
1 
 

 الطَّالبدليل 
 

مقّرها مدينة وتّية، هاألوىل يف اجلمهوريّة العربّية السوريّة اليت تُعىن بتدريس العلوم الالا  كّلّيةالالهوت اخلاّصة، ال كّلّية
ادر عن الصا  6/9102رقم  ة الروم امللكّيني الكاثوليك حسب املرسوم التشريعيّ بطريركيّ إىل تها ملكيّ تعود دمشق، و 

ة ومبوجبه متنح إجازة جامعيّ /و، 55وقرار وزارة التعليم العايل رقم / 7/5/9102اجلمهوريّة العربّية السوريّة بتاريخ رائسة 
 هوت.يف الالا 

ويتحّملون  زم، فيأخذون دورهما الئًقا وإعدادهم اإلعداد الالا تثقيًفا ديني   األشخاصإىل تثقيف  كّلّيةهتدف ال
املستوى يؤّهلهم  هوت إعداًدا علمي ا رفيعإعداد خمتّصني يف علم الالا من خالل  والوطن واجملتمعمسؤولّيتهم يف الكنيسة 

معتمدين من قبل  ازين يف املدار أتهيل مدّرسني مُ إىل و  ،همها فهًما معاصرًا خيدم الكنيسةلشرح العقيدة املسيحّية وف
تنظيم ندوات وحماضرات و  ،والدراسات الفكريّة املعّمقة لبحث العلميّ مركزًا ل كّلّيةوتكون ال سات الرتبويّة الرمسّية.املؤسا 

االنفتاح على مستوايت علمّية أكادميّية عرب التواصل والتبادل والتكامل مع و  ،شات عمل يف مال علوم األداينر وو 
والعمل  حّبه للعلم والبحث العلميّ  ةتربواي  وتنميمي ا وثقافي ا و عل الطاالبتعزيز شخصّية و  ،سات أكادميّية عربّية وعاملّيةمؤسا 

 .اجلماعيّ 
 اهليئة اإلداريّة

 .رئيس ملس األمناء: السّيد البطريرك الدكتور يوسف العبسيّ 
 نتيبا.نيقوال أ ت: املرتوبوليءانئب رئيس ملس األمنا

 : األرمشندريت الدكتور يوسف الجني.كّلّيةعميد ال
 حالوة.: األب رايف كّلّيةأمني ال

 كّلّيةالإىل  االنتساب
 شروط االنتساب: -الا أوّ 
 :الشهادات اآلتية املصّدقة أصواًل  على إحدى أن يكون حاصاًل  كّلّيةإىل ال الطاالبُيشرتط النتساب  -أ

ة. أو ة السوريا ربيا ة العة جبميع فروعها املعتمدة من اجلمهوريا ة العاما شهادة الدراسة الثانويا  :ةالشهادات السوريا  -0
ة يف تصا ة واملمنوحة من الوزارة املخيّ ة اليت يتوافق اختصاصها مع اختصاص الكلّ شهادة أحد املعاهد التقانيا 

ة اجلمهوريا  يف ةة أو اخلاصا ة ممنوحة من إحدى اجلامعات احلكوميا . أو إجازة جامعيا ةة السوريا ة العربيا اجلمهوريا 
لعايل. ا هلذه الشهادات مع مراعاة القواعد املعتمدة من قبل ملس التعليم اوفقً  البالطا ل . يسجّ ةة السوريا العربيا 

 ة.ة صور الشهادة من وزارة الرتبية أو وزارة التعليم العايل أو اجلهة املاحند من صحّ ا ابلتأكّ ويكون القبول مشروطً 
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صادرة  إذا كانت ا،احلاصل على إحدى الشهادات املذكورة آنفً  الطاالبة: جيوز قبول الشهادات غري السوريّ  -9
ة املعرتف ة اخلاصا ويا سات الرتبأو عن إحدى املؤسا  ة،ة أو األجنبيا ة العربيا ة احلكوميا سات الرتبويا عن إحدى املؤسا 

معادلة هذه  أن تتما  . علىة هبذا الشأنيّ ره ملس التعليم العايل وملس الكلّ ا ملا يقر ّ هبا لدى دوهلا. وذلك وفقً 
 تصاص.ة أو وزارة التعليم العايل حسب االخة السوريا ة العربيا الشهادات من قبل وزارة الرتبية يف اجلمهوريا 

. كّلّيةّددها ملس الق معايري القبول اليت حيُ ن حيقّ أو  كّلّيةمسابقة القبول اليت جتريها ال بنجاح   الطاالبأن جيتاز  -ب  سنواي 
 إجراءات التسجيل: -اثنياا

دة. احملدا  ةة وفق اإلجراءات املعتمدة لديها وخالل املدا يّ ين والقدامى يف الكلّ ب املستجدّ جيري تسجيل الطاّل  -0
 ا عنها إذا مل يلتزم بذلك.ة أو منقطعً يّ ا عن االلتحاق يف الكلّ مستنكفً  الطاالب عدّ ويُ 

 ب التسجيل تقدمي الواثئق اآلتية: يتطلّ  -9
 ة.من شهادة الدراسة الثانويا  قة أصواًل صور مصدا  4 -0
 ة أو صورة من جواز السفر.ة الشخصيا صورة من اهلويّ  -9
 .4*5ة حديثة ابأللوان وبقيا  صور شخصيا  6 -5
 ة يؤخذ من مكتب القبول والتسجيل.يّ طلب انتساب إىل الكلّ  -4
 وااللتزام هبا.ة يّ ابحرتام القوانني وأنظمة الكلّ  الطاالبع من ي موقا د خطّ  تعهّ  -5

ادر من الصا  خلاصّ ا لإلعالن اب املقبولني تسديد الرسوم واألقساط، واستكمال تسجيلهم وفقً  على الطاّل يتعنّي  -5
د . وأن يسدّ صل دراسيّ ف ا أن يعيد تسجيله قبل بدء كلّ ة سابقً يّ ل يف الكلّ املسجّ  الطاالبة. وعلى يّ الكلّ  عميد

 .دة يف اإلعالن املذكورة ابلفصل اجلديد ضمن املواعيد احملدا ة اخلاصا الرسوم واألقساط اجلامعيا 
و جزء منه أد سم املسدا عاد الر ة قبل بدء الدراسة فيها. ويُ يّ سحب طلب تسجيله يف الكلّ  الب املستجدّ للطا  حيقّ  -4

 ة.يّ ومبا يتوافق مع قرارات ملس الكلّ 
اًل يف درجة علمّية أخرى يف إحدى اجلامعات يف ة إذا كان مسجّ يّ التسجيل يف الكلّ من  البال مينع الطّ  -5

 ة ابلنسبة املطلوبة.يّ . على أن يلتزم ابلدوام يف الكلّ ةة السوريا ة العربيا اجلمهوريا 
 

 كّلّيةنظام الدراسة يف ال
 :كّلّيةالدراسة يف ال نظام -الا أوّ 

امتحاانت  ىر ، وجتُ لعام يف بداية تشرين األوّ  ل كلّ يبدأ الفصل األوّ  ني.تقسم السنة الدراسّية إىل فصلني دراسيّ 
وز من  يف شهر متّ  امتحاانت الفصل الثاين ىر ويبدأ الفصل الثاين يف بداية شهر آذار وجتُ ، ل يف شهر شباطالفصل األوّ 
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على بوعني ة وتُعلن قبل أسوبرامج االمتحاانت واالمتحاانت االستلحاقيّ  د مواعيد الدوام بشكل  رمسيّ وحتدّ  .عام كلّ 
ت يصدر من أو االمتحاان تعديل يف مواعيد بدء الفصل الدراسيّ  ة، وأيّ يّ من موعد االمتحان من قبل ملس الكلّ  األقلّ 

 .كّلّيةملس ال
 92ة عن ة األسبوعيا اعات التدريسيا عدد السا  يقلّ وال  ا.أسبوًعا فعلي   59ة عن يّ ة يف الكلّ ة السنة التعليميّ مدّ  ال تقلّ 

 ساعة. 56ساعة وال يزيد عن 
تجاوز مبا ال ي دراسيّ  فصل   رات يف كلّ د عدد املقرا حيدا و  دقيقة. 51ة بـ ة والعمليا ة والنظريا ة احملاضرة التعليميا د مدا حتدا 

 ر واحد على ذلك.إضافة مقرا  كّلّيةرات، وجمللس المقرا  مخسعن  رات وال يقلّ مقرا  عشر
ة وذلك حسب طبيعة غة أجنبيا رات بلة إقرار تدريس بعض املقرا يّ ة وجيوز جمللس الكلّ ة اللغة العربيّ يّ لغة التدريس يف الكلّ 

 ر. املقرا 
يضعها ملس  ة وفق القواعد اليتيّ دة يف الكلّ ختصاصات احملدا االعلى  الرابعةب الناجحون إىل السنة ع الطاّل يوزا 

والعالمات  ل العامّ عدا اختصاص وامل ده اجمللس يف كلّ يف ضوء العدد الذي حيدّ  الطاالبة مع األخذ يف االعتبار رغبة يّ الكلّ 
من السنة  ع اإلداريّ لرتفّ ل أو االب التنقّ للطا  وال حيقّ  رات ذات العالقة ابالختصاص املطلوب.يف املقرا  الطاالباليت حازها 

راسة يف النظام من خمتلف سين الد حيمل أكثر من أربع موادّ ة التالية إذا كان ل فيها إىل السنة الدراسيا ة املسجا الدراسيا 
 .الفصليّ 
ا الثانية ة، أما ملادا هلا يف هناية دراسة اة ما، أوا ة دراسيا م خالهلا لالمتحان يف مادّ ثالث يتقدا  يف فرص   الب احلقّ للطا 

وعدان لالمتحاانت الواحدة م ةالسنة الدراسيا  د اإلدارة موعدها. ويفة اليت حتدّ والثالثة يف فرتة االمتحاانت االستلحاقيّ 
  .الثاين ا الثاين ففي أواخر الفصل الدراسيّ ل، أما األوّ  ل منهما خالل الفصل الدراسيّ ة األوّ االستلحاقيا 

 وما فوق. 61ر الذي حاز فيه عالمة الب إبعادة امتحان املقرا سمح للطا ال يُ 
ب الب ابلتغيّ سمح للطا يُ  الة. و سيا اة الدر ة يف اخلطّ مادّ  رة لكلّ اعات املقرا جلميع الطلبة حسب السا  اعترب الدوام إلزامي  يُ 

ة رة للمادّ اعات املقرا ( من مموع السا %95)من أكثر  الطاالبذا غاب وإ ة.رة للمادّ اعات املقرا ( من مموع السا 91%)
ة )صفرًا(. ه يف تلك املادا عترب نتيجت. وتُ م لالمتحان النهائيّ رم من التقدّ حيُ  ة،يّ يقبله عميد الكلّ  أو قهريّ  مرضيّ  دون عذر  

( %95)ن مأكثر  الطاالبغاب ا إذا . أما م لالمتحان االستلحاقيّ له التقدّ  وال حيقّ  وعليه إعادة دراستها من جديد.
م لالمتحان له التقدّ  قّ حية، يّ يقبله عميد الكلّ  أو قهري ّ  مرضي ّ  عذر  وكان هذا الغياب لة رة للمادا اعات املقرا من مموع السا 

ة قة من مديريا صدا وم ةيّ معتمدة من الكلّ  عن عيادة طبيب   ةصادر  أن يكون بشهادة   يشرتط يف العذر املرضيّ و . النهائيّ 
احلاالت  عن الدوام، ويف الطاالبة ال تتجاوز أسبوعني من اتريخ انقطاع م هذه الشهادة خالل مدا ، وأن تقدا حةالصا 

 خالل أسبوع من اتريخ زوال أسباب الغياب. ثبت عذره القهريّ ما يُ  الطاالبم القاهرة األخرى يقدّ 
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سنوات لنيل  تسع   ة علىيّ للحصول على درجة اإلجازة يف الكلّ  اًل مسجّ  الطاالبة اليت يقضيها ال جيوز أن تزيد املدا 
 درجة اإلجازة.

 :كّلّيةسنوات الدراسة يف البرانمج  -اثنياا
 هوت مخس سنوات:ة الالا يّ ن نظام الدراسة يف كلّ يتضما 

ة هوتيّ قافة الفلسفّية والالا ة وهتدف إىل أتمني الثة اهلاما هي السنة التحضرييّة اليت تشّكل املرحلة التأسيسيا  السنة األوىل:
قانون علم اآلابء والو   علوم الكتاب املقدا و  األساسيّ و  ة من خالل دراسة املداخل إىل الالهوت العقائديّ الضروريّ 
ة البحث، الل منهجيا من خ هوتّ والالا  ة للبحث الفكريّ ، والتنشئة على الطرق العلميا واتريخ الفلسفة العامّ  الكنسيّ 

 .ة بشكل  علميّ ة واللغات األجنبيا واحلاسوب، ومهارات التواصل واإلعالم، ودراسة اللغة العربيا 
هوت جبميع الالا  موادّ  ةً اصّ خ أكادمييّ  علميّ  ة بشكل  ة والفلسفيا الالهوتيا  تشمل دراسة املوادّ : السنتان الثانية والثالثة

والتاريخ  ن الكنسيّ ات يف القانو  ، وبعض األساسيا ودراسة الكتاب املقدا  والرعويّ  واألخالقيّ  واآلابئيّ  فروعه العقائديّ 
 هوت.ة لفهم الالا ة الضروريا ت الفلسفيا النظرايّ ، ابإلضافة إىل سيّ الكن

سم ق ، املقدّ  والكتاب ة الثالثة: قسم الالهوت العقائديّ يّ تشمل دراسة معّمقة يف أحد أقسام الكلّ : السنة الرابعة
 .الكنسيّ  القانوينّ  واحلقّ  الفلسفة، قسم التاريخ الكنسيّ 

لدراسة املعمّقة ا على سنة كاملة ابإلضافة إىل إهناء مجيع موادّ  تدّ ومت : خمّصصة لكتابة أطروحة التخرّجالسنة اخلامسة
 ة.ة والفلسفيا ة الالهوتيا وتشمل اخلالصة الفكريا 

 حها األساتذة.هة ضمن حلقات األحباث ويقرت ة موجا بتحضري أعمال تطبيقيا  على البحث العلميّ  الطاالبب يتدرا 
لذين يريدون متابعة ا ب األحرار )املستمعني(هوت أو للطاّل ة معهًدا لالا يّ الكلّ ن تتضمّ  ابإلضافة إىل القسم األكادمييّ 

 ة.ة القانونيا الالهوتّية دون السعي إىل نيل الدرجات اجلامعيا  بعض املوادّ 
تغيري  ة أويّ رات اليت سبق له النجاح فيها عند دراسته قبل التسجيل يف الكلّ من إعادة دراسة املقرا  الطاالبعفاء جيوز إ

التعليم العايل  ا لقرارات ملسة لالختصاص اجلديد. وفقً ة الدراسيا رات ما يكافئها يف اخلطّ القيد، إذا كان هلذه املقرا 
الذي جرت معادلته التقدير  ريف املقرا  الطاالبة. ومينح يّ ة يف الكلّ ومبراعاة الضوابط والشروط اليت تضعها اجملالس املختصّ 

(p=pass)الب.للطا  ل الرتاكميّ ذا التقدير يف حساب املعدا هل . وال دخل 
 ة:شروط منح الدرجة العلميَّ  -اثنياا

 ق الشروط التالية:الب الذي حيقّ هوت للطا نح درجة اإلجازة يف الالا متُ 
من  %61على  بنجاح وأن حيصل على األقلّ  ةالدراسيا ت السنوات رامجيع مقرا  الطاالبأن ينهي  -أ

 رات.ة يف املقرا العالمات النهائيا 
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 .كّلّيةس الأشهر من اتريخ موافقة مل مثانيةة البحث عن تزيد مدّ  مناقشة مشروع التخرّج على أاّل بعد  -ب
 منوذج هذه الشهادة. كّلّيةد ملس العة من العميد والوزير. وحيدّ شهادة درجة اإلجازة موقا  الطاالبيسّلم 

 هلا.رات اليت درسها والعالمات اليت انن املقرا ق يتضمّ وثيقة خترّج وكشف عالمات مصدّ  الطاالبجيوز إعطاء 
 ة.يّ  بعد احلصول على براءة ذّمة من إدارة الكلّ وثيقة أو مصدقّة إاّل  ة أو أيّ يّ شهادة الكلّ  الطاالبسّلم ال يُ 

 ة إبحدى املراتب التالية:يّ ة اليت متنحها الكلّ يف الدرجة العلميا  الطاالبد جناح دّ حيُ 
 فأكثر 25    له العامّ إذا كان معدّ   الشرف -أ
 25إىل ما دون  25   له العامّ إذا كان معدّ   االمتياز -ب
 25إىل ما دون  75   له العامّ إذا كان معدّ  د جًدااجليّ  -ج
 75دون  إىل ما 65   له العامّ إذا كان معدّ   د اجليّ  -د
 65إىل ما دون  61   له العامّ إذا كان معدّ   املقبول -ه

 ط احلسابّ هو املتوسّ  ل العامّ دا عترب املعقات. ويُ ة ويف الواثئق واملصدا يّ ة اليت متنحها الكلّ ذكر املرتبة يف الدرجة العلميّ تُ 
عالمات اليت انهلا لل ط احلسابّ ة هو املتوسّ سنة دراسيّ  ل كلّ جازة. ومعدّ دة لنيل درجة اإلالت سنوات الدراسة احملدا ملعدا 

 ، ابإلضافة إىل عالمة حبث التخرّج.رات السنةيف امتحاانت مقرا  الطاالب
 :كّلّيةنظام االمتحاانت يف ال -رابعاا

أن  ةيّ الكلّ ر، وجمللس من درو  ذلك املقرّ  %21نسبة دوام  الطاالبق قبل لدخول االمتحان يف مقّرر ما مل حيقّ ال يُ 
 عن النسبة املشار إليها أعاله. %01يسمح يف حاالت الضرورة تربير غياب ال تزيد نسبته على 

ة أو واألعمال الدوريا  ةالنهائيا ة على االمتحاانت من فصول السنة الدراسيا  فصل دراسيّ  يف هناية كلّ  الطاالبتحن ميُ 
 الصحيح. ومستواه العلميّ  الطاالبحلقات البحث لتظهر متكاملة يف تقدير كفاءة 

وراق وتسجيل ألبه ويضع أسئلة االمتحاانت ويقوم بتصحيح اأستاذ طاّل  ة خيترب كلّ يّ ة للكلّ يف االمتحاانت الكتابيا  
 .االمتحاانتة مها ملديريّ سلّ ية و الدرجات على جداول خاصا 

 ب فيه. درجة الصفر يف االختبار الذي يتغيّ  الطاالبعطى يُ 
ة أن يّ س الكلّ ر وأسئلة االمتحان، وجمللبساعتني أو ثالث ساعات حسب طبيعة املقرا  ة االمتحان الكتابّ د مدا دا حتُ 

 على طلب العميد.  ة بناءً ل املدّ يعدّ 
ة، يّ س الكلّ ، بناًء على اقرتاح ملس القسم وموافقة ملة قبل بدء االمتحان أبسبوعني على األقلّ يّ علن عميد الكلّ يُ 

 .رمون من دخول االمتحان النهائيّ قوا نسبة الدوام املطلوبة، والذين حيُ الذين مل حيقّ ب أمساء الطاّل 
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 ة حبرب جافّ يّ جابة على الورق املقّدم من الكلّ كتب اإلتُ و  طالب بعد توزيع األسئلة. ال يدخل إىل قاعة االمتحان أيّ 
له عالقة  ما صال أو كلّ تاب أو وسيلة اتّ ك  ب أن يصطحب معه إىل قاعة االمتحان أيّ لاال جيوز للطا و  أزرق حصرًا.

 د ذلك صراحًة بورقة األسئلة.ر ما مل حيدّ ابملقرّ 
 ة.يّ ة االمتحان مبوجب الضوابط املعتمدة من قبل ملس الكلّ من يسيء إىل حسن سري عمليّ  عاقب كلّ يُ 

م من صاها سبعة أايّ ة أقيف مدّ  كّلّيةإىل عميد ال م بطلب مراجعة عالمة ورقة االمتحان النهائيّ يتقدّ  أن البجيوز للطا 
ح أو خطأ يف ا سؤال غري مصحّ هو إمّ  يّ ، واخلطأ املادّ يّ ة املراجعة على اخلطأ املادّ اتريخ صدور النتائج، وتقتصر عمليّ 

ورقة  ر مبراجعةاملقرّ  ومدّر  فه ورئيس القسم املختصّ ة أو من يكلّ يّ مجع العالمات، وتقوم جلنة مؤّلفة من قبل عميد الكلّ 
 االمتحان.

 ج: نظام رسالة التخرّ  -خامساا
وّجه كتاٌب ي ب بعد ملئها حسب األصول. مّ مكتب شؤون الطاّل  منج بتسجيل استمارة رسالة التخرّ  الطاالبيقوم 

ة عليها من قبل أبقسام الرسالة اليت تقتضي املوافق ن موافقة اإلدارة لرسالة التخرّج. أّما فيما خيتصّ يتضمّ  الطاالبإىل 
 مة فاخلامتة.األستاذ فيشتمل على: املراجع، التصميم، الفصول واحًدا فواحًدا، املقدّ 

ع ملزم ابلدفاع عن رسالة التخرّج أمام اللجنة الفاحصة. وتؤّلف اللجان الفاحصة ملشاري الطاالب جيدر التنويه إىل أنا 
ة التدريسّية يف وجيوز أن يشاركهم فيها أعضاء من اهليئ كّلّيةأعضاء اهليئة التدريسّية يف المن من العميد  التخرّج بقرار  

 أو خارجها. ةة السوريا ة العربيا ات املتماثلة يف االختصاص يف اجلمهوريا يّ اجلامعات أو املعاهد العليا أو الكلّ 
 م الدوام والعطلأيّ 

ة م العطل الرمسيا ة أايّ يّ ة، وتعّطل الكلّ ابإلضافة إىل العطلة االنتصافيّ  واألحديومي اجلمعة  كّلّيةة يف الالعطلة الرمسيا 
 ة:والدينيا 

، ، عيد األمّ م، عيد امليالد اجمليد، عيد رأ  السنة امليالديّة، عيد املعلّ ذكرى حرب تشرين التحريريّة، عيد املولد النبويّ 
 عيد الشهداء، عيدي الفطر واألضحى، ورأ  السنة اهلجريّة.، والغربّ  عيد الفصح الشرقيّ 
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