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الالئحة الداخلية للمعهد العالي للتنمية اإلدارية   

 الفصل األول

 فتعاري

 مبٌن بجانب كل منها : وٌقصد بالتعابٌر اآلتٌة حٌثما وردت فً هذه الالئحة ما ه -1المادة 

 وزٌر التعلٌم العالً :الوزير  

 جامعة دمشق الجامعة: 

 المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة :المعهد  

 الالئحة الداخلٌة للمعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة  :الالئحة 

 الفصل الثاني

 األهدافالرسالة 

  :المعهد رسالة -2مادة ال

تتمثل رسالة المعهد فً تطوٌر وتعمٌق المعرفة اإلدارٌة، وتأهٌل جٌل من القادة اإلدارٌٌن المبدعٌن ٌتسمون 

وذلك  ،الممارسات اإلدارٌة والتنظٌمٌة فً المجتمع سوٌةتولٌد األفكار التً ترفع من وبمستوى عاٍل من الكفاءة، 

فً  بتركٌز الجهود العلمٌة ألعضاء الهٌئة التعلٌمٌة فً المعهد على الفئة المستهدفة المتمثلة بالمجازٌن الجامعٌٌن

 .إدارة األعمال والمجازٌن من الكلٌات الجامعٌة األخرى

  أهداف المعهد: -3مادة ال

 نشاطاته العلمٌة والمهنٌة إلى: ٌسعى المعهد من خالل

إكساب المجازٌن المعارف والمهارات اإلدارٌة المتمٌزة من خالل تقدٌم برامج بحثٌة وتعلٌمٌة ومهنٌة  -

 متطورة.

القادرة على التفكٌر االستراتٌجً والتحلٌل رفد منظمات المجتمع المحلً باألطر القٌادٌة واإلدارٌة  -

 رارات.المنطقً وحل المشكالت واتخاذ الق

رفع مستوى التشاركٌة بٌن الجامعة والمجتمع من خالل أقلمة برامج الدراسات التخصصٌة واألكادٌمٌة  -

 بما ٌتناسب مع احتٌاجات سوق العمل فً مجاالت العلوم اإلدارٌة المختلفة.

 المساهمة فً زٌادة رأس المال المعرفً اإلداري من خالل االرتقاء بنوعٌة البحوث والدراسات التً -

 ٌقدمها أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة والطلبة.

 الفصل الثالث

 إدارة المعهد -1

   .ٌتولى إدارة المعهد مجلس المعهد وعمٌده  - 4 مادةال

 ورؤساء األقسام األحكام المطبقة فــً تعٌٌن عمداء الكلٌات نائبً العمٌدتطبق فً تعٌٌن عمٌد المعهد و -5 مادةال

 ورؤساء األقسام  نائباهعمٌد المعهد و وٌمارس فً الجامعة هاقسامأورؤساء  نواب عمدائهاو

ً كلٌات ورؤساء األقسام فالكلٌات  ونواب عمداءداء ــعمالها ذاتها التـً  ٌمارس االختصاصات

 .ة الجامعٌة النافذة ــ، وٌتمتعون بالحقـوق نفسها وفق القوانٌن واألنظمالجامعة

  من:برئاسة العمٌد وعضوٌة كل لف مجلس المعهد ؤٌ -6مادة ال
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         .المعهدعمٌد  نائبً -        

        .رؤساء األقسام فً المعهد -       

  .ممثل عن نقابة المعلمٌن من بٌن أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بالمعهد -       

   .االتحاد الوطنً لطلبة سورٌة ٌسمٌه االتحاد من طالب المعهدعن ممثل  -       

  .سـالمجل أمانة سـرفً المعهد ب رئٌـس الدائرة  قومٌ و        

لس الكلٌة المنصوص علٌها فً قانون تنظٌم مارسها مجٌٌمارس مجلس المعهد االختصاصات التً  -7مادة ال

 الجامعات والئحته التنفٌذٌة.

المعهد للشؤون اإلدارٌة والطالب عضواً  نائب عمٌدو الجامعة،ٌكون عمٌد المعهد عضواً فً مجلس  -8مادة ال

المعهد للشؤون العلمٌة عضواً فً مجلس الشؤون العلمٌة  نائب عمٌدو الطالب،مجلس شؤون  فً

 .فً الجامعةومجلس البحث العلمً والدراسات العلٌا 

 أقسام المعهد  -2

 التالٌة:ٌتكون المعهد من األقسام  -أ -9مادة ال

  .البشرٌةإدارة الموارد قسم  -1

 .الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌاتقسم  -2

 قسم اقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة. -3

  .العامةسم اإلدارة ق -4

 .الجامعات ( من قانون تنظٌم  55 ٌؤلف مجلس القسم على النحو الوارد فً المادة ) -ب 

 تهئحالاألحكام الواردة فً قانون تنظٌم الجامعات و وفقٌكون لكل قسم فً المعهد هٌئة عامة  – 11مادة ال

 تنفٌذٌة.ال

إضافة إلى ما ٌتواله مجلس القسم فً قانون تنظٌم  ،إدارة الموارد البشرٌةقسم  ٌختص مجلس -11مادة ال

 :ٌلًبما  الجامعات 

 تطوٌر الخطة البحثٌة، ورفع مستوى عملٌات التدرٌس واإلشراف على الرسائل الجامعٌة. -1

 .والمناهج المقررة  ةالدراسٌ، ومراقبة حسن سٌر الخطة راف على تدرٌس المقررات الدراسٌةاإلش -2

على نحو معالجتها وفً جمٌع األمور المتعلقة بالجوانب العلمٌة تنفٌذ إدارة المعهد فً  مع اإلسهام -3

 .السوٌة العلمٌة فً المعهد ٌرفع من

 فٌها.دراسة ما تحٌله إدارة المعهد من موضوعات علمٌة وتعلٌمٌة وإبداء الرأي  -4

قانون  إضافة إلى ما ٌتواله مجلس القسم فً ،الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات قسم مجلس  ٌختص -12مادة ال

 :تنظٌم الجامعات  بما ٌلً

 الرسائل الجامعٌة. تطوٌر الخطة البحثٌة، ورفع مستوى عملٌات التدرٌس واإلشراف على -1

 المساهمة فً تحدٌث مفردات المنهاج الدراسً، وتقدٌم اقتراحات تطوٌرٌة ألداء القسم. -2

 والمناهج المقررة . ةالدراسٌاإلشراف على تدرٌس المقررات الدراسٌة، ومراقبة حسن سٌر الخطة  -3

على نحو معالجتها وفً اإلسهام مع إدارة المعهد فً تنفٌذ جمٌع األمور المتعلقة بالجوانب العلمٌة  -4

 السوٌة العلمٌة فً المعهد. ٌرفع من
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 دراسة ما تحٌله إدارة المعهد من موضوعات علمٌة وتعلٌمٌة وإبداء الرأي فٌها. -5

 :بما ٌلًاقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة قسم مجلس  ٌختص -13 مادةال

 على الرسائل الجامعٌة.تطوٌر الخطة البحثٌة، ورفع مستوى عملٌات التدرٌس واإلشراف  -1

 والمناهج المقررة . ةالدراسٌاإلشراف على تدرٌس المقررات الدراسٌة، ومراقبة حسن سٌر الخطة  -2

على نحو معالجتها وفً اإلسهام مع إدارة المعهد فً تنفٌذ جمٌع األمور المتعلقة بالجوانب العلمٌة  -3

  السوٌة العلمٌة فً المعهد. ٌرفع من

 .المعهد من موضوعات علمٌة وتعلٌمٌة وإبداء الرأي فٌها دراسة ما تحٌله إدارة -4

 بما ٌلً: العامةٌختص مجلس قسم اإلدارة  -14 مادةال

 تطوٌر الخطة البحثٌة، ورفع مستوى عملٌات التدرٌس واإلشراف على الرسائل الجامعٌة. -1

 والمناهج المقررة . ةالدراسٌاإلشراف على تدرٌس المقررات الدراسٌة، ومراقبة حسن سٌر الخطة  -2

على نحو معالجتها وفً اإلسهام مع إدارة المعهد فً تنفٌذ جمٌع األمور المتعلقة بالجوانب العلمٌة  -3

  .قسمالسوٌة العلمٌة فً ال ٌرفع من

 .دراسة ما تحٌله إدارة المعهد من موضوعات علمٌة وتعلٌمٌة وإبداء الرأي فٌها -4

 الفصل الرابع

 والحصول عليها فيها القيدوشروط  دراستها ةومد الدرجات العلمية

 : اآلتٌةالعلمٌة الدرجات على اقتراح مجلس المعهد  بناءً  تمنح الجامعة  – 15مادة ال

 في االختصاصات اآلتية: درجة الماجستير  – (أ)-1

 .إدارة الموارد البشرٌةفً قسم   إدارة الموارد البشريةدرجة الماجستٌر فً  -1

 .الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌاتفً قسم  اإلدارة اإلستراتيجيةدرجة الماجستٌر فً  -2

 فً قسم اقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة.  اقتصاد وإدارة األعمال الدولية درجة الماجستٌر فً -3

 في االختصاصات اآلتية: هدرجة الدكتورا – (ب) 

 .فً قسم الموارد البشرٌة إدارة الموارد البشرية درجة الدكتوراه فً -1

 فً قسم الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات. اإلدارة اإلستراتيجيةدرجة الدكتوراه فً  -2

 فً قسم اقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة. اقتصاد وإدارة األعمال الدوليةدرجة الدكتوراه فً  -3

 :اآلتية االختصاصاتفي  التأهيل والتخصص ماجستيردرجة  -2

 .إدارة الموارد البشرٌةفً قسم  تأهيل وإعداد القادة اإلداريينالتأهٌل والتخصص فً  ماجستٌر -1

 .الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌاتفً قسم  الريادة واإلدارة باإلبداعماجستٌر التأهٌل والتخصص فً  -2

وإدارة األعمال اقتصاد األعمال فً قسم  اقتصاد وإدارة المشروعماجستٌر التأهٌل والتخصص فً  -3

 .الدولٌة

 .العامةاإلدارة فً قسم  اإلدارة العامةماجستٌر التأهٌل والتخصص فً  -4
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من المادة  أ( -1)بأحد التخصصات الواردة فً الفقرة لقٌد الطالب فً درجة الماجستٌر  ٌشترط -16مادة ال

 : اآلتً (15)

من إحدى  على األقلبتقدٌر جٌد  األعمالدرجة اإلجازة الجامعية في إدارة على أن ٌكون حاصالً  -1

معهد عاٍل معترف  أو على درجة معادلة لها من كلٌة أوأو  الجامعات فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 وفق القواعد التً ٌضعها مجلس التعلٌم العالً.بهما من مجلس الجامعة 

إجازة بال أجر  –غير موظف أن يكون متفرغاً للدراسة خالل مدة الماجستير وفق وثيقة تثبت ذلك ) -2

 إيفاد( –

/ فً الالئحة التنفٌذٌة 142المادة / منالفقرة /ب/  وفق أحكامامتحاناً باللغة األجنبٌة  بنجاح أن ٌجتاز -3

 لقانون تنظٌم الجامعات.

من المادة  أ( -1)بأحد التخصصات الواردة فً الفقرة ٌشترط للحصول على درجة الماجستٌر   – 17المادة 

 : أعاله ما ٌلً (15)

 :فً السنة األولى المذكورة أدناهأن ٌتابع الدراسة وٌنجح فً جمٌع المقررات  -1-أ

 ماجستير في إدارة الموارد البشرية -1

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي

 3 3 إدارة الموارد البشرٌة. -1
 3 3 تخطٌط وتطوٌر المسار المهنً -2
 3 3 التنظٌمً.السلوك  -3
 3 3 قضاٌا معاصرة فً إدارة الموارد البشرٌة. -4
 3 3 نظم معلومات إدارة الموارد البشرٌة. -5
 3 3 نظرٌات التنظٌم والمنظمة. -6
 2 2 مناهج البحث العلمً. -7

 21 21 المجموع

 ماجستير في اإلدارة اإلستراتيجية-2

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي

 3 3 أساسٌات اإلدارة اإلستراتٌجٌة. -1
 3 3 التحلٌل االستراتٌجً. -2
 3 3 بناء المزاٌا التنافسٌة. -3
 3 3 االستراتٌجٌات البدٌلة -4
 3 3 حاالت تطبٌقٌة فً اإلدارة اإلستراتٌجٌة. -5
 3 3 إدارة التغٌٌر. -6
 2 2 مناهج البحث العلمً. -7

 21 21 المجموع

 

 

 

 

 ماجستير في اقتصاد و إدارة األعمال-3

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
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 3 3 إدارة األعمال الدولٌة. -1
 3 3 اقتصاد األعمال. -2
 3 3 التسوٌق الدولً -3
 3 3 .االقتصاد الدولً -4
 3 3 .القانون التجاري الدولً -5
 3 3 .القٌاسً.اإلحصاء التطبٌقً واالقتصاد  -6
 2 2 مناهج البحث العلمً. -7

 21 21 المجموع

 

من %( 44) تتألف العالمة النهائٌة المتحان المقرر من جزأٌن اثنٌن أحدهما ألعمال السنة وٌخصص له -2

واآلخر وٌتم احتسابها وفق معاٌٌر تتخذ بقرار قسم وقرار مجلس معهد فً مطلع كل عام الدرجة 

 ( من الدرجة.%64) وٌخصص لهلالمتحان النهائً 

وال ٌعد  ،من العالمة النهائٌة  (%64) ٌعد الطالب ناجحاً فً المقرر إذا حصل على عالمة قدرها  -3

 فً% على األقل  44الطالب ناجحاً فً امتحان المقرر الذي تتألف عالمته من جزأٌن إال إذا حصل على 

 كل جزء من جزأي المقرر .

 المعهد( المذكور أعاله بقرار من مجلس 1) المقررات المذكورة فً البندر من تحدد موضوعات كل مقر -4

 بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص.

ٌحق للطالب الراسب فً السنة األولى إعادة دراسة المقررات التً رسب فٌها ولمدة عام واحد ، وفً  -5

 حال رسب فً أي مقرر من المقررات ٌفصل من درجة الماجستٌر .

اقتراح مجلس ضوع ٌقره مجلس الجامعة بناًء على ٌعد بحثاً بعد نجاحه فً جمٌع المقررات ، فً موأن  -1-ب

مجلس المعهد على أال تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تارٌخ موافقة مجلس الجامعة القسم وموافقة 

 .على تسجٌل موضوع البحث

امتحانات المقررات كحد أقصى إلتمام تسجٌل  ٌمنح الطالب مهلة ثالثة أشهر من تارٌخ إعالن نتائج  -2   

 موضوع بحثه وفً حال عدم التسجٌل ٌلغى قٌد الطالب نهائٌاً.

على الطالب أن ٌعد سٌمنار عن مدى تقدم بحثه كل أربعة أشهر أمام لجنة ٌشكلها مجلس القسم المختص  -3     

ٌُلغى قٌده وٌشطب تسجٌله فً الماجستٌر إن لم ٌحقق نتائج مرضٌة فً نهاٌة األشهر األربعة  على أن 

 األخٌرة.

 .أن ٌقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنٌة - ج

 -18المادة 

المقررات األساسٌة  نٌدّرس بلغة أجنبٌة )اإلنكلٌزٌة أو الفرنسٌة( مقرر واحد أو مقرران على األكثر م -1

 .أ( -1الفقرة ) 15فً كل اختصاص من اختصاصات الماجستٌر المذكورة فً المادة 

مجلس لذٌن ٌدرسان بلغة أجنبٌة بقرار من ٌتم فً مطلع كل عام دراسً تحدٌد المقرر أو المقررٌن ال -2

 بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص. المعهد

ب(  -1الفقرة ) 15بأحد االختصاصات الواردة فً المادة درجة الدكتوراه ٌشترط لقٌد الطالب فً  -19المادة 

 ما ٌلً: أعاله
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أن ٌكون حاصالً على درجة الماجستٌر بمرتبة جٌد على األقل أو ما ٌعادلها  من كلٌة أو معهد عاٍل  .1

 الجدول اآلتً: حسب التً ٌضعها مجلس التعلٌم العالً ،وفق القواعد معترف بهما من مجلس الجامعة

 اسم الماجستير  اسم الدكتوراه

 إدارة الموارد البشرٌة. - إدارة الموارد البشرٌة. -

 اإلدارة اإلستراتٌجٌة. - اإلدارة اإلستراتٌجٌة. -

 اقتصاد وإدارة األعمال الدولٌة. - اقتصاد وإدارة األعمال الدولٌة. -

 

/ من الالئحة التنفٌذٌة 146الفقرة / ب/ من المادة /أن ٌجتاز بنجاح امتحاناً باللغة األجنبٌة وفق أحكام  .2

 لقانون تنظٌم الجامعات .

الفقرة  (15)بأحد االختصاصات الواردة فً المادة ٌشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه  -21المادة 

 :  ب( أعاله ما ٌلً-1)

جلس القسم المختص وموافقة أن ٌعد بحثاً مبتكراً فً موضوع ٌقره مجلس الجامعة بناًء على اقتراح م .1

 .مجلس المعهد لمدة سنتٌن على األقل من تارٌخ موافقة مجلس الجامعة على القٌد بدرجة الدكتوراه

أو ٌحصل على موافقة  محكمة أن ٌنشر بحثٌن ٌتعلقان بموضوع رسالته فً مجلة علمٌة متخصصة .2

 .المجلة على نشرهما

  .كم وأن ٌؤدي فٌها مناقشة علنٌةأن ٌقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الح .3

 -(15فً المادة )بأحد التخصصات الواردة التأهٌل والتخصص  ماجستٌرٌشترط للقٌد فً درجة  -21المادة 

 والحصول علٌها اآلتً: (2الفقرة )

أو  أن ٌكون حاصالً على درجة اإلجازة الجامعٌة من إحدى جامعات الجمهورٌة العربٌة السورٌة .1

من كلٌة أو معهد عاٍل معترف بهما من مجلس الجامعة  امأو ما ٌعادله ،اإلجازة فً العلوم العسكرٌة

 .القواعد التً ٌضعها مجلس التعلٌم العالً وفق

 –إجازة بال أجر  –أن يكون متفرغاً للدراسة خالل مدة الماجستير وفق وثيقة تثبت ذلك )غير موظف  .2

 إيفاد(

وٌخضع ألحكام النظام الفصلً وٌجري سنتان التأهٌل والتخصص  ماجستٌر درجة الدراسة لنٌلمدة  -22المادة 

  .تحدٌد موعد بدء الدراسة وانتهائها وفقاً للتقوٌم الجامعً المعتمد

 :اآلتًدرجة ماجستٌر التأهٌل والتخصص ٌشترط للحصول على  -23المادة 

 :الدراسة وٌنجح فً جمٌع المقررات المذكورة أدناه  الطالب أن ٌتابع -

 

 
 

 جذع مشتزك -السنة األولى

 الفصل األول

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 3 3 أساسٌات اإلدارة. -1
 3 3 اقتصادٌات األعمال. -2
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 3 3 نظم المعلومات اإلدارٌة. -3
 3 3 مناهج البحث العلمً. -4

 12 12 المجموع

 
 ماجستير التأهيل والتخصص في تأهيل وإعداد القادة اإلداريين -1

 الفصل الثانً-السنة األولى 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 3 3 البٌئة القانونٌة لؤلعمال. -1
 3 3 إدارة المشروع. -2
 3 3 التنظٌم اإلداري. -3
 3 3 والمسؤولٌة االجتماعٌة.أخالقٌات العمل  -4
 3 3 تنمٌة الموارد البشرٌة. -5
 3 3 القٌادة اإلدارٌة. -6

 18 18 المجموع

 

 الفصل األول-السنة الثانية 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 3 3 مهارات التواصل. -1
 3 3 اتخاذ القرارات. -2
 3 3 إدارة التدرٌب. -3
 3 3 إدارة فرق العمل. -4
 3 3 إدارة رأس المال المعرفً. -5

 15 15 المجموع

 
 

 الفصل الثانً-السنة الثانية 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 8 8 مشزوع التخزج -1

 8 8 المجموع

 
 

 

 

 

 

 

 واالستراتيجيات الريادة واإلبداعماجستير التأهيل والتخصص في  -2

 الفصل الثانً-السنة األولى 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 3 3 أساسٌات إدارة المشروع. -1
 3 3 تموٌل رٌادة األعمال. -2
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 3 3 تصمٌم وقٌادة المنظمة الرائدة. -3
 3 3 اإلبداع وبراءات االختراع. -4
 3 3 اإلدارة اإلستراتٌجٌة. -5
 3 3 اإلبداع ورٌادة األعمال.تسوٌق  -6

 18 18 المجموع

 

 الفصل األول-السنة الثانية 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 3 3 إدارة عملٌات االبتداع ورٌادة األعمال. -1
 3 3 بناء وقٌادة الفرٌق المبدع. -2
 3 3 إدارة السلع والخدمات: فكرة، تصمٌم، وتزوٌد. -3
 3 3 تنمٌة االبتداع ورٌادة األعمال. -4
 رٌادة الشركات: استراتٌجٌات تطوٌر األعمال الجدٌدة المستندة  -5

 على التكنولوجٌا
3 3 

 15 15 المجموع

 
 

 الفصل الثانً-السنة الثانية 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 8 8 مشزوع التخزج -1

 8 8 المجموع

 
 اقتصاد وإدارة المشروعماجستير التأهيل والتخصص في  -3

 الفصل الثانً-السنة األولى 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 3 3 مجاالت إدارة المشروعات. -1
 3 3 تخطٌط المشروع. -2
 3 3 التكلفة. –تحلٌل المنفعة  -3
 3 3 اإلحصاء التطبٌقً. -4
 3 3 الجدوى االقتصادٌة.دراسة  -5
 3 3 التسعٌر والتنبؤ بالطلب -6

 18 18 المجموع

 

 

 

 

 

 الفصل األول-السنة الثانية 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 3 3 اإلدارة المالٌة للمشروع. -1
 3 3 إدارة فرق العمل. -2
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 3 3 التقٌٌم االقتصادي لآلثار البٌئٌة للمشروع. -3
 3 3 التطبٌقات المعلوماتٌة فً إدارة المشروع. -4
 3 3 بحوث العملٌات. -5

 15 15 المجموع

 
 

 الفصل الثانً-السنة الثانية 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 8 8 مشزوع التخزج -1

 8 8 المجموع

 

 اإلدارة العامةماجستير التأهيل والتخصص في  -4

 الفصل الثانً-األولى  السنة

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 3 3 اإلدارة العامة. -1
 3 3 القانون اإلداري -2
 3 3 المالٌة العامة -3
 3 3 .المحاسبة المالٌة -4
 3 3 .اإلدارة المحلٌة -5
 3 3 تحلٌل المشكالت واتخاذ القرار. -6

 18 18 المجموع

 

 الفصل األول-الثانية السنة 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 3 3 االقتصاد العام -1
 3 3 .المحاسبة الحكومٌة -2
 3 3 .إعداد الهٌاكل واألدلة التنظٌمٌة -3
 3 3 .اإلبداع اإلداري -4
 3 3 .إعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة -5

 15 15 المجموع

 
 

 الفصل الثانً-الثانية السنة 

 المقزر اسم
 األسبوعية الساعات عذد

 المجموع النظزي
 8 8 مشزوع التخزج -1

 8 8 المجموع

 

%من مجموع 09يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة دوام ال تقل عن  - 24المادة 
ال حرم من دخول االمتحان . ويجوز لمجمس القسم في حاالت الضرورة قبول  الساعات المخصصة لممقرر وا 

% وذلك وفق القواعد التي يضعيا 57كان حاصال عمى نسبة دوام ال تقل عن  إذااالمتحان  إلىدخول الطالب 
 المعيد.مجمس 
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ن مجمس المعيد بناء عمى اقتراح تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعاله بقرار م-25المادة 
 مجمس القسم المختص في مطمع كل عام دراسي .

يعد الطالب منقواًل إلى السنة الثانية إذا نجح في جميع المقررات السنة األولى ،أو إذا رسب بمقررين  -26المادة 
رات التي رسب فييا عمى األكثر من مقررات السنة األولى ويحق لمطالب االحتفاظ بدرجات األعمال  في المقر 

ويعفى في ىذه الحالة من الدوام المتعمق بيذه المقررات ، كما لو أن يعيد أعمال السنة ليذه المقررات بناء عمى 
طمب خطي يقدمو لمعمادة خالل الشير األول من الفصل الدراسي وفي ىذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقو في 

حمل في نياية السنة الثانية مقررين عمى األكثر الدخول إلى امتحان العالمة السابقة ، ويحق لمطالب الذي ي
 تكميمي يحدد موعده مجمس المعيد .

% من العالمة النيائية وال يعد 09يعد الطالب ناجحًا في المقرر إذا حصل عمى عالمة قدرىا  -27المادة 
ى األقل من عالمة كل جزء من % عم09ناجحًا في المقرر الذي تتألف عالمتو من جزأين إال إذا حصل عمى 

 . جزأي المقرر
%( من 57تتألف العالمة النيائية لممقرر من جزأين أثنين ، أحدىما ألعمال السنة ويخصص لو )-28المادة 

 %( من العالمة، 57عالمة المقرر واآلخر لالمتحان النيائي ويخصص )
وفي السنة األولى والثانية بثالث سنوات ،  تحدد مدة التسجيل كحد أقصى في السنة األولى سنتان– 29المادة 

ذا لم ينجح الطالب خالليا في جميع المقررات يفصل من الماجستير.  وا 
يقره مجمس المعيد بموضوع تخرج مشروع بإعداد يقوم الطالب في الفصل الثاني من السنة الثانية -31المادة 

والتخصص  التأىيلدرسيا الطالب في ماجستير  من األستاذ المشرف ذو صمة بالمقررات التيبناء عمى اقتراح 
عالمة المشروع من قبل لجنة التحكيم التي تشكل بقرار من مجمس المعيد بناء عمى اقتراح مجمس وتوضع 

  حيث عالمة النجاح.بقية المقررات من القسم، ويعامل المشروع معاممة 
أو مقررين بمغة أجنبية وتحدد ىذه المقررات بقرار يتم تدريس المقررات بالمغة العربية ويدرس مقررًا  -13المادة 

 من  مجمس المعيد في مطمع كل عام دراسي بناًء عمى اقتراح مجمس القسم المختص.
التي تحدد في مطمع كل عام دراسي  في إحدى المؤسسات أو اإلدارات تدريبًا مينياً يتبع الطالب  -23المادة 

في المعيد )بحيث  أعضاء الييئة الفنيةإشراف أحد ب تحت بموجب قرار مجمس معيد عمى أن يتم التدري
 322ال تقل عن  وعمى أن تكون مدة التدريب يشرف كل عضو ىيئة فنية عمى خمسة متدربين عمى األكثر(

تقبمو إدارة من قبل عضو الييئة الفنية المشرف وينتيي بتقديم تقرير ( شيرين  ساعة تدريبية )أي ما يعادل
 المعيد.
يجوز تكميف اختصاصيين من ذوي الخبرة لتدريس بعض المقررات في ماجستير التأىيل والتخصص  -11المادة 

 وذلك وفق القوانين واألنظمة النافذة .

 
 

يجوز لممعيد إبرام مذكرات تفاىم واتفاقيات مع الجيات الحكومية لتأىيل كوادرىا  -23المادة 
ية العامة عمى أن تعد الدرجات في إطار برامج ماجستير تأىيل وتخصص حسب حاجة الج
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التي تضَمن داخل ىذه المذكرات واالتفاقيات محدثة ومفتتحة بعد المصادقة عمييا من مجمس 
 جامعة دمشق ومجمس التعميم العالي.

 
    

 

 

 الخامسالفصل 

 أسس القبول ومعاييره

 اآلتً:تحدد أسس القبول ومعاٌٌره فً درجات ماجستٌر التأهٌل والتخصص وفق  -35مادة 

 عدد الطالب الذٌن ٌمكن قبولهم.، بناء على اقتراح مجلس المعهد ٌحدد مجلس الجامعة سنوٌاً           

 يوزع المقبولون وفق أحكام المادة السابقة كاآلتي: -36مادة 

 %.48الكليات التطبيقية 

 %.48الكليات النظرية 

 %.4الكليات العسكرية 

 .معدل التخرج فً مرحلة اإلجازة الجامعٌة ٌتم التفاضل بٌن المتقدمٌن وفق  -37مادة 

 

 أحكام انتقالية

  التنفٌذٌة ةوالالئحنص فً هذا القرار تطبق أحكام قانون تنظٌم الجامعات  فً كل ما لم ٌرد علٌه – 38مادة 

 وقرارات مجلس التعلٌم العالً المتعلقة بهذا الشأن.

 


