتراح الموافقة على 

التحويل

اتخاذ قرار مجلس 
قسم  باقتراح الموافقة 

على التحويل

تسجيل القرار اصوال

يتم البث بطلبات التحويل 
بعد استيفاء الشروط

تسجيل الطلبات المقدمة مع 
الوثائق المرفقة

تسجيل الطلبات المحولة 
التخاذ االجراءات الالزمة

مراجعة الطلب للشعبة بشكل دوري 
اسبوعيا لمعرفة نتائج التحويل 
والمقررات المعقى منھا

اعالن اسماء الطالب الذين تم قبول 
تحويلھم في لوحة االعانات او موقع 

الكلية

يمكن ان يحصل الطلب على صورة عن قرار 
الموافقة على تحويله وقائمة بالمواد المعفى 

منھا

دراسة الطلبات تباعاً 

اعادة الطلبات المرفوضة الى 
صاحب العالقة مع بيان 

اسباب الرفض

تسليم لطلبات المرفوضة الى صاحب 
العالقة مع بيان اسباب الرفض



TU‐S

يتقدم 
 ذات 
طلب 

طالب 
حيث 
   وجد

 عام 
تخاذ 

تباعًا 
يالته 

يد أو 

، صوالً 

 يدهم

نتائج 

 من 

SM QP25 

ي من تحقيقها 
كتب الوزارية 

إليها، بط القيد
 :ق التالية

 سجل فيه الط
جامعي من ح
ي السابق إن 

في مطلع كل
صة من أجل ات

رس الطلبات ت
ديوتع 2014/

قرار تغيير القي

أص ء الشروط

تغيير قي قبول 
 وني.
لمعرفة ن كلية

 يحصل عليها

Issue 

 مية

TU‐S  وتأكده
لمحددة في الك

تغيير المراد  
مرفقًا به الوثائق
لدراسي الذي 
، ووضعه الج

الدراسي  القيد

 طالب.

يس الجامعة ف
معاهد المختص

تدرحيث  ،ات
/23/2 تاريخ 

جلس الكلية إلق

لمة بعد استيفا

الب الذين تم 
جامعة االلكترو

في الك لطالب
 .سبوع دورياً 

 قيده، حيث ي

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

  عشرون
عات الحكوم

SM  QP25‐D

خالل الفترة ال
  في الجامعة
TU‐SM Qم ،

ًا فيها العام ال
ت أخرى...)

تغييروبات و 

جل بموجبها الط

زية من قبل رئي
ها للكليات والم

 هد المعنية.
كزية واالمتحانا

)180للقرار (

حالتها إلى مج

المستل ر القيد

ن أسماء الطال
ضمن موقع الج
شعبة شؤون ال
ت الصلة كل اس

تغييرة على 

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

لخامس والع
ي الجامع ب 

D1غيير القيد 

لة قانونية، وخ
الب المركزية 

QP25‐F1لقيد 

 أصوًال، مبينًا
 موازي، قبوالت
الستنفاد والعقو

انوية التي سج
 ج قيد.

طالب المركزي
تمهيدًا إلحالته
الكليات والمعا
الطالب المركز

)، سندًا ل2-9

ها وتدقيقها وٕاح

تغييرت بطلبات 
 لية للتنفيذ.

أن تعلن عن ة
صفحة الكلية ض

شمراجعة  يده
القرارات ذاتق 

ن قرار الموافقة

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ٕالاجراء ا
ر قيد الطالب

تغلى شروط 
ل بموجب وكا
ة شؤون الطال

لتغيير البدئية 
قةألركان وموث
سجيله (عام،

الرسوب أو اال

ادة الثاقة الشه
خصية أو إخراج
يرية شؤون الط
ولية للطلبات ت
غيير القيد في ا
 مدير شؤون ا
2ها في البند (

  .ر
طلبات ودراسته

البت يتضمن 
طالب في الكل

الكليةالب في 
نات، وعلى ص

تغيير قي قبول 
عفى منها وفق
ظ بصورة عن

  لكلية.

15  P

تغي

 
ع الطالب عل
وكيله القانوني

مديرية ديوان 
ى الموافقة المب
معية كاملة األ
رة، وطريقة تس
و الترفع أو ا

TU‐SM Q. 
صدقة عن وثيق
ن الهوية الشخ

مديل لجنة في 
ك للدراسة األو
ات الصلة بتغ
لبات من قبل 
نة المشار إليه
بموضوع القرار

باستقبال الطة 

س الكلية قرارًا
شعبة شؤون الط
ة شؤون الطال
 لوحة اإلعالن
الب الذي تم 

المع  والمقررات
طالب أن يحتفظ
 الطالب في ال
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بعد اطالع 1-

الطالب أو و
الصلة، إلى 
الحصول على

حياة جام  .أ
ألول مرة
النجاح أو
QP06‐F2

صورة مص  .ب
صورة عن  .ج
يتم تشكيل 2-

دراسي، وذلك
اءات ذااإلجر 

تحال الطل 3-
من قبل اللجن
ذات الصلة ب

اللجنة تقوم 4-
 رفضه.

يتخذ مجلس 5-
وتحال الى ش

ةشعب على 6-
الدراسي، في

على الطال 7-
، وتغيير القيد

يمكن للطا 8-
شعبة شؤون 
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TU‐S

 من 

تقديم 
قبول 

  ســـــي

طالــب 
جـاح 
  وجــــــــد

SM QP25 

سة عشر يومًا

ثر من تاريخ ت
 مفاضالت الق

الدراس ـــر القيـــــد

 إليها.

ســجل فيــه الط
 مـن حيـث النج
الســــــــابق إن وج

Issue 

خمس أقصاها 

على األكثومًا 
صدور نتائج 

بتغييـــلخـــــاص 

د تغيير قيده إ
 .طالب

دراســي الــذي س
ضـعه الجـامعي
ا ــــد الدراســــــــي

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

ة خالل مدة 

خمسة عشر يو
راعاة توقيت ص

ال ب المركزيـــــة

 الجامعة المراد
ل بموجبها الط
 فيهــا العــام الد
خرى...)، ووض

وتغييــــــــر القيــــــ 

TU‐. 

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

ولة والمرفوضة

خالب المركزية 
مذكورة (مع مر

شـــــؤون الطـــــالب

ة المبدئية في 
نوية التي سجل

وًال، مبينــًا أصــ
زي، قبوالت أخر
د والعقوبــــــــات 

 . قيده منها
SM QP09‐F2

 ج قيد.
T 

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

لطلبات المقبو
 ًال.

ة شؤون الطال
ن المديرية الم

يريـــــة شمدوان 

طالب المركزية
ة الشهادة الثان
ركــان وموثقــة 
له (عام، موازي
 أو االســــــــتنفاد

يريد تغيير ي 
2 وموثق أصوالً 

صية أو إخراج
U‐SM QP25

15  P

البت في ا ية
 الطلب أصوال
جراء في مديرية
جيله في ديوان

  كل عام). 

 
طلـــــب إلـــــى ديـــــو

TU‐SM  
يرية شؤون الط
صدقة عن وثيقة
عيــة كاملــة األر
 وطريقة تسجيل
 أو الرســــــــوب

TU‐SM . 
الذي الكلية من 

جات مفصل و
ن الهوية الشخص

D1‐5يير القيد 
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على الكلي 9-
المتاريخ است

مدة اإلج 10-
الطلب وتسج
الجامعي في 


نمـــــوذج ط 1-

QP25‐F1

مديموافقة  2-
صورة مص 3-
حيــاة جامع 4-

ألول مرة، و
أو الترفــــــــع 
QP06‐F2

براءة ذمة  5-
كشف درج 6-
صورة عن 7-
تغيشروط  8-

 

176 

1-

1-

2 
2-

2-
2-
2-

2-
2-
2-
2-



Syr
Min
Tis
Fac

 

   20 

دراسي 

  مرة.

 .....
شروط 

 حانات

rian Arab R
nistry of Hig
hreen Unive
culty of ……

TU

/   20دراسي     
./........  

  

   الدرجات

  ب:
  

 م الرسمية.
ة للعام الدضلة العام

عام التسجيل أول 

هد .............
زته الدرجات والش

 الطالب واالمتح

epublic 
gher Educat
ersity 

…. 

U‐SM QP25‐F

      /20   

......... للعام الد
وع الدرجات: /....

/       
---------

.....(  
ها في حال تساوي 

سم مدقق الطلب
--------- 

واألختامت والتواقيع 
على قبول بالمفاض

قابلة في عقة أو الم
    ألحمر

-  
 

معه .....بكلية /
لحياز 20     

   / الموازي).

.  

مدير شؤون 

ion 

F1  Issu

20  

  ت
 20عام الدراسي   

نظام التسجيل....
مجموع   
  رقم الهاتف 
التاريخ      /  

----------
......نظام.......

واد التي ينظر إليه
..........  
.........  

اس            
---------

 تكون تامة البيانات
 بأنه لم يحصل ع

الطالب في المسابق
طابع الهالل األ  

-----------
.............  

 نظام .........
/ 20ي      

جات قبول (العام

الته ذات الصلة.

  

ue No.: 1

   20     /0
  كلية ال 

واالمتحاناتكزية 
والمسجل للعا      

........  
جامعة ......... 

 األجنبية.
   
   

---------
........معة......

االختصاصية/ المو
........   .......
........   ......

---------

ر قيدي سابقًا وأن 
ماتية بالوزارة تثبت

 ل القيد المدني.
وثيقة تثبت نجاح ا

  ود حربي

----------
/ مدير معهد..
من قسم.........
كم للعام الدراسي

وذلك وفق درج 2
  الع
وتعديال 2/2014

Iss

م الدراسي   
كتور عميد د

ن الطالب المرك
   سية ..........

لتسجيل ..........
سم............في
ربية الدينية واللغة ا

   لب:
    

---------
: .............جام

العالمة ا          
........     .....
........     ....

(........  

----------

 التسجيل ولم أغير
من مديرية المعلوما

ة ممهورة من سجل
بلة يجب إحضار و

طابع مجهو     

----------
............../

.. بتغيير قيده م
. بكليتكم/ معهد

     20     /20
باالطالى التفضل 

23/2/ تاريخ 18

ue Date: 1/1

للعام غيير قيد
السيد الد

شؤونمديرية ط 
المتمتع بالجنس.....

.......... نظام ال
قس............معهد

د طي درجات التر
اسم الطال
 توقيعه:

----------
ليه (الكلية/المعهد:
                  
  ) درجة ........
 ) درجة .........
.. الدورة .........

---------

ي لم استنفد فرص
ق الطالب وثيقة م

عليه صورة شخصية
لى مسابقة أو مقاب

 ع بحث علميب

----------
عميد كلية .....
.بن.............
ظام.............
والعام الدراسي   
يرجى

80ورد بالقرار / ا

11/2015

طلب تغ

طع/ 
.... والدتي .....
.. في جامعة ....

/ م كلية إلىقيدي 
درجات الثانوية بعد

---------
هد المراد التغيير إل
                  

 20             )
20              )

... الفرع:........

----------

ضعي الدراسي وأنني
لعام يجب أن يرفق

 ة ثانية.
 هادة الثانوية.

يد مدني ملصق ع
يحتاج فيه القبول إل

طاب   ع مالي

----------
سيد الدكتور عم
ب ..............
............ نظ
مرة (         ) و

راء الالزم وفق ما

  رية
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.... بن..........

.....قسم.........
تغيير قموافقة على 

وفق مجموع دو قيد 

---------
 في الكلية / المعه
                  

/     20للعام    
  20    /0

رجات: ..........

----------
:  

معية متضمنة وض
من الموازي إلى ال

بموجب ثانوية د بع
وثيقة األصلية للشه

إخراج قيخصية أو 
لى كلية أو معهد ي

طابع       لمين

----------
الس
عية تسمح للطالب
. إلى قسم ....
 التسجيل ألول م

وٕاجر
   20  

ية العربية السور
   عليم العالي

  شرين
....  

...........  
...........   

f 176 

طالب .............

 / معهد ..........
ضل باإلطالع والم

تغيير القة وقوانين 

----------
نيا لدرجات القبول
            
لتسجيل ألول مرة ل

   غيير القيد
ثانوية (مجموع الدر

---------
وثائق المطلوبة:
ورة عن حياتي الجا

القيد م حالة تغيير 
وما  2010/  20

ورة مصدقة عن الو
ورة عن الهوية الشخ
حال تغيير القيد إلى
طابع نقابة معل

            
----------

ن األنظمة الجامع
عة..............

من عام  في كل

ي     /      / ف

الجمهوري
وزارة التع
جامعة تش
كلية ...
الرقم: ..
التاريخ: 

مقدمه الط
في كلية  

أرجو التفض
وفق أنظمة

-----
الحدود الد

في عام الت
ي عام تغف

الشهادة الث

 -----
ربطًا الوث

صور .1
في ح .2

009
صور .3
صور .4
في ح .5

------

أن نفيدكم
في جامع
المطلوبة 

الالذقية ف
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ألعلى 
 قسم 

تغيير 
شرط 

 إليه 
ألولى 

ء تم 
 إلى 

 كان 
جري 

لمقيم 

قبول 
يقاف 
 لعدم 

يجوز 

SM QP25‐D1

ة للمجلس األ
م إلى كلية أو 

: 
ويتم تغ ر فيه،

ف التسجيل بش

د تغيير القيد
ستجدًا للمرة األ

 المعاهد سواء
أو من كليته 

إذا  أو مقابلة 
لكليات التي تج

لسوري غير ال
  سها.

دثة أو لم يتم ق
م أو بسبب إي
كليات وأقسام 

  .بول
حافظات (وال يج

1  Issue 

لمعاهد التابعة
تغيير قيدهم ،

لشروط اآلتية:
 يرغب التغيير

 القانونية إليقاف

و المعهد المراد
فيه مسي قبل 

 الجامعات أو
  معهده ذاته،

ر أو مسابقة 
. أما ال األولى

ليم الموازي وال
 قبل على أساس

م تكن محدم ل
كليات واألقسام
ير القيد إلى ك
واعد العامة للقب
ضلة أبناء المح

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

  قيد

بية السورية وا
 التعليم العالي
هد آخر وفق ال
ق للعام الذي 
خل في المدة 

ة أو القسم أو
 الدراسي الذي

غيير قيده في 
يته ذاتها أو 

   آخر.

فيها إلى اختبار
بل فيه للمرة 

  
 مفاضلة (التعل
لمفاضلة التي
كليات أو أقسام
ن إلى هذه الك
كما يجوز تغيي
 إذا حقق القوا
ين وفق مفاض

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

ر الق وط تغي

جمهورية العرب
 طريق وزارة 
ي كلية أو معه
لدراسي السابق

وال تد ،رة فقط

بول في الكلية
كل من العام

 ده فيه.

ة السابقة بتغي
ى آخر في كلي
هد إلى معهد 

حتاج القبول ف
راسي الذي قب
ند تغيير القيد.
مسجلين وفق 
ى للقبول في ال
ر القيد إلى ك
طالب متقدمين
ك  القيد فقط،
رل وعام التغيي

طالب المقبولي
 حافظات). 

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

شرو

ي جامعات الج
قبول فيها عن
هم ذاتها أو في
ًال في العام ال
 للقيد أول مر

ط المقررة للقبو
وذلك في ك )ها

غب بتغيير قيد

حياته الجامعية
 من قسم إلى

أو من معه ية،

ت أو معاهد يح
في العام الدرا

ا عنيتم إجراؤه
 تغيير القيد للم
مة الحد األدنى
رغب في تغيير
 (لعدم وجود ط
في عام تغيير
في عام القبول
 القيد على الط
ضلة أبناء المح

15  P

 المسجلين في
 التي يكون الق
 آخر في كليته
 الطالب مسجال
 السنة التالية

 لمدة عام.
ر لديه الشروط
لثانوية وفرعه
راسي الذي يرغ

 قد قام في ح
 إلى أخرى أم

إلى كلي  معهد

لقيد إلى كليات
تازها بنجاح ف
 بعد القبول في
 المعتمدة في 

هي عالم نب)
 تغيير القيد ير
ي عام القبول 

عالمة فالؤخذ 
متقدمين إليها ف
 العامة لتغيير

ى أساس مفاض

Page 122 of 

جوز للطالب
تعليم التقاني ل

و اختصاص 
أن يكون   -

د في القي
أن يكون ل

أن تتوافر   -  ب
(درجات ال
والعام الدرا

أال يكون  -ج
ذلك من كلية 

أو من  معهد،

جوز تغيير الق
لطالب قد اجت
لمقابالت فيها

تكون العالمة 
والعرب واألجان
ذا كان طالب
طالب فيها في
لقبول فيها) تؤ
وجود طالب م
طبق القواعد 
غيير القيد على
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 إلى 
 التي 
  يير.

، وازي

ة أو 
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 التعليم المواز
ال ق بالجامعة

 في الجامعة و

قيدهم تغيير 
جامعة والكلية 
معة وعام التغيي

 التعليم الموا

مفاضلة العامة

1  Issue 

م إلى (نظام
خولهم االلتحاق
 للمرة األولى 

ي غير المقيم)
 االلتحاق بالج
ولى في الجام

وقبل فيوية 

عن طريق الم

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

مم تغيير قيده
ادة الثانوية تخ
ي سجلوا فيه 

السوري –زي 
ثانوية تخولهم
وا فيه للمرة األو

أعاد الثانوثم 

بوًال مباشرًا ع

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

م القبول العام
تهم في الشها
 الدراسي الذي

 التعليم المواز
في الشهادة الث
ي الذي سجلوا

ضلة العامة، ث

ية الشريعة قب
 

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ين وفق نظام
ا كانت درجات
يها في العام

ن وفق (نظام
انت درجاتهم ف
ي العام الدراسي

قبل في المفاض
   العام. 

بولين في كلي
. تغيير قيدهم

15  P

طالب المسجلي
غير المقيم) إذ
ون التغيير إلي

طالب المسجلين
ول العام إذا كا
لتغيير إليها في

لطالب الذي ق
ى نظام التعليم
 للطالب المقب
لتعليم الموازي 
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ديوان مديرية شؤون الطالب 
املركزية يف اجلامعة املراد تغيري 

القيد اليها
اللجنة املشكلة للدراسة 

شعبة شؤون الطالب يف جملس الكليةاالولية للطلبات
الكلية

مدير مديرية شؤون الطالب 
�ت املركزية واالمتحا

تقديم طلب الحصول على 
الموافقة المبدئية لتغير القيد

 Qp25-f1   من قبل الطالب
الذي يحقق شروط تغيير القيد

 QP25- D1  او وكيله
مرفقا به الثبوتيات ،  القانوني

1-1المذكورة بالبند 

دراسة الطلبات المقدمة 
تباعا

المقدمة  تسجيل الطلبات

استقبال الطلبات ودراستھا 
وتدقيقھا

 او القيد تغيير اقرار
رفضه

 البت يتضمن قرار اتخاذ

 القيد تغيير بطلبات

 استيفاء بعد المستملة

اصوالً  الشروط

 لمعرفة للشعبة الطالب مراجعة

 والمقررات, القيد تغيير نتائج

 ذات القرارات وفق منھا المعفى

. الصلة

 قرار عن صورة الطالب تسليم

قيده تغيير على الموافقة

أسماء الطالب الذين تم  اعالن
قبول تغيير قيدھم الدراسي، في 
لوحة اإلعالنات، وعلى موقع 

الكلية

احالة الطلبات المقدمة
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 كرية

يتقدم 
ذات  

طلب 

العام 
 ،(..
  القيد

 عام 
تخاذ 

لبات 
201 

يد أو 

، صوالً 

 يدهم

نتائج 

SM QP26 

العسك دسة

ي من تحقيقها 
كتب الوزارية 

إليها، بط  القيد
 :ئق التالية

فيها ا، مبينًا ة
قبوالت أخرى.

تغيير قوبات و 

في مطلع كل
صة من أجل ات

تدرس الطليث 
23/2/14ريخ 

قرار تغيير القي

أص ء الشروط

تغيير قي قبول 
 روني.
لمعرفة ن كلية

 

Issue 

للهند ٔالاسد ة

TU‐S  وتأكده
لمحددة في الك

تغيير المراد  
 مرفقًا به الوثا
د أو األكاديمية
عام، موازي، ق
الستنفاد والعقو

  الطالب.

يس الجامعة ف
لمعاهد المختص

 
المتحانات، حيث

) تاري180ر (

جلس الكلية إلق

لمة بعد استيفا

الب الذين تم 
لجامعة االلكتر

في الك لطالب
 اسبوع دوريًا.

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

  عشرون
وأكاديمية ية
ت 

SM  QP26‐D

وخالل الفترة ال
  في الجامعة
TU‐SM QP ،

يقة من المعهد
ريقة تسجيله (ع
 الرسوب أو ا

سجل بموجبها 

من قبل رئي زية
تها للكليات وال
عاهد المعنية.
ب المركزية واال

)، سندًا للقرار9

إلى مجحالتها 

المستل ر القيد
 

ن أسماء الطال
 ضمن موقع ا
شعبة شؤون ال
ت الصلة كل

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

لسادس والع
التطبيقي لوم
املحافظا ناء

D1غيير القيد 

كالة قانونية، و
الب المركزية

P26‐F1 القيد 

أو وثي ة أصوالً 
ألول مرة، وطري
ح أو الترفع أو

TU‐SM Q. 
سلثانوية التي 

 راج قيد.
طالب المركزي
 تمهيدًا إلحالته
ي الكليات والمع
شؤون الطالب

9-2ي البند (
. 

واحها وتدقيقها 

تغييرت بطلبات 
 لكلية للتنفيذ.

أن تعلن عن ة
صفحة الكلية 

شمراجعة  يده
القرارات ذاتفق 

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ٕالاجراء ا
ي د للعل العا

وأبن

تغلى شروط 
ي بموجب وكا
ية شؤون الطال

لتغييرلمبدئية 
ألركان وموثقة
فيه الطالب أل
ن حيث النجاح

QP06‐F2 وجد

ثيقة الشهادة ال
شخصية أو إخر
يرية شؤون الط
ألولية للطلبات

قيد فييير التغ
مدير مديرية ش
مشار إليها في
.موضوع القرار

دراستهلبات و ط

البت يتضمن 
 الطالب في ال

الكلية ب فيال
النات، وعلى ص

تغيير قي قبول 
ا وفلمعفى منه

15  P

داملعه من ب

 
ع الطالب عل
 وكيله القانوني

مديريى ديوان 
على الموافقة ال
امعية كاملة األ
ي الذي سجل ف
ه الجامعي من
ي السابق إن وج
مصدقة عن وث
عن الهوية الش

مديل لجنة في 
للدراسة األلك 

 ذات الصلة بت
لبات من قبل م
قبل اللجنة الم
ذات الصلة بم

باستقبال الطة 

س الكلية قرارًا
 شعبة شؤون 
ة شؤون الطال
ي لوحة اإلعال
الب الذي تم 
، والمقررات ال
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بعد اطالع 1-

الطالب أو
الصلة، إلى
الحصول ع

حياة جا  .أ 
الدراسي
ووضعه
الدراسي

صورة م  .ب 
صورة ع  .ج 
يتم تشكيل 2-

دراسي، وذل
اإلجراءات 

تحال الطلب 3-
تباعًا من ق

ديالته ذوتع
للجنةاتقوم  4-

 رفضه.
يتخذ مجلس 5-

وتحال الى 
شعبة لىع 6-

الدراسي، في
على الطال 7-

،تغيير القيد

  

176 

ر تغي

1 
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-



TU‐S

 من 

من  

تقديم 
قبول 

غييــر 

 فيهـا 
والت 
وبـــات 

 وأبنـاء

SM QP26 

 يحصل عليها

سة عشرة يومًا

ثر من تاريخ ت
 مفاضالت الق

لتغ الدراســي يــد

 إليها.

، مبينـًا اديميـة
ــــو ، مــــوازي، قب
الســـتنفاد والعقوب

وأ العسـكرية ـة

Issue 

 قيده، حيث ي

خمس أقصاها 

على األكثومُا 
 صدور نتائج

بتغييــر القيص 

د تغيير قيده إ
 .طالب

لعـالي أو األكا
ســــجيله (عــــام
لرســـوب أو اال

للهندسـة األسـد 

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

تغييرة على 

ة خالل مدة 

خمسة عشر يو
مراعاة توقيت 

الخــاص مركزيــة

 الجامعة المراد
ل بموجبها الط
ة من المعهـد ال
ــــة تس رة، وطريق
و الترفـــع أو ال

TU‐S. 

TU‐S. 

 وأكاديميـة قيـة

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

ن قرار الموافقة

ولة والمرفوضة

الب المركزية خ
مذكورة (مع م

الطــالب المون 

ة المبدئية في 
نوية التي سجل

أو وثيقة صوالً 
ــــب ألول مــــر ال
يـــث النجـــاح أو
SM QP06‐F2

 . قيده منها
SM QP09‐F2

  قيد.
التطبيق للعلـوم 

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ظ بصورة عن
  الكلية.

لطلبات المقبو
 وًال.
شؤون الطال ة

ن المديرية الم
 

مديريــة شــؤون 
T. 

طالب المركزية
ة الشهادة الثان

ة أصركان وموثق
ــــه الطا ــــجل في
جـــامعي مـــن حي
2 سابق إن وجد

ي يريد تغيير 
2 وموثق أصوالً 

صية أو إخراج 
 العـالي لمعهد

TU‐SM. 

15  P

طالب أن يحتفظ
ن الطالب في

البت في ا ية
أصوالم الطلب 

جراء في مديرية
سجيله في ديوا
ي كل عام). 

 
لــب إلــى ديــوان
TU‐SM QP2

يرية شؤون الط
صدقة عن وثيقة
عية كاملة األرك
ــــذي سـ ســــي ال
، ووضـــعه الج

الس د الدراسي
الذي الكلية من 

جات مفصل و
 الهوية الشخص

ا منيير القيد 
M QP26‐D1 ت
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يمكن للطا 8-
شعبة شؤون

على الكلي 9-
استال تاريخ

مدة اإلج 10-
الطلب وتس
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F1‐26القيد 

مديموافقة  2-
صورة مص 3-
حياة جامع 4-

العــــام الدراس
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TU‐S

ألعلى 
 قسم 

تغيير 
شرط 

 إليه 
ألولى 

ء تم 
كليته 

 كان 
جري 

لمقيم 

قبول 
يقاف 
 لعدم 

يجوز 

 –ي 
لكلية 

SM QP26‐D1

 للهندسة د

ة للمجلس األ
م إلى كلية أو 

:  
ويتم تغ ر فيه،

ف التسجيل بش

د تغيير القيد
ستجدًا للمرة األ

 المعاهد سواء
أو من ك اته،

 أو مقابلة إذا 
كليات التي تج

لسوري غير ال
  سها.

دثة أو لم يتم ق
م أو بسبب إي
كليات وأقسام 

  بول
حافظات (وال يج

التعليم الموازي
ال ق بالجامعة

1  Issue 

ٔالاسد اديمية

لمعاهد التابعة
تغيير قيدهم ،

:لشروط اآلتية
 يرغب التغيير

 القانونية إليقاف

و المعهد المراد
ي قبل فيه مس

 الجامعات أو
ا أو معهده ذا

  ر.
ر أو مسابقة 
ألولى. أما الك

ليم الموازي وال
 قبل على أساس
م لم تكن محد
كليات واألقسام
ر القيد إلى ك
واعد العامة للقب
ضلة أبناء المح

نظام ( إلى 
خولهم االلتحاق

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

وأكا تطبيقية
  حافظات

بية السورية وا
 التعليم العالي
هد آخر وفق ال
ق للعام الذي

في المدةدخل 

ة أو القسم أو
 الدراسي الذي

غيير قيده في
ي كليته ذاتها
إلى معهد آخر
فيها إلى اختبار
ل فيه للمرة األ

  
مفاضلة (التعل
لمفاضلة التي
كليات أو أقسام
ن إلى هذه الك
ما يجوز تغيير
 إذا حقق القوا
ين وفق مفاض

 تغيير قيدهم
وية تخادة الثان

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

الت للعلوم ي
املح وأبناء ية

جمهورية العرب
رة  طريق وزا

ة أو معهي كلي
الدراسي السابق

وال تد ،رة فقط

بول في الكلية
 كل من العام

 .يده فيه
ية السابقة بتغ
م إلى آخر في
أو من معهد إ
حتاج القبول ف
رسي الذي قبل
ند تغيير القيد.
مسجلين وفق م
ى للقبول في ال
ر القيد إلى ك
طالب متقدمين

كم  القيد فقط،
ل وعام التغيير
طالب المقبولي

  حافظات). 

 القبول العام
تهم في الشها

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ي املعهد العا
العسكرية

ي جامعات الج
ها عنقبول في

هم ذاتها أو في
جًال في العام ا
ة للقيد أول مر

وط المقررة للقب
وذلك في  )ها
غب بتغيير قير

حياته الجامعي
رى أم من قسم
أ هد إلى كلية،

ت أو معاهد يح
في العام الدرا
يتم إجراؤها عن

القيد للم تغيير
مة الحد األدنى
رغب في تغيير

(لعدم وجود ط 
ي عام تغيير
في عام القبول
 القيد على الط
ضلة أبناء المح

ين وفق نظام
ا كانت درجات

15  P

من ر القيد

 المسجلين في
 التي يكون الق
 آخر في كليته
 الطالب مسج
 السنة التالية

 . لمدة عام
فر لديه الشرو
 الثانوية وفرعه
راسي الذي ير 
ن قد قام في ح
 كلية إلى أخر

أو من معه ،د
قيد إلى كلياتل

جتازها بنجاح ف
 بعد القبول في
 المعتمدة في ت

هي عالم نب)
 تغيير القيد ير
 ي عام القبول

ؤخذ عالمة في
متقدمين إليها ف

لتغيير العامة 
ى أساس مفاض

طالب المسجلي
إذ )غير المقيم
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شروط تغي

جوز للطالب
لتعليم التقاني 
و اختصاص 

أن يكون  .أ
القيد في
أن يكون 

أن تتوافر   .ب
(درجات 
والعام الدر

أال يكون   .ج
ذلك من 
إلى معهد
قجوز تغيير ال
لطالب قد اجت
لمقابالت فيها
كون العالمة 
والعرب واألجان
ذا كان طالب
طالب فيها في

تؤ )لقبول فيها
وجود طالب م
طبق القواعد 
غيير القيد على

يجوز للطال  .
السوري غ
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TU‐S

وعام 

 إلى 
لكلية 
وعام 

 ،وازي

ة أو 

SM QP26‐D1

 في الجامعة و

تغيير قيدهم 
بالجامعة و ال
 في الجامعة و

 التعليم الموا

مفاضلة العامة

1  Issue 

 للمرة األولى 

)ي غير المقيم
هم االلتحاق ب
 للمرة األولى 

وية وقبل في

عن طريق الم

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

ي سجلوا فيه 

السوري –زي 
 الثانوية تخوله
ي سجلوا فيه 

أعاد الثانوثم 

بوًال مباشرًا ع

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

 الدراسي الذي

 التعليم المواز
شهادة في ال

 الدراسي الذي

ضلة العامة، ث

ية الشريعة قب
 

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

يها في العام

نظام(ن وفق 
كانت درجاتهم
ليها في العام

قبل في المفاض
   العام. 

بولين في كلي
. تغيير قيدهم

15  P

ون التغيير إلي

طالب المسجلين
ول العام إذا ك
ون بالتغيير إل

لطالب الذي ق
يمى نظام التعل

 للطالب المقب
لتعليم الموازي 
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التي يرغبو
 .التغيير

يجوز للطال  .ب
نظام القبو
التي يرغبو

  .التغيير

ال يحق لل  .
التغيير إلى

ال يسمح   .ب
مفاضلة الت

 

176 

ب 

7.  

أ 

ب 



 

TU‐SM QP26  Issue No.: 1  Issue Date: 1/11/2015  Page 129 of 176 


ديوان مديرية شؤون الطالب 
املركزية يف اجلامعة املراد تغيري 

القيد اليها
اللجنة املشكلة للدراسة 

شعبة شؤون الطالب يف جملس الكليةاالولية للطلبات
الكلية

مدير مديرية شؤون الطالب 
�ت املركزية واالمتحا

تقديم طلب الحصول على 
الموافقة المبدئية لتغير القيد

 Qp25-f1   من قبل الطالب
الذي يحقق شروط تغيير القيد

 QP25- D1  او وكيله
مرفقا به الثبوتيات ،  القانوني

1-1المذكورة بالبند 

دراسة الطلبات المقدمة 
تباعا

المقدمة  تسجيل الطلبات

استقبال الطلبات ودراستھا 
وتدقيقھا

 او القيد تغيير اقرار
رفضه

 البت يتضمن قرار اتخاذ

 القيد تغيير بطلبات

 استيفاء بعد المستملة

اصوالً  الشروط

 لمعرفة للشعبة الطالب مراجعة

 والمقررات, القيد تغيير نتائج

 ذات القرارات وفق منھا المعفى

. الصلة

 قرار عن صورة الطالب تسليم

قيده تغيير على الموافقة

أسماء الطالب الذين تم  اعالن
قبول تغيير قيدھم الدراسي، في 
لوحة اإلعالنات، وعلى موقع 

الكلية

احالة الطلبات المقدمة



 

  الجودةمان

  طالب

 

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

  

جامعة تشرين

دليل
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176 



TU‐S

يتقدم 
 ذات 
 طلب

العام 
.. ،(

  القيد

 عام 
تخاذ 

تباعًا 
201 

يد أو 

، صوالً 

 يدهم

نتائج 

 من 

SM QP27 

  

ي من تحقيقها 
كتب الوزارية 

إليها، بط  القيد
 :ئق التالية

، مبينًا فيها اة
قبوالت أخرى.

تغيير قوبات و 

في مطلع كل
صة من أجل ات

رس الطلبات ت
23/2/14يخ 

قرار تغيير القيد

أص ء الشروط

تغيير قي قبول 
 روني.
لمعرفة ن كلية

 
 يحصل عليها

Issue 

املتوسطة د

TU‐S  وتأكده
لمحددة في الك

تغيير المراد  
 مرفقًا به الوثا
د أو األكاديمية
عام، موازي، ق
الستنفاد والعقو

  الطالب.

يس الجامعة ف
لمعاهد المختص

 
تدرات، حيث 

) تاري180 (

لس الكلية إلقر

لمة بعد استيفا

الب الذين تم 
لجامعة االلكتر

في الك لطالب
 اسبوع دوريًا.

حيث ي قيده، 

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

  عشرون
املعاهد أوائل

SM  QP27‐D

وخالل الفترة ال
  في الجامعة
TU‐SM QP ،

يقة من المعهد
ريقة تسجيله (ع
 الرسوب أو ا

سجل بموجبها 

من قبل رئيزية 
تها للكليات وال
عاهد المعنية.

االمتحاناكزية و 
 سندًا للقرار

إلى مجلحالته 

المستل ر القيد
 

ن أسماء الطال
 ضمن موقع ا
شعبة شؤون ال
ت الصلة كل

رتغيية على 

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

 السابع والع
وأ املهنية ت

D1غيير القيد 

كالة قانونية، و
الب المركزية

P27‐F1 القيد 

أو وثي ة أصوالً 
ألول مرة، وطري
ح أو الترفع أو

TU‐SM Q. 
لثانوية التي س

 راج قيد.
طالب المركزي
 تمهيدًا إلحالته
ي الكليات والمع
الطالب المركز

)،9-2لبند (
. 

ها وتدقيقها وٕاح

تغييرت بطلبات 
 لكلية للتنفيذ.

أن تعلن عن ة
حة الكلية صف
شمراجعة  يده
القرارات ذاتفق 

ن قرار الموافقة

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ٕالاجراء
الثانويا طالب

تغلى شروط 
ي بموجب وكا
ية شؤون الطال

لتغييرلمبدئية 
ألركان وموثقة
فيه الطالب أل
ن حيث النجاح

QP06‐F2 وجد

ثيقة الشهادة ال
شخصية أو إخر

الط يرية شؤون
ألولية للطلبات

قيد فيتغيير ال
 مدير شؤون ا
 إليها في ال
.موضوع القرار

لبات ودراستهط

البت يتضمن 
 الطالب في ال

الكلية فيالب 
النات، وعلى ص

تغيير قي قبول 
لمعفى منها وف
ظ بصورة عن

  الكلية.

15  P

رت ط قيد غي

 
ع الطالب عل
 وكيله القانوني

مديريى ديوان 
على الموافقة ال
امعية كاملة األ
ي الذي سجل ف
ه الجامعي من
ي السابق إن وج
مصدقة عن وث
عن الهوية الش

مديل لجنة في 
للدراسة األلك 

 ذات الصلة بت
لبات من قبل 
للجنة المشار
ذات الصلة بم

باستقبال الطة 

س الكلية قرارًا
 شعبة شؤون 
ة شؤون الطال
ي لوحة اإلعال
الب الذي تم 
، والمقررات ال
طالب أن يحتفظ
ن الطالب في
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ت


بعد اطالع 1-

الطالب أو
الصلة، إلى
الحصول ع

حياة جا  .أ 
الدراسي
ووضعه
الدراسي

صورة م  .ب 
صورة ع  .ج 
يتم تشكيل 2-

دراسي، وذل
اإلجراءات 

تحال الطل 3-
من قبل ال

ديالته ذوتع
اللجنة تقوم 4-

 رفضه.
يتخذ مجلس 5-

وتحال الى 
شعبة على 6-

الدراسي، في
على الطال 7-

،تغيير القيد
يمكن للطا 8-

شعبة شؤون
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TU‐S

ُ من 

تقديم 
قبول 

TU‐S

 فيهـا 
والت 
وبـــات 

SM QP27 

سة عشر يومُا

ثر من تاريخ ت
 مفاضالت الق

 SM الدراسـي 

 إليها.

، مبينـًا اديميـة
ــــو ، مــــوازي، قب
الســـتنفاد والعقوب

TU‐SM Q. 

Issue 

 أقصاها خمس

على األكثومًا 
 صدور نتائج

بتغييـر القيـدص 

د تغيير قيده إ
 .طالب

لعـالي أو األكا
ســــجيله (عــــام
لرســـوب أو اال

QP27‐D1 طة

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

ة خالل مدة 

خمسة عشر يو
مراعاة توقيت 

الخـاص ركزيـة

 الجامعة المراد
ل بموجبها الط
ة من المعهـد ال
ــــة تس رة، وطريق

و الترفـــع أو ال
TU‐S. 

TU‐. 

المتوسط معاهد

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

رفوضةولة والم

خالب المركزية 
مذكورة (مع م

ن الطـالب المر

مبدئية في ة ال
نوية التي سجل

أو وثيقة صوالً 
ــــب ألول مــــر ال
يـــث النجـــاح أو
SM QP06‐F2

 . قيده منها
SM QP09‐F2

 ج قيد.
الم وأوائل مهنية

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

لطلبات المقبو
 وًال.

ة شؤون الطال
ن المديرية الم

 

مديريـة شـؤون 

طالب المركزية
ة الشهادة الثان

ركان وموثقة أص
ــــه الطا ــــجل في
جـــامعي مـــن حي
2 سابق إن وجد

ي يريد تغيير 
2 وموثق أصوالً 

صية أو إخراج
الم الثانويات 

15  P

البت في ا ية
الم الطلب أصو
جراء في مديرية
سجيله في ديوا
ي كل عام). 

 
لب إلى ديـوان

   

يرية شؤون الط
صدقة عن وثيقة
عية كاملة األرك
ــــذي سـ ســــي ال
، ووضـــعه الج

الس د الدراسي
الذي الكلية من 

جات مفصل و
ن الهوية الشخص

طالبيير قيد 

Page 132 of 

على الكلي 9-
تاريخ استال

مدة اإلج 10-
طلب وتسال

الجامعي في


نموذج طلب 1-

QP27‐F1.

مديموافقة  2-
صورة مص 3-
حياة جامع 4-

العــــام الدراس
أخـــرى...)،
وتغيير القيد

براءة ذمة  5-
كشف درج 6-
صورة عن 7-
تغيشروط  8-
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TU‐S

م أو 

 في 

صاتهم 

د في 

مقابلة 

رارات 

SM QP27‐D1

  سطة

 المفاضلة (عا
 

لناظمة للقبول

بلة الختصاص

ر إليه المعتمد

 المدة.
 الكليات المق

ي قرالمعتمد ف

  المدة. 

1  Issue 

املتوسط عاهد

جب معات بمو 
  راعاة اآلتي:

عليم العالي ال

الكليات المقابل

ص المراد التغيير

ن ضمن هذه ا
ة الثانية في

 التغيير إليه ال

من ضمن هذه 

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

املع وأوائل ية

ولين في الجامع
لى كلية مع مر

ت مجلس التع
 

لمقبولين في ا

ع االختصاص

ف التسجيل من
ين في السنة

صاص المراد 

ف التسجيل م

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

املهنية نويات

 المهنية المقبو
و من معهد إل

 د.
مشمولة بقرارات

 وية.هادة الثان
وية المهنية ال

نوية متفقًا مع
 القة.

ول ويعد إيقاف
سطة المقبولين

فقًا مع االختص

بول ويعد إيقاف

ة تشرينجامع

دليل

ate: 1/11/20

الثا طالب د

شهادة الثانوية 
ية إلى معهد أو
حويل إلى معهد
وية المهنية م
صاصه في الشه
 الشهادة الثانو

  ي:
ي الشهادة الثا
عالي ذات العال
سنة التالية للقبو
لمعاهد المتوس

  آلتي:
في المعهد متف
 .ات العالقة

سنة التالية للقب

15  P

ر قيدوط تغي

ب من حملة الش
 قيدهم من كلي
ن إذا كان التح
 الشهادة الثانو
مقابلة الختص
ب األوائل في

مع مراعاة اآلتي
 اختصاصه في
جلس التعليم الع
التغيير في الس
ب خريجي ال
م مع مراعاة ا
 اختصاصه ف
تعليم العالي ذ
 التغيير في الس
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ديوان مديرية شؤون الطالب 
املركزية يف اجلامعة املراد تغيري 

القيد اليها
اللجنة املشكلة للدراسة 

شعبة شؤون الطالب يف جملس الكليةاالولية للطلبات
الكلية

مدير مديرية شؤون الطالب 
�ت املركزية واالمتحا

تقديم طلب الحصول على 
الموافقة المبدئية لتغير القيد

 Qp25-f1   من قبل الطالب
الذي يحقق شروط تغيير القيد

 QP25- D1  او وكيله
مرفقا به الثبوتيات ،  القانوني

1-1المذكورة بالبند 

دراسة الطلبات المقدمة 
تباعا

المقدمة  تسجيل الطلبات

استقبال الطلبات ودراستھا 
وتدقيقھا

 او القيد تغيير اقرار
رفضه

 البت يتضمن قرار اتخاذ

 القيد تغيير بطلبات

 استيفاء بعد المستملة

اصوالً  الشروط

 لمعرفة للشعبة الطالب مراجعة

 والمقررات, القيد تغيير نتائج

 ذات القرارات وفق منھا المعفى

.الصلة

 قرار عن صورة الطالب تسليم

قيده تغيير على الموافقة

أسماء الطالب الذين تم  اعالن
قبول تغيير قيدھم الدراسي، في 
لوحة اإلعالنات، وعلى موقع 

الكلية

احالة الطلبات المقدمة

  



TU‐S

من 

 اذ

طالــب 
جـاح 

 مـن 

SM QP28 

  دريسية

م التدريسية ئة

التخا الطالب 

راء الخطوات 

ســجل فيــه الط
 من حيث النج

 وجد.

ية للمسـتفيدين

Issue 

التد الهيئة اء

الهيئ أعضاء ء
 

 شعبة شؤون 

 في هذا اإلجرا
TU-SM. 

  طالب.
دراســي الــذي س
ضعه الجامعي

السابق إن و ي

 الهيئة التدريسي

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

  عشرون
أعضا وأبناء

وأبناء الشهداء
  كلية المعنية.
غيير القيد إلى

ر القيد وتتبع 
M QP 01ون 

ل بموجبها الط
 فيهــا العــام الد
خرى...)، ووض
ر القيد الدراسي

وثيقة عضوية 
  ل.

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

 الثامن والعش
و الشهداء وي

  

ا وذوي معوقين
حويلها إلى الك
ئج مفاضلة تغ

الن نتائج تغيير
 أولى مستجدون

نوية التي سجل
صــوًال، مبينــًا أ

زي، قبوالت أخ
وتغييرعقوبات 

 ج قيد.

قة إعاقة أو وث
ة حسب الحال

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ٕالاجراء
ن وذوي ملعوق

لما الطالب يد
 الجامعة يتم تح
ي يتضمن نتائ

 الطالب بإعال
ل طالب سنة 

ة الشهادة الثان
ركــان وموثقــة 
يله (عام، مواز
و االستنفاد والع
صية أو إخراج
صوًال، أو وثيق
لهيئة التدريسية

15  P

ملا الطالب يد

 

قي نتائج تغيير 
يم العالي إلى 
ميد الكتاب الذي

  ة.ت الالزم
س شعبة شؤون
ي إجراء تسجيل

 

صدقة عن وثيقة
عيــة كاملــة األر
 وطريقة تسجي
أو الرسوب أو

ن الهوية الشخص
شهاد معتمدة أ
بناء أعضاء ال
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TU‐S

طالب 

انات 
صورة 
ب أو 

 دائرة 

وجبه 

T  من
تباعًا 
 قبل 
عميد 

هبية 
TU‐S

ديقها 

SM QP29 

ة شؤون الط
 رج أصوًال.

ركزية واالمتحا
T مرفقًا به ص

شخصية للطالب

إلى د يحالو  

طلب يراجع بمو

TU‐SM  QP2

من ثم ترسل ت
ت وتوقع من

، وعالمتحانات

ها اللصاقة الذ
 SM QP ص 29‐

لوجهين وتصد

2-4.( 

Issue 

  ة

جامعة (مديرية
ومصدقة التخر

المرن الطالب 
TU‐SM  QP  2

عن الهوية الش

واالمتحانات، 
 

م تسلسلي للط

F2‐9لخاصة 

رار التخرج، وم
 دائرة الشهادات

المركزية واالب 

 وتلصق عليه
ى سجل خاص

صويرها على ال

مذكورة بالبند (

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

  عشرون
ائية خرج ال

الجتخرج من 
قرار التخرج و 
شؤون مديرية 

F1‐29مذكورة، 

صوًال، وصورة ع

المركزية وب 
 رية المذكورة.
ء الطالب رقم

ى (الكرتونة) ا
ية من واقع قر
قبل مدقق في
شؤون الطالب

الت المذكورة، 
 القانوني) على

الم يمكن تص
 نات.

الم الشهادة الم

TU‐SM.  
   أصولية. 

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

التاسع والع
ى شهادة التخ

على شهادة الت
صدورت) بعد 

ب إلى ديوان 
ي المديرية المذ
ذمة موثقة أص

 أصوًال.
شؤون الطالب
ي ديوان المدير
شهادات بإعطا

ت الشهادة على
لومات تفصيلي
ثم تدقق من ق

ش مديريةمدير 

ن واقع السجال
ريج أو وكيله 

االستالط، وبعد 
كزية واالمتحانا
 لطلبات استال

M QP 29‐F1ة 

 أو براءة ذمة

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ٕالاجراء
ى لحصول ع

 الحصول ع
دائرة الشهادات
القانوني، بطلب
 الشهادات في
خرج أو براءة ذ
 جواز السفر أ

ش مدير قبل 
سجيله فيبعد ت

 في دائرة الش
 الشهادة.

 بملء بيانات
لمتضمنة معل ا

ظيمها، ومن ث
شر من قبل م

 معة.جا
ق الشهادة من
ع المستلم (الخر

 للشهادة. 
خة واحدة فقط

المرك الطالب 
رقام التسلسلية

 على الشهادة
صدقة التخرج،

15  P

ال

 
طالب المتخرج
د -المتحانات

ريج أو وكيله 
ليه من دائرة 
ن مصدقة التخ
أو صورة عن 
ع الطلب من
في المديرية، ب
ظف المختص
كورة الستالم ا
ظف المختص
الت الخاصة 
ط المعتمد لتنظ
مدقق، ثم تؤش
ني، ورئيس الج
يم، يعاد تدقيق
قانونية، ويوقع
 يفيد استالمه ل
هادة على نسخ

شؤون مديرية 
هادات وفق األر

 
طلب الحصول
صدقة عن مص
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صورة مصدقة 

Issue 

صية للوكيل وص

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

الهوية الشخص

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

 وصورة عن ا

TU‐SM.  

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

خصية للخريج
  يل إن وجد.

  صة.
 M QP 29‐F2

15  P

عن الهوية الشخ
 القانونية للوكي
لكرتونة الخاص
سجل االستالم
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 كل صورة بعد
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صق على ظهر

صادرة عن الكاتب
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زية واالمتحانا

تخرج من كلية
     .  

ريء الذمة تج
  الحترام

مجهود حربيبع 

 منه وفق األن

ل تقديم صورة م
 25مالي بقيمة 

جامعية عند االس
) ل.س يلص25

عامة أو خاصة ص
شؤون الطالب.

Iss

جامعية (   

لطالب المركز

المت  .....
           /

بر، علمًا أني 
  

مع فائق اال

طابحمر   األالل 

ائق المطلوبة 

اء عنها في حال
ق عليها طابع م

 زية.
ظهر الشهادة الج
 علمي بقيمة (

 نات.

ي بموجب وكالة ع
له إلى مديرية ش

ue Date: 1/1

يم شهادة ج

رية شؤون ال

والدتي....
للعام الدراسي
،تي الجامعية

هالطابع المي   

أن تقدم بالوثا

 ويمكن االستغنا
لشخصية يلصق
 الطالب المركزي
ظ يلصق على 
. وطابع بحث
طالب واالمتحان

أو وكيله القانوني
من تاريخ وصول

  ت

11/2015

طلب تسلي

إلى مدير

...........  
........... ل
تسليمي شهادت

  
علمالبحث ال طابع

 شهادته بعد أ

ن وثيقة التخرج و
ل عن الهوية ال
 مديرية شؤون 

) ل.س.50ة (
) ل.س25مة (
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الحصول على شھادة التخرج النھائية

ديوان مديرية شؤون 
الطالب المركزية 
واالمتحانات

مدير شؤون الطالب 
المركزية واالمتحانات

دائرة الشهادات في مديرية 
رئيس الجامعةعميد الكلية المعنيشؤون الطالب المركزية

تقديم الخريج او وكيله 
القانوني للطلب مرفقا به 

الوثائق المطلوبة في 
٢- ١البند 

تسجيل الطلب

حصول الخريج او وكيله 
القانوني على طلب 

للحصول على شھادة 
التخرج من الجامعة 

 QP 29  - F1

توقيع الطلب

تسجيل الطلب

اعطاء الموظف المختص 
رقم تسلسلي للطلب 

بموجبه  الطالب يراجع
الدائرة الستالم الشھادة

ملء بيانات الشھادة على 
الخاصةالكرتونة 

    QP29- F2 
من قبل الموظف المختص

تنظيم الكرتونة الخاصة 
من قبل الخطاط المعتمد

تدقيق الشھادة المنظمة 
من قبل مدقق في الدائرة

توقيع الشھادة  من 
قبل المنظم والمدقق

تأشير 
الشھداة

تأشير 
الشھادة

تأشير 
الشھادة

تسليم الخريج  
شھادة التخرج



 

  مان الجودة

  طالب

 

ضممركز  –ن

 إجراءات الط

  

جامعة تشرين

دليل

PPage 142 of 

 

176 



TU‐S

خريج 
دور ص

طالب 
صورة 

 دائرة 

وجبه 

T  من
تباعًا 
 قبل 
عميد 

هبية 
شعارًا 

ديقها 

SM QP30 

  ل 

دة الباسل للخ
ادات) بعد ص

شؤون الط رية
ة، مرفقًا به ص

 
إلى د يحالو  

طلب يراجع بمو

TU‐SM  QP  3

من ثم ترسل ت
ت وتوقع من

، وعالمتحانات

ها اللصاقة الذ
TU‐SM QP إش

لوجهين وتصد

2-4.( 

كيل وصورة 

Issue 

والخريج ٔالاول

راسي أو شها
دائرة الشها -ت

مديري ى ديوان
ديرية المذكورة
لسفر أصوًال.

واالمتحانات، 
 

م تسلسلي للط

F2‐30 خاصة

رار التفوق، وم
 دائرة الشهادات

المركزية واالب 

 وتلصق عليه
 P خاص 30‐F3

صويرها على ال

مذكورة بالبند (

 الشخصية للوك

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

  ون
و -  الدراس

سل للتفوق الدر
ة واالمتحانات

TU‐SM  Q إلى
هادات في المد
رة عن جواز ال

المركزية وب 
 رية المذكورة.
ء الطالب رقم

 (الكرتونة) الخ
ية من واقع قر
يقبل مدقق ف

شؤون الطالب

الت المذكورة، 
 على سجل خ

الم يمكن تص
 نات.

الم الشهادة الم

TU‐S.  
رة عن الهوية 

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

جراء الثالثون
سل للتفوق

ى شهادة الباس
طالب المركزية

 ج أول. 
 QPلب  30‐F1

من دائرة الشها
صور ج قيد أو

شؤون الطالب
ي ديوان المدير
شهادات بإعطا

 الشهادة على
لومات تفصيلي
ثم تدقق من ق

ش مديريةمدير 

ن واقع السجال
وكيله القانوني 

ط، وبعد االستال
كزية واالمتحانا
 لطلبات استال

SM QP 30‐F1

لمتفوق وصور
  ن وجد.

جامعة تشرين

دليل

ate: 1/11/20

ٕالاج
ى شهادة الباس

الحصول على
رية شؤون الط
فوق أو كخريج
 القانوني، بطل
حصل عليه م
طالب أو إخراج

ش مدير قبل 
بعد تسجيله في
 في دائرة الش

 الشهادة.
 بملء بيانات
 المتضمنة معل
ظيمها، ومن ث
شر من قبل م

 جامعة.
ق الشهادة من
ع المتفوق أو و
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عميد الكلية احدى الصحف قسم الشرطة املعينديوان الكلية
الدائرة القانونيةديوان ر�سة اجلامعةالرمسية

مدير مديرية شؤون 
الطالب املركزية 
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رئيس اجلامعةدائرة الشهاداتمعتمد الكلية
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بدل ضائع عن شھادة 
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الطوابع القانونية
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تنظيم الضبط الالزم 
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مراجعة الطالب 
الشھار فقدانه للشھادة

حصول الطالب على 
نسخة من االشھار

 QP31-F2تقديم طلب 
مرفقاً به الطلب المقدم إلى 
الكلية مع الضبط المشار 
إليه، ونسخة عن اإلشھار

اصدار قرار موافقة 
رئيس الجامعة على 
منح الطالب نسخة 
ثانية بدل ضائع

احالة الطلب مع قرار 
الموافقة من اجل تنفيذ 
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رسوم شھادة دفع 
تفوق دراسي  /التخرج

بدل ضائع المعتمدة 

 تقديم االيصال المالي
مرفقا مع المعاملة
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شھادة /QP31-F3 تخرج

بدل  QP31-Fتفوق 
ضائع يكتب عليھما 
نسخة ثانية بدل ضائع

/  تدقيق شھادة التخرج
شھادة تفوق بدل ضائع
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تفوق بدل ضائع

توقيع شھادة 
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تفوق بدل ضائع

توقيع شھادة 
التفوق /  التخرج

بدل ضائع
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بدل ضائع
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/خاص بالشھادات التخرج

التفوق بدل ضائع 
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بدل تالف 

الحصول على ايصال 
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األسناب وطب 
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 لمدة ال تزيد
عد ذلك لمدة ع

  امعة.
ررات التي نج

% في الكلي5
 2006/2007

رية في سنة الن
ي السنة النها
 قد درس هذه

ات وماجستيرات
انتقال الطوز 

مات في الشها
 في سنة القبو

عدين ألسباب س
 بانتقالهم إلى
طة تقديمهم الو
ن هؤالء الوثائ
علن نتائجه إذا
 يعطى أية وثي
 السلك الدبلو
لجمهورية العر

الجامعات  من
 (كليات الطب

15  P

لطالب شرطيًا
ف تسجيله بع
وضعه في الجا
ب بجميع المقر

0ها يقل عن 
 العام الدراسي
 المقررات إدار
لب المنقول في

كان سنة، ولو
قال في دبلوما

) يجو1مادة (
 مجموع العالم
باالنتقال إليها

  .وماتية
السوريين المبع
ن وثائق تشعر
تحضيرية شريط
ن ال يحمل من
دة سنة وال تع
 من الكلية وال 
أبناء أعضاء
سورية خارج ال
تهاء خدمتهم 
ت جميعها عدا
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ويمكن قبول من
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السوريين  للطالب  السورية  الحكومية  الجامعات  إلى  السورية  غير  الجامعات  من  الطالب  انتقال  قواعد

لجنة شؤون الطالب في 
الكلية

ديوان الكلية التي يرغب في 
مجلس شؤون الطالب مجلس الكليةاالنتقال اليها

شعبة شؤون الطالبديوان رئاسة الجامعةفي الجامعة

الطالب الذي تتوافر فيه شروط  تقديم
وقواعد االنتقال

   QP34-D1، بطلب خطيQP34-F1، 
بعد تأشير مدير شؤون الطالب في 

ملصقا عليه ،  الجامعة المختصة
الطابع القانوني يبين فيه سبب طلب 

ومجمل حياته الجامعية خالل  االنتقال
المبينة  باألوراق سنين دراسته مرفقا
1-1في البند 

دراسة طلبات النقل والبت 
فيھا في ضوء شروط 
وقواعد االنتقال
QP 34 - D 1 

اتخاذ القرار الالزم 
بشأن طلبات النقل

رفع طلبات النقل المصادق عليھا
المصادقة على 
طلبات النقل

اعتماد طلبات النقل 
المصادق عليھا  اصوالً 

اعالن اسماء الطالب المقبولين في 
لوحة االعالنات والكترونياً عبر 
موقع الكلية الستكمال اجراءات 

التسجيل

احالة طلبات النقل التي تم 
اعتمادھا الى الكلية المعنية

احالة الطلبات التي تم اعتمادھا

تقديم الطالب الذين قبلت طلبات نقلھم 
باالوراق الثبوتية المبينة في البند 

الستكمال مراحل تسجيلھم٣-٢

يتابع الطالب الخطوات المبينة في 
اجراء التسجيل للطالب المستجدين 

QP01 



 

  مان الجودة

  طالب

 

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

  

جامعة تشرين

دليل
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  طالب
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 ومجمل حيات
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 ن بدرجاتها.
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 هذه الطلبات 
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شعبة شؤون ا
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ة شؤون الطال

  صور عنها.
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 إجراءات الط

Issue Da

الخامس والث
ى الج سورية إ
عرب ؤالاجانب

وقواعد االنتقال
TU‐SM بطل ،

مدير شؤ شير
طلب االنتقال،

باألورها مرفقا 
قيد نفوس)( 

 طالب المركز
ثانوية مع بيان
ب مسجل فيها
حصل عليها(م
رجية الدولة ال

الطالب في ا
وتحيل اللجنة 
من تاريخ تقديم
ة إلى مجلس 
لية أن تعلن ع
حة إعالنات ش
جراءات التسج

إلى شعبةهم 
  وتية اآلتية:

) ص3نوية مع (
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جامعة تشرين

دليل
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تأش، بعد إليها 
ن فيه سبب ط
ي االنتقال منه
لسجل المدني

(مدير شؤون 
ادة الدراسة الث
ي كان الطالب
درجات التي ح
ة من وزارة خار

  السورية.
لجنة شؤون ا 

TU‐SM  QP و
م أيامل عشرة 

ي مجلس الكلية
نية. وعلى الكل
وورقيا في لوح
ة الستكمال إج
ت طلبات نقله

الثبو باألوراقم 
TU‐SM Q. 

ة الدراسية الثان
من طبابة الجا

 .ونة

15  P

ب من الجامع

 
ب الذي تتوافر
لحكومية السور
 في االنتقال 
ع القانوني يبين
 التي يرغب في
ن القيد في ال

ةمعا من الجا
صدقة عن شها
ن الجامعة التي
رسب فيها والد

تصدق الوثيقة 
وزارة الخارجية 

 إلىت النقل 
P35‐D1نتقال 

وذلك خالل نها
صادق عليها في
ى الكلية المعن
ؤون الطالب و
 موقع الجامعة

ين قبلتذب ال
احل تسجيلهممر 

QP34‐F2 ساب

للشهاد ألصلية
شف الطبي (م

ة ملور شخصي
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إالب مسجال 

الحكومية وفقا

 الحكوميـة السـ
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Issue 

 يعتبر الطالب

الجامعات  ى
  .ألجانب
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   الوثائق.

الجامعـات  ـى

طاقة الشخصية
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كانــت  إذادقة 

نهـا، والسـفارات

ال يعتبــر الطالــب

  مان الجودة

  طالب

No.: 1 

وال األوراقضع 

إلىالمنقولين  
واألالب العرب 
QP01ستجدين 

اريخ استكمال

إلـىيـر السـورية 

 

البطرة عن صو 

  بدرجاتها.
تبــين مفصــل  

مترجمــة ومصــد
ـي صـدرت من

 صور عنها.

وال األوراقضــع 

مركز ضم –ن

 إجراءات الط

Issue Da

ع مغلف لوضع
  .أصوالها 

واألجانبرب 
 الموازي للطال
سل للطالب الم
ى االكثر من تا

ت الحكوميـة غي

نية.وابع القانو 

ص وأد نفوس) 

نوية مع بيان 
 ب مســجل فيهــا
حصــل عليها(م
جيـة الدولـة التـي

) ص3وية مع (
  معة).

ع مغلــف لوض
 .أصوال 

جامعة تشرين

دليل
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سم مع )30 (
 المطلوبة منه
ن الطالب العر
ي في التعليم 
 إجراء التسجيل

ون يومُا علىر 

مـن الجامعـات

صق عليه الطو

قيد(جل المدني
 المركزية.

دة الدراسة الثان
ي كــان الطالــب
رجات التــي ح
مـن وزارة خارج

 سورية.
سية الثانو الدرا

ن طبابة الجام
 .نة
ســم مــع )30 (

لمطلوبة منها 
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ت المبينة في 
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 الطالب العرب
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مسجال في جا
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ك إلىلالنتقال  
ت: الهندسة بج

األخالكليات  ى
السلك عضاء
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شريطة المعامل
نتقال في الحا
 شؤون الطالب

 أكثرب يحمل 
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الدائرة القانونية ديوان ر�سة اجلامعة
مدير مديرية شؤون 
الطالب املركزية 
�ت واالمتحا

رئيسدائرة الشهاداتحماسب الكلية
اجلامعة 

عميد الكلية 
املعنية

 QP32- F1تقديم طلب 
من قبل الطالب او وكيله 

القانوني ملصقاً عليه 
الطوابع القانونية

اصدار قرار موافقة 
على منح رئيس الجامعة 

.نسخة ثانية بدل تالف

احالة الطلب مع قرار 
الموافقة لتنفيذه اصوال

رسوم شھادة دفع قيمة 
تفوق دراسي /التخرج

بدل تالف 

الحصول على ايصال 
مالي بالرسوم المعتمدة

تقديم االيصال المالي 
مرفقا مع المعاملة

QP تنظيم شھادة تخرج
31- F3  / تفوق بدل تالف

QP31- F4  يكتب
عليھما نسخة ثانية بدل 

تالف 

تفوق /تدقيق شھادة تخرج
بدل تالف

/توقيع شھادة تخرج
تفوق بدل تالف 

/توقيع شھادة تخرج
تفوق بدل تالف

/  توقيع شھادة تخرج
تفوق بدل تالف

احالة الطلب مع قرار 
الموافقة لتنفيذه اصوال

/توقيع شھادة تخرج
تفوق بدل تالف

تسليم الطالب او وكيله 
/القانوني شھادة التخرج

التفوق بدل تالف للطالب 
.أصوالً 

  

  



 

  






   الجودة
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مركز ضمان –

راءات الطالب

 


–معة تشرين

دليل إجر
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