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قواعد االعتماد العلمي
وشروط منحه وإلغائه للجامعات الخاصة
رئيس مجلس التعليم العالي
بنا ًء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ) (6لعام  2006والئحته التنفيذية
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم ) (36لعام  2001وتعديالته
وعلى ما أقره مجلس التعليم العالي بجلسته رقم /3/تاريخ 2007/11/26
يقرر ما يلي:

الفصل األول
التعاريف
المادة  -1يكون للكلمات المبينة أدناه المعاني المحددة بجانب كل منھا حيثما وردت في ھذا القرار :
 الوزير :وزير التعليم العالي. الوزارة :وزارة التعليم العالي. المجلس  :مجلس التعليم العالي. الجامعة :المؤسسة التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية )الجامعة الخاصة(. الرئيس :رئيس الجامعة. المالك  :ھو المؤسس أو المؤسسون وكل من يملك حصة سھمية في الجامعة. االعتماد العلمي العام :ھو أھلية الجامعة للقيام بعمل علمي أكاديمي قابل لالعتراف به على المس توىالوطني والعالمي وھو المقدمة األولى لضمان جودة التعليم فيھا من خالل قياس مستوى المخرجات.
 االعتم اد العلم ي الخ اص :ھ و بي ان أھلي ة أعض اء الھيئ ة التعليمي ة للت دريس ف ي الجامع ة وص الحيةالبرنامج لتحقيق الوظيفة األكاديمية واالجتماعية وفق معايير الجودة المحددة في ھذه القواعد.
 البرنامج  :ھو الذي يؤدي إلى منح درجة جامعية في اختصاص محدد وفقا ً لخطة دراسية معتمدة.الم ادة -2يخض ع اعتم اد المؤسس ات التعليمي ة الخاص ة )الجامع ات( ف ي الجمھوري ة العربي ة الس ورية
لألحكام والقواعد المبينة في المواد اآلتية.
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الفصل الثاني
التنظيم اإلداري واألكاديمي
ي مستق ٌل عن المالك برئاسة الرئيس ويرتبط مباشرة به.
المادة  -3يكون للجامعة تنظي ٌم أكاديم ٌي وإدار ٌ
المادة -4
 - 1يكون للجامعة المجالس اآلتية:
أ -مجلس األمناء.
ب -مجلس الجامعة.
ج -مجلس الكلية.
د -مجلس القسم.
ھـ -أي مجالس أخرى ينص عليھا النظام الداخلي.
 - 2تتكون البنية التنظيمية اإلدارية للجامعة من اآلتي:
أ -رئيس الجامعة ونوابه .
ب -عمداء الكليات ونوابھم.
ج -أمين الجامعة.
د -رؤساء األقسام األكاديمية.
ه -مديري المراكز البحثية.
و -مدير المكتبة.
ز -مدير شؤون الطالب.
ح -مديري الوحدات والدوائر اإلدارية والمالية والخدماتية األخرى.
ط -أي تنظيمات إدارية أخرى ينص عليھا النظام الداخلي للجامعة.
الم ادة  -5يت ألف مجل س األمن اء ف ي الجامع ة م ن ) (5أعض اء عل ى األق ل وال يزي د عل ى ) (21ي تم
تحدي دھم ف ي النظ ام ال داخلي للجامع ة ،عل ى أال يزي د ع دد الم الكين ع ن الثل ث م ن غي ر ذوي
الكفاءات العلمية ،والباقي م ن الشخص يات العلمي ة األكاديمي ة ،والشخص يات العام ة ،ويص در
بتسميتھم جميعا ً قرار من الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بنا ًء على اقتراح المالك.
 .1أ -يجب أن يكون أعضاء مجلس األمناء من السوريين ،ويجوز أن يكون بينھم عرب وأجانب
إذا كانوا من المالكين.
ي م ن الم وظفين الدبلوماس يين س واء ك انوا م ن الع رب أم األجان ب
ب -ال يج وز أن يك ون أ ٌ
عضواً في مجلس األمناء.
 .2يج ب أن يك ون رئ يس مجل س األمن اء م ن الشخص يات العلمي ة األكاديمي ة أو الثقافي ة ،وم ن
غيرھم في حاالت يعود تقديرھا للوزير.
 .3ال يجوز الجم ع ب ين عض وية مجل س األمن اء وأي وظيف ة إداري ة علمي ة ف ي الجامع ة باس تثناء
رئيس الجامعة ،كما ال يجوز الجمع بين عض وية مجل س األمن اء ف ي الجامع ة ،وعض وية أيﱢ
مجلس أمناء في جامعة أخرى إال بموافقة الوزير.
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 .4إذا شغر مركز رئيس مجل س األمن اء أو أي م ن أعض ائه يس مي ال وزير م ن يح ل محل ه للم دة
المتبقية من عضويته بناء على اقتراح المالك.
 .5يعقد مجلس األمناء جلسات دورية ومنتظمة بمعدل اجتم اع ف ي الفص ل الدراس ي الواح د عل ى
األقل ،ويتم تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لھذه الغاية ،وتودع نسخة
من محاضر الجلسات لدى وزارة التعليم العالي.
المادة -6يتولى مجلس األمناء المھام والصالحيات اآلتية:
 -1رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي.
 -2دراسة إحداث كليات أو أقسام أو برامج أكاديمية أو دمجھا في غيرھا أو إلغائھا.
 -3االقتراح على الوزير تسمية الرئيس .
 -4الموافقة على تعيين نواب الرئيس وعمداء الكليات.
 -5تحدي د أع داد الطلب ة المقت رح قب ولھم س نويا ً ف ي الب رامج المختلف ة للكلي ات ف ي مطل ع ك ل ع ام
دراسي وفق ا ً للقواع د المعتم دة م ن المجل س ،وال يج وز قب ول أي طال ب إال ف ي ح دود األع داد
التي يوافق عليھا المجلس.
 -6تحدي د الرس وم الجامعي ة وت أمين المص ادر ل دعم الم وارد المالي ة للجامع ة وتنظ يم ش ؤون
استثمارھا.
 -7الموافق ة عل ى تحدي د س لم الروات ب لجمي ع الع املين ف ي الجامع ة بم ا ف ي ذل ك أعض اء الھيئ ة
التعليمية بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
 -8النظر في الخطط والسيما الخط ة الس نوية الت ي يق دمھا ال رئيس للمش اريع الت ي تن وي الجامع ة
القيام بھا ومناقشتھا وإقرارھا.
 -9قبول الھب ات والم نح والوص ايا إذا كان ت م ن مص در س وري عل ى أن تخص ص لإلنف اق عل ى
األغراض التنموية والتطويرية داخ ل الجامع ة ،وال يج وز قب ول أي ھب ة أو منح ة م ن مص در
أجنبي دون موافقة الوزير عليھا.
 -10إقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة وإيداع نسخة منھا لدى الوزارة.
 -11إق رار التقري ر الس نوي ال ذي يض عه ال رئيس ع ن س ير العم ل ف ي الجامع ة لتقي يم إنجازاتھ ا،
وإقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجامعة وإيداع نسخة منھا لدى الوزارة.
 -12إعداد مشروعات أنظمة الجامع ة)النظ ام ال داخلي – نظ ام االس تخدام – النظ ام الم الي  -نظ ام
الھيئة التعليمية  -األنظمة األخرى(.
 -13النظ ر ف ي أي أم ور تتعل ق بالجامع ة يعرض ھا ال رئيس أو أي م ن أعض ائه مم ا ال ي دخل ف ي
صالحيات أي جھة أخرى وفقا ً ألحكام القوانين واألنظمة النافذة.
 -14أي مسائل أخرى تدخل في اختصاصه وفق النظام الداخلي للجامعة.
 -15يجوز لمجلس األمناء تفويض بعض صالحياته لمجلس الجامعة.
المادة -7
 -1يؤلف مجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم وف ق أحك ام المرس وم التش ريعي رق م/36/
لعام ،2001ويباشر كل منھا المھام واالختصاص ات المح ددة ل ه ف ي ھ ذه القواع د وف ي النظ ام
الداخلي.
 -2ال يجوز أن يزيد عدد الشخصيات العلمية األكاديمية ،والشخصيات العامة في مجل س الجامع ة
من غير أعضائه على ثالثة أعضاء.
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المادة -8
 -1يتولى مجلس الجامعة الصالحيات الممنوحة في أنظمة الجامعة وبشكل خاص المھام اآلتية:
أ -وض ع ش روط القب ول ف ي الجامع ة س نويا وف ق النظ ام ال داخلي وبم ا ال يتع ارض م ع القواع د
المعتمدة من مجلس التعليم العالي.
ب -وضع قواعد اختيار العمداء ونوابھم ورؤساء األقسام .
ج -تعيين أعضاء الھيئة التعليمية.
د -التنسيق بين النشاطات العلمية والتدريبية واالستشارية للكليات وتوثيق صلتھا مع المجتمع.
ه -رفع مستوى الخدمات التي تقدمھا الجامعة في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي.
و -وضع التعليمات الالزمة لتنظيم شؤون العمل في الجامعة .
ز -اقتراح مشروع موازنة الجامعة السنوية.
ح -اقتراح سلم رواتب أعضاء الھيئة التعليمية في الجامعة على مجلس األمناء.
ط -منح الدرجات العلمية في الجامعة وفق القوانين واألنظمة النافذة.
ي -النظر في أي أمر آخر يرى الرئيس أو أي عضو فيه عرضه عليه.
 -2يعقد مجلس الجامع ة جلس ات دوري ة ومنتظم ة بمع دل اجتم اع واح د ف ي الش ھر عل ى األق ل ،وي تم
تدوين محاضر اجتماعات المجلس ف ي س جل خ اص يع د لھ ذه الغاي ة ،وت ودع نس خة م ن محاض ر
الجلسات لدى الوزارة.
المادة -9
 -1يعين رئيس الجامعة بنا ًء على موافقة الوزير من األكاديميين الذين التقل م رتبتھم العلمي ة ع ن
أستاذ مساعد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،ويشترط أن يكون متفرغا ً في الجامعة.
 -2يمارس رئيس الجامعة ،بالنسبة لجميع العاملين ف ي الجامع ة ،الص الحيات المنص وص عليھ ا
في النظام الداخلي إضافة للصالحيات المبينة في المادة التالية.
الم ادة  -10يت ولى رئ يس الجامع ة إدارة ش ؤون الجامع ة العلمي ة والتعليمي ة والبحثي ة وك ذلك الش ؤون
اإلدارية والمالية في حدود الخطط التي يرسمھا مجلس األمناء ومجلس الجامعة ،وله على األخ ص
اإلشراف على:
 -1إعداد الخطط العلمية والتعليمية والبحثية للجامعة.
 -2إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من الھيئات التعليمية والمخبرية واإلدارية.
 -3إع داد وتنفي ذ خط ط تط وير المس توى العلم ي والتقن ي واللغ وي والتأھي ل الترب وي للع املين
العلميين في الجامعة.
 -4إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من المنشآت والتجھيزات واألدوات واآلليات وغيرھا.
 -5ض مان مس توى األداء الج امعي م ن الن واحي العلمي ة والتعليمي ة والبحثي ة واإلداري ة والمالي ة
وضمان الجودة.
 -6جميع العاملين في الجامعة.
المادة -11
 -1يتولى مجلس الكلية الصالحيات الممنوحة في أنظمة الجامعة وبشكل خاص المھام اآلتية:
أ -إعداد و اقتراح تعديل الخطط الدراسية في أقسام الكلية ورفعھا إلى مجلس الجامعة.
ب -اقتراح أي شروط إضافية لقبول الطلبة في األقسام.
ج -اإلشراف على تنظيم الدراسة في الكلية ،والتنسيق بين األقسام المختلفة فيھا.
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د -تنظيم إجراءات االمتحانات في الكلية واإلشراف عليھا.
ه -إقرار نتائج االمتحانات في نھاية كل فصل دراسي ،أو عام دراسي.
و -اقتراح منح الدرجات العلمية والشھادات إلى مجلس الجامعة.
ز -اإلشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه.
ح -التوصية في جميع األمور المتعلقة بأعضاء الھيئة التعليمية في الكلية  ،من تعيين ،وترفي ع ،وتثبي ت،
ونقل ،وندب ،وإع ارة ،وإيف اد ،وم نح اإلج ازات الدراس ية ،وقب ول االس تقالة ،وغي ر ذل ك م ن المھ ام
المنوطة به في النظام الداخلي.
ط -تأليف اللجان المختلفة المتعلقة بعمل الكلية.
ي -النظر في المسائل التي يحيلھا إليه عميد الكلية.
 -2أ -يعين عميد الكلية من بين أعضاء الھيئة التدريسية المتفرغين في الجامعة
ولمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب -يتولى عميد الكلية تنفيذ قرارات مجلس الكلية والمجالس األعلى ويشرف
على الكلية إداريا ً وعلميا ً.
المادة -12
 -1يُعيﱠن لكل قسم أكاديمي م ن أقس ام الكلي ة الت ي فيھ ا أقس ام  ،رئ يس يك ون مس ؤوالً ع ن إدارة ش ؤون
القسم العلمية والتعليمية واإلداري ة وأم ور البح ث العلم ي في ه ،ويت ولى تنفي ذ ق رارات مجل س القس م
ومج الس الجامع ة األخ رى ذات العالق ة بالقس م ،ويت ولى توزي ع الم واد الدراس ية المطروح ة لك ل
فص ل دراس ي بع د موافق ة مجل س القس م عل ى أعض اء ھيئ ة الت دريس حس ب تخصص اتھم ،وھ و
المس ؤول ع ن حس ن س ير الت دريس ف ي القس م ويق دم تقري راً إل ى عمي د الكلي ة ف ي نھاي ة ك ل فص ل
دراسي عن أداء القسم وأنشطته المختلفة.
 -2يش ترط أن يك ون رئ يس القس م بمرتب ة أس تاذ مس اعد ويج وز أن يك ون م ن مرتب ة م درس ولم دة
محددة ،ويتم تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بنا ًء على اقتراح عميد الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 -3يجب أن يكون رئيس القسم متفرغا ً في الجامعة.
المادة -13
 -1يكون لكل قسم مجلس يسمى )مجلس القسم( يتألف م ن رئ يس وع دد م ن أعض اء الھيئ ة التعليمي ة
وممن يحددھم النظام الداخلي في القسم.
 -2يتولى مجلس القسم إضافة إلى الصالحيات الممنوحة له المھام اآلتية:
أ -اقتراح الخطط الدراسية للقسم واقتراح تطويرھا وأساليب تطبيقھا وإعداد وصف محتويات الخطة
الدراسية في القسم.
ب -توزيع مواد الخطة الدراسية على الفصول الدراسية المختلفة بما ينسجم مع تعليمات منح الدرجات
العلمية في الجامعة ،وإعداد الخطط االسترشادية للطلبة.
ج -اعتماد الكتب المقررة والمصادر والمراجع المناسبة لكل مادة من مواد الخطة الدراسية.
د -اتخ اذ اإلج راءات الالزم ة لض بط دوام الطلب ة ف ي المحاض رات ،بالتع اون م ع الجھ ات المعني ة
األخرى.
ه -اتخاذ اإلجراءات التي تضمن حسن اإلشراف واإلرشاد األك اديمي والتوجي ه العلم ي لطلب ة القس م،
وحل مشكالتھم الدراسية.
و -وضع أسس وتعليمات التطبيق العلمي والتدريب الميداني للطلبة.
ز -اإلشراف على سير االمتحانات في القسم.
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ح -النظر في مش اريع البح ث العلم ي المقدم ة م ن أعض اء ھيئ ة الت دريس وتق ديم التوص يات الالزم ة
بخصوصھا إلى اللجان المختصة.
ط -إبداء الرأي في الترفيعات وطلبات التعيين ،وطلب اإلج ازة ،والتثبي ت ،والترقي ة ،وإنھ اء الخدم ة،
واإلع ارة واإليف اد وأي ة أم ور أخ رى تتعل ق بأعض اء الھيئ ة التعليمي ة ف ي القس م م ع مراع اة ع دم
اشتراك عضو الھيئة التعليمية والمحاضرين في التصويت عل ى الترفي ع أو التعي ين بمرتب ة أعل ى
من مرتبته.
ي -دراسة نتائج امتحانات الطلبة وقوائم الخريجين ورفعھا إلى مجلس الكلية.
ك -اقتراح برامج دراسية جديدة في القسم.
ل -تكون اجتماع ات مجل س القس م دوري ة ومنتظم ة ،عل ى أن ال تق ل ع ن ) (6اجتماع ات ف ي الفص ل
الدراسي الواحد ،ويتم تدوين محاضر االجتماعات وتوثيقھا في القسم.
م -أي أمور أخرى يعرضھا رئيس القسم.
 -3يترأس عميد الكلية مجلس القسم في حالة غياب رئيس القسم.
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الفصل الثالث
االعتماد العام
الم ادة  -14يتض من االعتم اد الع ام اعتم اد أبني ة الجامع ة ومس تلزماتھا واعتم اد األجھ زة والتجھي زات
والوسائل التعليمية واعتماد الھيئ ة التدريس ية والفني ة واإلداري ة والمراف ق العام ة والخاص ة ف ي الجامع ة
وفق نموذج االستمارة رقم ) (1ويشترط فيه تحقق األحكام المبينة في المواد التالية.

أوالً  -أبنية الجامعة
المادة  -15يجب أن تتوافر في أبنية الجامعة ومرافقھا اآلتي:
 -1تحدد مساحة أرض الجامعة بمعدل 40م 2لكل طالب للكلية األولى و35م لك ل كلي ة تالي ة عل ى أال
يزيد عدد طالب الجامعة على  10000طالب.
 -2يكون الحد األقصى للطالب في الشعبة التدريسية الواحدة على النحو اآلتي:
 60طالبا ً في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية .
 40طالبا ً في كليات العلوم البحتة والعلوم التطبيقية.
 -3يك ون الح د األدن ى لس عة مجم وع قاع ات الت دريس والمحاض رات والمناقش ات ھ و ) (٪60م ن
المجم وع الكل ي لع دد طلب ة الجامع ة ف ي وق ت واح د ،ويش ترط أال تق ل المس احة المخصص ة لك ل
طالب عن  1,5م 2في القاعة.
2

المادة -16يجب أن تشمل مباني الجامعة على مدرج نشاطات واحد على األقل بسعة ح دھا األدن ى 200
طالب وبمساحة ال تقل عن 300م ،2ويجب أن يزود المدرج بمس رح وم دخل ومخ رج مس تقلين م ع
مخرج خاص للطوارئ وأن يجھز المدرج باألجھزة الصوتية والبص رية المناس بة واإلن ارة المالئم ة
للتمثيل المسرحي .وأن تتوافر فيه الشروط الصحية المالئمة.
المادة -17يجب أن تتوافر في الجامعة مخابر في التخصصات التي تستدعي
ذلك وفق اآلتي:
2
2
 -1تكون مساحة المخبر الواحد 60م على األقل بمعدل 3م للطالب الواح د وال يزي د ع دد الطلب ة
في حصة المخبر على  20طالبا ً.
 -2وج ود مختب ر حاس وب واح د عل ى األق ل يحت وي عل ى  /20/عش رين حاس وبا ً ح ديثا ً م ع /5/
خمس طابعات لكل  500طالب زيادة على مخابر الحاسوب المخصصة لقسم الحاس وب وقس م
ھندسة الحواسيب ،والمخابر المتخصصة.
المادة -18يجب أن تتوافر في الجامعة ورش في التخصصات التي تستدعي ذلك وخاصة الھندسية وفق
اآلتي:
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 -1تكون مساحة الورشة الواحدة 60م 2على األقل بمعدل 4م 2للطالب الواحد وال يزي د ع دد الطلب ة
في حصة الورشة على  15طالبا ً.
 -2تُوفﱢر الجامعة الورش الالزمة للتخصصات التي تدرس ھا وتزودھ ا ب األجھزة واألدوات الالزم ة
للتدريس وفق المناھج المقررة.
 -3ورشة صيانة عامة لمباني الجامعة وتجھيزاتھا.
المادة  -19يجب أن تتوافر في كل جامعة مكتبة وفق اآلتي:
 -1مكتبة لكل كلية ال تقل مساحتھا عن ) (100م.2
 -2مكتبة مركزية تستوعب ) (٪10من طلبة الجامعة دفعة واحدة بمعدل )(2م 2للطالب الواحد.
المادة  -20يج وز أن تش يد الجامع ة لطلبتھ ا أبني ة س كنية فيھ ا ،ويج ب ف ي ھ ذه الحال ة أن تك ون مس احة
س كن الطلب ة بحي ث يخص ص 9270م 2لك ل  1000طال ب أي بمع دل 3ر9م 2للطال ب الواح د ف ي
الجامع ة وأن ال يزي د ع دد الطلب ة ف ي المبن ى الواح د عل ى  200طال ب ،وأال يزي د ع دد الطلب ة ف ي
الغرفة الواحدة على ثالثة ط الب ،ويج ب أن يش تمل المبن ى المخص ص لس كن الطلب ة عل ى قاع ات
مطالعة وقاعات ترفيه وقاعة تلفزيون وغرف مشرفين ,وغرف غسيل وتجفيف ومطبخ واحد عل ى
األقل لكل  30طالبا ً.
المادة  -21يجب أن تتوافر في الجامعة مرافق لالس تعماالت العام ة وتش مل قاع ات المع ارض والطع ام
والترفيه وخزائن الطلبة ،بحيث تستوعب جميعھا  ٪25م ن طلب ة الجامع ة وتك ون مس احتھا بمع دل
2م 2لكل طالب كما تشمل المرافق العامة مظالت لجلوس الطلبة المزودة بمقاعد ومحاطة بس احات
خضراء.
الم ادة -22يج ب أن تت وافر ف ي الجامع ة مراف ق للخ دمات الص حية حي ث يك ون فيھ ا عي ادة تحق ق
المواصفات اآلتية:
2
 عيادة صحية عامة عدد  /1/بمساحة 20م لكل عيادة على األقل ،وبحسب عدد الطالب.2
 غرفة طوارئ عدد  /1/بمساحة 35م2
 صيدلية عدد  /1/بمساحة ال تقل عن 16م طبيب عام وطبيبة عامة  -صيدالني – ممرضة لكل عيادةالم ادة -23عل ى الجامع ة ت أمين قاع ات مناس بة وكافي ة الس تعمالھا مكات ب ألعض اء ھيئ ة الت دريس
واإلداريين فيھا بحيث ال تقل مساحة الغرفة الواحدة المفردة ع ن 9م 2ومس احة الغرف ة المزدوج ة ع ن
15م 2وكذلك قاعات اجتماعات مناسبة للعمداء ورؤساء األقسام.
المادة  -24يجب أن يراعى في أبنية الجامعة متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة.
المادة  - 25يجب أن تتوافر في أبنية الجامعة المواصفات البيئية والصحية ،وضمانات اآلمان والسالمة
والطوارئ وفق المعايير الوطنية المعتمدة.
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ثانيا ً  -األجھزة والتجھيزات والوسائل التعليمية
الم ادة -26يج ب أن ت ؤمن الجامع ة األجھ زة والتجھي زات والوس ائل التعليمي ة الالزم ة للت دريس وف ق
أحدث التقانات والسيما اآلتي:
 -1أجھزة حواسيب شخصية ألعضاء الھيئة التدريسية.
 -2جھاز عرض في كل قاعة تدريسية أو مخبر.
 -3آالت لتصوير األوراق بمعدل آلة واحدة لكل قسم من أقسام كل كلية.
 -4أجھزة حاسوبية لالستخدامات اإلدارية في الكليات واألقسام والوحدات األخرى في الجامعة.
 -5ألواح في كل قاعة تدريسية مع مستلزماتھا.
المادة -27يجب أن تحتوي المكتبات في الجامعة على اآلتي:
 -1الكتب والمراجع والدوريات الت ي تتناس ب م ع أع داد الط الب والتخصص ات وفق ا ً للمع ايير المعتم دة
عالميا ً بحيث ال يقل عدد الكتب عن خمس ة عن اوين لك ل طال ب مس جل فيھ ا ،ونس خة ورقي ة م ن ك ل
عنوان على األقل وثالث دوريات لكل برنامج على األقل .أما ف ي كلي ات العم ارة والفن ون فيج ب أال
يقل عدد الكتب عن ثالثة عناوين ودوريتين لكل طالب مسجل فيھا.
 -2قاعة مؤثثة باألث اث ال الزم لجل وس الطلب ة م ن كراس ي وط اوالت وخ زائن ورف وف لترتي ب الكت ب
ومكاتب العاملين فيھا.
 -3المصادر األساسية الالزمة بما في ذلك المعاجم العربية واألجنبية والموسوعات.
 -4عدد كاف من العاملين في المكتبة وفقا ً للمعايير المعتمدة في ھذا المجال.
 -5تصنيف وفھرسة حاسوبية في مدة ال تتجاوز سنة واحدة بدءاً من ت اريخ افتت اح المق ر ال دائم للجامع ة
وذل ك لمواكب ة المس تجدات ف ي مج ال تكنولوجي ا المعلوم ات ،عل ى أن تخص ص أجھ زة حاس وب
شخصي أو مطارف )شاشات( وذلك الستخدامھا كفھارس آلية من قبل الطلبة والباحثين.

ثالثا ً  -التنظيم األكاديمي
المادة  -28أعضاء الھيئة التعليمية في الجامعة ھم:
 -1أعضاء الھيئة التدريسية :وھم األساتذة واألساتذة المساعدون )المشاركون( والمدرسون.
 -2أعضاء الھيئ ة الفني ة :وھ م الق ائم باألعم ال المع اون والق ائم باألعم ال والمش رف عل ى األعم ال
ومدير األعمال.
ً
ً
ً
 -3المعيدون  :ھم الذين يعينون في الكلي ات بغي ة إع دادھم علمي ا وعملي ا وفني ا ليكون وا أعض اء ف ي
الھيئة التدريسية فيھا ،ويمكن االستفادة منھم في البحث العلمي والمؤازرة في التدريس.
المادة -29يحسب عدد الطلبة بحيث تكون نسبتھم في كل برنامج وف ق النس ب المتع ارف عليھ ا أكاديمي ا ً
إلى أعضاء ھيئة التدريس وفق اآلتي:
 - 1في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية اإلدارية )(60/1
 - 2في كليات العلوم والزراعة والطب البيطري واالقتصاد والفنون )(40/1
 - 3في كليات الھندسة والصيدلة والتمريض والطب وطب األسنان والمھن
الطبية المساعدة وتكنولوجيا المعلومات).(20/1
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الم ادة -30يج ب أال تق ل نس بة المعين ين والمتعاق دين المتف رغين م ن ك ل م ن أعض اء الھيئ ة التدريس ية
والھيئة الفنية عن نصف أعضاء الھيئة التعليمية اإلجمالي.
المادة  -31يجب أال يقل عدد أعضاء الھيئ ة التدريس ية المتف رغين عن د افتت اح برن امج جدي د ع ن ٪50
من أعضاء الھيئة التدريسية لھذا البرنامج.
الم ادة  -32يك ون الح د األقص ى للنص اب التدريس ي األس بوعي ألعض اء ھيئ ة الت دريس عل ى النح و
اآلتي :
 (10) -1ساعات نظرية أو ما يكافئھا من ساعات عملية لألستاذ.
 (12) -2ساعات نظرية أو ما يكافئھا من ساعات عملية لألستاذ المساعد)مشارك(.
 (14) -3ساعة نظرية أو ما يكافئھا من ساعات عملية لألستاذ المدرس.
ويجوز عند الضرورة إضافة ما ال يزي د عل ى س ت س اعات لك ل م نھم ،ماع دا الم درس )ث الث س اعات
ح داً أقص ى( ،مقاب ل مكاف أة مالي ة ،عل ى أال يزي د م ا يدرس ه عض و ھيئ ة الت دريس عل ى ثالث ة مق ررات
مختلفة ،أما عضو ھيئة التدريس غير المتفرغ فيكون نصابه ثمان ساعات كح ٍد أقصى أو ما يكافئھا من
ساعات عملية.

المادة -33يجب أن يعين مشرفون وفنيون في مخابر الجامعة وفق اآلتي:
-1
-2
-3
-4

يجب أال تزيد نسبة الطلب ة عل ى مش رفي المخ ابر المعين ين ف ي المخب ر الواح د أثن اء الت دريس عل ى
).(20/1
يشترط في مشرف المخبر أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة في التخصص على األقل.
يجب أال يقل عدد الفنيين المخبريين في كل من كليات الصيدلة والھندسة والعلوم الطبي ة والزراع ة
والطب البيطري والعلوم عن فني واحد لكل ) (60طالبا ً.
يشترط في فني المخبر أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة أو معھد متوسط في مجال العمل ال ذي
يعين فيه.

رابعا ً  -القبول والتسجيل
المادة  -34تخصص مساحات كافية الستيعاب موظفي القبول والتسجيل ،وما يتطلب ه عم ل ال دائرة م ن
مستودعات للملفات والوثائق وغيرھا ،وتكون مس احات المكات ب كم ا ھ و معتم د ف ي الم ادة )(23
أع اله ألعض اء ھيئ ة الت دريس والم وظفين اإلداري ين ،بحي ث يخص ص م ا مق داره )(10م 2لك ل
) (200طالب.
الم ادة  -35يت ولى دائ رة القب ول والتس جيل م دير متف رغ ،ويج ب أن تش تمل ال دائرة عل ى الوح دات
التنظيمية اآلتية:
-1شعبة القبول.
 -2شعبة التسجيل.
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 -3شعبة الوثائق.
 -4أية دائرة أخرى ينص عليھا النظام الداخلي للجامعة.
الم ادة  -36يج ب أن ت وفر دائ رة القب ول النم اذج والوث ائق والس جالت الالزم ة لعم ل الش عب الم ذكورة
أع اله ،ومنھ ا) :طل ب االلتح اق ،بطاق ة التس جيل ،بطاق ة االنس حاب واإلض افة ،س جل عالم ات
الطالب ،الش ھادات ،وس جل الخ ريجين ........إل خ( ،وتح تفظ بالوث ائق األص لية أو بص ورة مص دقة
عنھا لكل طالب في ملف خاص به ورقيا ً وإلكترونيا ً.
المادة  - 37يجب أن ال يزيد عدد الطلبة لكل مسجل أو كاتب تسجيل على ) (500طالب.
الم ادة  -38يج ب حوس بة أعم ال ال دائرة المتعلق ة ب القبول والتس جيل والوث ائق  ،وت وفير األجھ زة
والتجھيزات الالزمة لذلك .
الم ادة  -39ت زود ال دائرة وزارة التعل يم الع الي بنم اذج ع ن التواقي ع المعتم دة لألش خاص المخ ولين
ب التوقيع عل ى الوث ائق والش ھادات وجمي ع األوراق الص ادرة ع ن الجامع ة  ،وباألخت ام الرس مية
ونماذج الشھادات التي تمنحھا الجامعة.

خامسا ً  -المرافق العامة والخاصة
المادة -40يجب أن تتوافر في الجامعة دورات مي اه ،ويخص ص مقع د واح د ومغس لة واح دة عل ى األق ل
لكل ) (30طالباً ،كما يخصص مقعد واحد مع مغسلة واحدة لكل ) (20عضو ھيئة تعليمية أو إداري.
المادة -41يجب أن تت وافر ف ي الجامع ة مش ارب ص حية ،ويخص ص مش رب م اء مب رد بمع دل مش رب
واحد لكل ) (60شخصا ً وتوزع المشارب بشكل يخدم الطلبة والعاملين في مواقع تجمعھم المختلفة.
المادة -42يكون في الجامعة ملعب واحد خارجي على األق ل للمالع ب المبين ة أدن اه حس ب المواص فات
والمقاييس اآلتية:
26م × 14م
 ملعب كرة سلة18م × 9م
 ملعب كرة طائرة40م × 20م
 ملعب كرة يد ملعب كرة المضرب 24م× 11مإضافة إلى ملعب كرة قدم إذا كان في الجامع ة تخص ص تربي ة رياض ية ويك ون ف ي الجامع ة ص الة
رياضية مغلق ة إذا زاد ع دد طالبھ ا عل ى  4000طال ب بمس احة إجمالي ة ال تق ل ع ن  2000م 2وال يق ل
ارتفاعھا عن  7م وفقا ً للمواصفات العالمية.
المادة  -43يجب أن توفر الجامعة اآلتي:
 -1مواق ف مخصص ة لس يارات أعض اء ھيئ ة الت دريس واإلداري ين ،ومواق ف مخصص ة لس يارات
الطلبة ومواقف الباصات .
 -2تق وم الجامع ة بتخص يص المواق ف الم ذكورة أع اله بخط وط وش واخص تنظيمي ة تح دد طبيع ة
االستعمال للمواقف المشار إليھا ،وأن تكون المواقف جميعھا مسفلته.
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المادة  -44يجب أن تشتمل أبنية الجامعة على خزان مياه أرضي بسعة 300م 3عل ى األق ل ت زاد بمع دل
100م 3لك ل  /1000/طال ب إذا زاد ع دد الطلب ة عل ى / 2000 /طال ب ،وف ي ح ال وج ود س كن داخل ي
للطلب ة ي تم زي ادة الس عة الم ذكورة س ابقا ً بمق دار رب ع مت ر مكع ب واح د لك ل طال ب م ن طلب ة الس كن
الجامعي.
المادة  -45يجب ربط الجامعة مع ش بكة المج اري العام ة ف ي ح ال وجودھ ا ،وفيم ا ع دا ذل ك يج ب أن
توفر الجامعة حفرة امتصاصية بحجم 200م 3على األقل مع حف رة تحليلي ة وبحج م 20م 3وذل ك إذا ك ان
عدد الطلبة ال يزيد على  /2000/ألفي طالب ،وفي حال زيادة عدد الطلبة على ذل ك يج ب إنش اء محط ة
تنقية خاصة بالجامعة.

سادسا ً  -نظام الدراسة
المادة -46
 -1يكون نظام الدراسة في الجامعة سنويا ً أو فصليا ً أو ساعات معتمدة أو أي نظام آخر معتمد وفقا ً لم ا
يقره المجلس بناء على طلب مجلس الجامعة.
 -2تتكون السنة الدراسية في نظام الساعات المعتمدة من فصلين دراسيين مدة كل منھما ) (16أس بوعا ً
كح د أدن ى ،ويج وز الت دريس ف ي فص ل ص يفي عل ى أال تق ل مدت ه ع ن ) (8أس ابيع وال تزي د عل ى
) (12أسبوعا ً.
 -3يقص د بالس اعة المعتم دة دوام الطال ب ف ي الجامع ة لم دة س اعة نظري ة أس بوعيا ً أو م ا يكافئھ ا م ن
ساعات عملية معتمدة لمقرر معين على مدى فصل دراسي كامل ) 16أسبوع على األقل(.
 -4يقصد بالنظام الفصلي والسنوي النظام المحدد في النظام الداخلي وفقا ً لما ھ و معتم د ف ي الجامع ات
الحكومية.
المادة  -47يكون الدوام في الجامعة وفق األحكام اآلتية:
 -1الدوام إلزامي لجميع الطلبة حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.
-2ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ) (٪15من الساعات المقررة للمادة.
-3إذا غ اب الطال ب أكث ر م ن ) (٪15م ن مجم وع الس اعات المق ررة للم ادة دون ع ذر مرض ي أو
قھ ري يقبل ه عمي د الكلي ة ،يح رم م ن التق دم لالمتح ان النھ ائي .وتعتب ر نتيجت ه ف ي تل ك الم ادة
)ص فراً( ،وعلي ه إع ادة دراس تھا إذا كان ت إجباري ة ،وف ي جمي ع األح وال ت دخل نتيج ة ذل ك
الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي ألغراض اإلنذار والفصل من الكلية.
-4إذا غ اب الطال ب أكث ر م ن ) (٪15م ن الس اعات المق ررة لم ادة م ا ،وك ان ھ ذا الغي اب بس بب
المرض أو لعذر قھري يقبل ه عمي د الكلي ة يعتب ر منس حبا ً م ن تل ك الم ادة ،وتطب ق علي ه أحك ام
االنسحاب ،ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك ،وتثبت كلم ة )منس حب( إزاء تل ك الم ادة
في السجل األكاديمي للطالب.
-5يشترط في الع ذر المرض ي أن يك ون بش ھادة ص ادرة ع ن طبي ب عي ادة الطلب ة ف ي الجامع ة ،أو
عيادة معتمدة منه أو صادرة ع ن المستش فى المعتم د م ن قب ل الجامع ة ،وأن تق دم ھ ذه الش ھادة
إلى عميد الكلي ة خ الل م دة ال تتج اوز أس بوعين م ن ت اريخ انقط اع الطال ب ع ن ال دوام ،وف ي
الحاالت القاھرة األخرى يقدم الطال ب م ا يثب ت ع ذره القھ ري خ الل أس بوع م ن ت اريخ زوال
أسباب الغياب.
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-6يع د عم داء الكلي ات ورؤس اء األقس ام وأعض اء ھيئ ة الت دريس والمحاض رون وم دير القب ول
والتسجيل مسؤولين عن تنفيذ أحكام الدوام.
المادة  -48يتم تأجيل الدراسة في الجامعة وفق النظام الداخلي للجامعة والسيما اآلتي:
 -1للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته في الجامعة قبل بدء الفصل الدراس ي ال ذي ي ود تأجيل ه إذا
توافرت لديه أسباب تقتنع بھا الجھة المختصة ولمجلس الكلية تأجيل دراسة الطال ب لم دة ال تزي د
على أربعة فصول دراسية متصلة أو منفصلة.
 -2يع د الطال ب ال ذي يتج اوز مجم وع غياب ه دون ع ذر ) (٪15م ن الس اعات المق ررة لم واد
الفصل،محروما ً من االمتحان في الفصل الدراسي المذكور ويثبت في سجله مالحظة محروم.
 -3ال يج وز تأجي ل دراس ة الطال ب الجدي د ،أو المنتق ل ،إال بع د مض ي فص ل دراس ي عل ى التحاق ه
بالكلية.
 -4ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بھا للحصول على درجة اإلجازة.
 -5يبلغ رئيس القسم المعني بقرار التأجيل.
المادة  -49ال يجوز أن تزيد المدة التي يقضيھا الطالب مسجالً للحصول على درجة اإلج ازة عل ى تس ع
سنوات في كلية الطب وثماني سنوات في كليات طب األسنان والھندسة بجميع فروعھ ا والص يدلة،
وسبع سنوات في الكليات األخرى.
المادة  -50يكون النصاب الدراس ي للطال ب ف ي الجامع ة ) (18س اعة معتم دة ف ي الفص ل كح ﱟد أقص ى
و) (12ساعة معتمدة كح د أدن ى ،ويج وز أن يأخ ذ الطال ب ف ي الجامع ة ث الث س اعات إض افية ،إذا
ك ان معدل ه ف ي الفص ل الس ابق ال يق ل ع ن )) (٪80أو مايعادلھ ا( 0كم ا يج وز أن يص ل الع بء
الدراسي للطالب ف ي فص ل التخ رج إل ى ) (22س اعة ،إذا كان ت الس اعة المض افة س اعة ت دريب أو
س اعة مختب ر ،أم ا ف ي الفص ل الص يفي فيك ون الح د األعل ى للع بء الدراس ي للطال ب ) (9س اعات
معتم دة ،ويج وز زي ادة ع دد الس اعات إل ى ) (12س اعة لغاي ات التخ رج  .وال يج وز أن يزي د ع دد
الساعات المعتمدة في الفصل على ) (25ساعة وفق الخطة التي اعتمدھا المجلس ف ي كلي ات الط ب
وطب األسنان والصيدلة.
المادة  - 51يجوز انتق ال الط الب الس وريين وغي ر الس وريين المس جلين ف ي الجامع ات الس ورية وغي ر
السورية)الحكومية والخاصة( إلى الجامعات الخاصة السورية وفق الشروط اآلتية:
 -1أن تكون الجامعة الت ي يدرس ون فيھ ا معتم دة ومعترف ا ً بھ ا ف ي بل د الدراس ة وف ي الجمھوري ة
العربية السورية.
 -2عدم جواز النقل من الجامعات الخاصة غير المعتمدة في بلدھا.
 -3أال يقل معدل الطالب في الش ھادة الثانوي ة ع ن  ٪10م ن الح د األدن ى المطل وب للتس جيل ف ي
الكلية التي يرغب في االنتقال إليھا وفق قواعد القبول المحددة في قرار مجلس التعل يم الع الي
رقم  126تاريخ .2007/3/11
 -4اتفاق الشھادة الثانوية التي يحملھا طالب االنتقال مع قواعد القبول في الجامع ة الت ي يرغ ب
في االنتقال إليھا .
 -5أن يكون الطالب منقوالً أو ناجحا ً إلى السنة الثانية في الجامعة التي يرغب في االنتق ال منھ ا،
أو ناجحا ً بمعدل  ٪25من عدد الساعات المعتمدة إذا كانت الجامعة تعتمد ھذا النظام.
 -6ال يجوز أن يتخرج الطالب من الجامعة الخاصة التي قبل فيھا ما لم يدرس فيھا عام ا ً دراس يا ً
على األقل أو  ٪25من عدد الساعات المعتمدة في الجامعات التي تعتمد ھذا النظام.
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 -7ال يج وز النق ل م ن نظ ام التعل يم )المفت وح  -االفتراض ي-المراس لة-االنتس اب -ع ن بع د( إل ى
الجامعات الخاصة.
المادة  -52يكون الحد األدنى من الساعات المعتمدة للحصول على درجة اإلجازة وفقا ً لمعايير االعتم اد
الخاص لكل برنامج ) (126ساعة معتمدة على األقل ،وعلى أال يقل مع دل الطال ب التراكم ي عن د
التخرج عن ) (٪60أو ) (2نقطة من ) (4نقاط أو مايعادلھا.
المادة  -53اللغة العربية ھي لغة التدريس األساسية في الجامعة ،ويجوز تدريس برامج بلغة أجنبية بنا ًء
عل ى تع اون علم ي م ع جامع ات عربي ة أو أجنبي ة ،وعل ى الجامع ة أن تمك ن طالبھ ا م ن إج ادة
استعمال اللغة العربية ولغة أجنبية.

سابعا ً  -السجالت والملفات
المادة  -54يجب أن تؤمن الجامعة السجالت والملفات اآلتية:
 -1سجالت وملفات الدائرة المالية وتضم ملف ات وبطاق ات وجل ود ووص والت للرس وم وال واردات
والمصروفات واللوازم.
 -2س جالت وملف ات ش ؤون الع املين الخاص ة بتعي ين الع املين فيھ ا ،وتض م عق ودھم وش ھاداتھم
العلمية وغير ذلك من الوثائق الالزمة.
 -3سجالت وملفات إدارة الجامعة ،وتضم ملفات لحفظ المعامالت الخاصة بإدارة الجامعة.
 -4أدلة مطبوعة تشمل دليل أسماء أعضاء الھيئة التعليمية  ،ودليل أس ماء اإلداري ين والع املين ف ي
الجامع ة .ودلي ل الطال ب ودلي ل الجامع ة ،والكت اب الس نوي ،وغيرھ ا م ن المنش ورات الت ي
تصدرھا الجامعة.
 -5سجالت وملفات الطلبة.

ثامنا ً  -أحكام خاصة
المادة  -55يجب أن تشكل مجموع المساحات الخضراء المزروعة ف ي الجامع ة نس بة ال تق ل ع ن ٪20
من مساحة األرض اإلجمالية أو  ٪100من مجموع مساحة األبنية.
الم ادة  -56يج ب أن تخص ص أرض الجامع ة وم ا عليھ ا الس تخدامھا لألغ راض العلمي ة والنش اطات
والخ دمات الطالبي ة ،وال يج وز اس تغالل أي ج زء منھ ا بم ا يتع ارض م ع أھ داف الجامع ة ،وك ل
استغالل أو استخدام لغير ذلك يعد مخالفة.
الم ادة  - 57تض ع الجامع ة خطط ا ً مس تقبلية خ الل س نة م ن ت اريخ ھ ذا الق رار لت أمين أعض اء الھيئ ة
التدريسية وضمان وجود العدد الكافي منھم في كل برنامج حس ب مع ايير االعتم اد الخ اص وت ودع
نسخة عنھا لدى المجلس  ،وفي حال عدم التزام الجامعة بالخطة المعتمدة فإن ذلك يعد مخالفة.
المادة  -58تحدث في كل جامعة دائرة للتقويم الذاتي تسمى دائرة االعتماد والجودة تھتم باآلتي:
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-1
-2
-3
-4
-5

تأسيس وتطبيق نظام إدارة الجودة تعزيزاً لمفھوم جودة العملية التعليمية.
إع داد ومراجع ة وتع ديل إج راءات العم ل لنش اطات الجامع ة المختلف ة بم ا يض من تط ور
المفاھيم الحديثة في المجال التعليمي.
رفع التقارير إلدارة الجامعة حول أداء نظام الجودة ومدى الحاجة للتحسين ورفع األداء.
نشر ثقافة الجودة بين جميع القائمين على العمل في الجامعة.
إعداد تقارير دورية حول التقويم الذاتي للجامعة ومدى انسجامه مع قواع د االعتم اد والج ودة
المبينة في ھذا القرار.

المادة  -59تلتزم الجامعة بأسس قبول الطلبة وبأعدادھم التي يقرھا المجلس لكل عام دراسي.
المادة  -60للطالب الحق باالطالع على أنظمة الجامعة كافة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﺎص
الم ادة  -61يتض من االعتم اد الخ اص عملي ة تق ويم برن امج أك اديمي س وا ًء كان ت ألول م رة أم بش كل
دوري في الجامعة للتأكد من مدى تحقيق المؤسسة لمعايير االعتماد األكاديمي الخاص ة بالبرن امج
الم راد اعتم اده .تتعل ق مع ايير االعتم اد األك اديمي المح ددة ألحك ام االعتم اد الخ اص بالمج االت
الرئيسية التالية:
 -1الرسالة واألھداف العامة للبرنامج.
 -2البنية الھيكلية للبرنامج ومضمونه
 -3البيئة التربوية التعلّمية ،والتعليمية
 -4المرافق التعلُمية والتعليمية والبنى التحتية
 -5أعضاء الھيئة التعليمية.
 -6الطلبة المقبولين.
 -7األداء والمخرجات.
 -8التعاون الخارجي والتبادل المعرفي من خالل تفعيل اتفاقيات التعاون.
 -9التقويم الداخلي ونظام ضمان الجودة
أھداف محددةٌ ورسالةٌ
ٌ
المادة  -62يجب أن يكون للبرنامج الخاضع لالعتماد
واضحةٌ من خالل تحقيق المعايير اآلتية:
 -1أن تلبي رسالة الكلية والجامعة وأھدافھا ومقاصد البرنامج ،و أن يكون لكل مقرر م ن مق ررات
البرن امج رس الة واض حة ،وأن تو ﱠ
ص ف وبش كل مفص ل وص ريح مس اھمة المق رر ف ي تحقي ق
المخرجات التعليمية المستھدفة للبرنامج.
ً
 -2أن يكون للبرنامج مخرجات مستھدفة تعك س طيف ا م ن المع ارف والمھ ارات الت ي يفت رض أن
يحوز عليھا الخريج ،وينبغي توصيف ھذه المخرجات في وثيقة توصيف البرنامج ،أو الالئحة
الداخلية.
 -3أن يتم عرض المخرجات المستھدفة على مستوى المقرر والبرنامج بوضوح ف ي نم اذج تثب ت
ّ
أن مجمل المخرجات المستھدفة للمقررات تغطي بمجموعھا المخرجات المستھدفة للبرنامج.
 -4أن تك ون توجھ ات البرن امج م ن حي ث المتطلب ات األكاديمي ة والمھني ة متوافق ة م ع المع ايير
الوطنية والعالمية لموضوع التخصص.
 -5بيان مدى الحاج ة للبرن امج م ن حي ث ت وفر ف رص العم ل والوظ ائف المتوقع ة للخ ريجين ف ي
سوق العمل.
 -6أن يساھم البرنامج في تحقيق السياسات واألولويات الوطنية.
 -7أن تك ون المخرج ات المس تھدفة للبرن امج وك ذلك المق ررات ،نت اج تش اور م ع األط راف ذوو
العالقة في البرنامج بما في ذلك الجھات العامة ذات المصلحة وأرباب العمل.
المادة  -63يجب أن تحقق البنية الھيكلية للبرنامج ومضمونه الشروط اآلتية:
 -1أن يلبي البرن امج أنظم ة ومتطلب ات الجامع ة والكلي ة والقس م بم ا يتعل ق بم دة الدراس ة ،أو نظ ام
الس اعات المعتم دة ،أو أنظم ة بديل ة تحق ق إتمام ا ً مرض يا ً للمق ررات ،وبم ا يتف ق م ع القواع د
واألحكام الواردة سابقا ً في الفصل الثالث الخاص باالعتماد العام )النظام الدراسي(.
 -2اعتم اد نظ ام امتحان ات ي ؤ ّمن تقويم ا ً فع االً لمراح ل تق دم الطال ب وأدائ ه وقياس ا ً لم دى امتالك ه
وتم ّكنه من جملة المخرجات المستھدفة طوال مدة البرنامج.
 -3أن يثبت النظام الدراسي المتبع ،سواء كان سنويا ً أو فصليا ً أو ساعات معتمدة ،مواءمته لتحقي ق
أھداف البرنامج.
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 -4أن تتضمن البنية الھيكلية للبرنامج مقررات تخصصية أساسية.
 -5أن تتسم بنية البرن امج بالتج انس والتناس ق ال داخلي للمق ررات التخصص ية ،واالرتب اط الن وعي
فيما بينھا.
 -6أن تحق ق بني ة البرن امج توزع ا ً متوازن ا ً ب ين الجوان ب النظري ة والعملي ة والتطبيقي ة ،حس ب
التخصص واحتياجات التدريب العملي.
 -7أن يبين البرنامج بوضوح متطلبات التخرج وسلم التقديرات والمعدالت.
 -8أن تغط ي المخرج ات المس تھدفة م ن البرن امج المج االت األساس ية التالي ة المتوق ع أن يمتلكھ ا
الخريج في األمور اآلتية:
أ -مجاالت المعرفة والفھم الخاصة بالبرنامج.
ب -المقدرات الذھنية :كالمقدرة على االختيار والنقاش واالس تنتاج واالبتك ار ،وحص ر المش اكل
وإيجاد الحلول لھا  ....الخ
ج -المھارات المھنية :وھي مھارات متعلقة بموضوع البرنامج ،وتترجم المق درة عل ى اس تخدام
المعارف والمواد التعليمية التي تلقاھا الطالب الخريج في التطبيقات المھني ة ،وكمث ال عل ى
ذل ك ت ذكر :المق درة عل ى تش خيص م رض أو كتاب ة وص فة طبي ة أو إيج اد تطبي ق ألش عة
الليزر أو قراءة خرائط رقمية أو إنجاز تصميم ھندسي أو كتابة برنامج حاسوبي ...الخ
د -المھ ارات العام ة والمنقول ة :وھ ي مھ ارات أكاديمي ة ال تتعل ق بموض وع البرن امج لكنھ ا
ضرورية لمزاولة المھن ة ،وكمث ال عل ى ھ ذه المھ ارات ن ذكر :مھ ارات اس تخدام الحاس وب
ومھ ارات التواص ل ،والمھ ارات اللغوي ة الكتابي ة ،ومھ ارات اإلدارة وعم ل الفري ق وح ل
المشاكل ...الخ.
ً
 -9أن يب رھن البرن امج اھتمام ا بالبح ث أو مش روع التخ رج وأن يم نح الط الب م ا أمك ن م ن
الفرص لالنخراط في مشاريع فردية أو جماعية تنسجم مع المخرجات المستھدفة.
المادة  -64يجب أن تلبي البيئة التربوية التعلﱡمية والتعليمية مضمون المنھاج والنتائج من حيث اآلتي:
 -1الساعات المكتبية.
 -2توفر خطة تدريسية تفصيلية لكل مقرر.
 -3توفر الدعم واإلرشاد األكاديمي للطالب.
 -4تقديم التسھيالت المالئمة للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة.
 -5إشراك الطلبة في عمليات التقويم بشكل عام ،وتقويم المقررات الدراسية بشكل خاص.
 -6وجود نظام يشجع الطالب عل ى المش اركة ف ي النش اطات الطالبي ة واألنش طة اإلض افية
غير الدراسية /خارج إطار المناھج الدراسية.
المادة  -65يجب أن تحقق المرافق التعلُمية ،والتعليمية والبنى التحتية الشروط
اآلتية:
 -1قاعات التدريس والمحاضرات بالسعات والشروط المنصوص عنھ ا ف ي أحك ام االعتم اد الع ام
– الفصل الثالث )أبنية الجامعة(.
 -2المختبرات والورش بالسعات والشروط المنصوص عنھ ا ف ي أحك ام االعتم اد الع ام – الفص ل
الثالث )أبنية الجامعة( ،مع توفر المساعدة واإلشراف التقنيين.
 -3التجھيزات واألدوات والوس ائل التعليمي ة المناس بة ،بالس عات والش روط المنص وص عنھ ا ف ي
أحكام االعتماد العام – الفصل الثالث )األجھزة واألدوات والوسائل التعليمية(.

‐ - 18

 -4المكتبات والحد األدنى المطل وب م ن الكت ب والمع اجم والموس وعات وال دوريات ذات العالق ة
بالبرن امج ،بالس عات والش روط المنص وص عنھ ا ف ي أحك ام االعتم اد الع ام – الفص ل الثال ث
)األجھزة واألدوات والوسائل التعليمية(.
 -5المخابر ومراكز الحاسوب ،بالسعات والشروط المنص وص عنھ ا ف ي أحك ام االعتم اد الع ام –
الفصل الثالث )األجھزة واألدوات والوسائل التعليمية(.
المادة  -66يجب أن يحقق أعضاء الھيئة التعليمية الشروط اآلتية:
 -1أن يكون عدد أعضاء الھيئة التعليمية العاملين في البرن امج متوافق ا ً م ع أحك ام االعتم اد الع ام –
الفصل الثالث )أعضاء الھيئة التعليمية والمخبرية(.
 -2أن تلبي المؤھالت األكاديمية الت ي يحملھ ا أعض اء الھيئ ة التعليمي ة احتياج ات البرن امج )حمل ة
الدكتوراه أو الماجستير أو....الخ(.
 -3أن يتم توفير وتفعيل نظام لتقويم أداء أعضاء الھيئة التعليمية )وفق دليل إرشادي سيتم توفيره(.
 -4أن يكون العبء التدريس ي ألعض اء الھيئ ة التدريس ية وت وزع مھ امھم ض من البرن امج واض حا ً
وفعاالً ،بشكل يغطي قضايا النصاب والتفرغ والتدريس والبحث العلمي واإلدارة واالستش ارات
واإلرشاد األكاديمي للطالب  ،(..وبما يتفق مع أحكام االعتماد الع ام – الفص ل الثال ث )أعض اء
الھيئة التعليمية والمخبرية(.
المادة  -67أن تتحقق في الطلبة المقبولين الشروط اآلتية:
 -1شروط القبول المعتمدة من الجامعة والمجلس
 -2مدى التوافق بين عدد الطالب المقبولين والقدرة االستيعابية للبرنامج وفق ھذه القواعد.
 -3أن يقدم البرنامج أنماط تدريب خاص أو توجيه قبل أكاديمي للطالب المسجلين حديثا ً.
 -4أن يكون الطالب على علم مسبق بالرسوم والتكلفة التقديرية للدراسة في البرنامج كامالً.
المادة -68
 -1أن تحقق برامج التعاون الخارجي والتبادل المعرفي الشروط اآلتية:
أ -عالقات التعاون للجامعة مع برامج التعاون الدولية )المنح والبعثات والزمالة والعضوية(.
ب -برامج تبادل األساتذة.
ج -برامج التبادل الطالبي.
د -نشاطات التدريب والتعليم المستمر وخدمة المجتمع.
 -2ت وفير قواع د وآلي ات االعت راف ومعادل ة الس اعات المعتم دة أو الم دد الزمني ة للدراس ة للمراح ل
الدراسية التي تم إنجازھا خارج المؤسسة أو في دول أخرى.
المادة  -69يجب أن يوفر البرنامج آلية لرصد األداء والمخرجات عن طريق:
 -1إنشاء سجالت تتيح تتبع أداء الطالب في البرنامج وحساب المؤشرات اآلتية:
أ -نسب الط الب ال ذين اجت ازوا االمتحان ات النھائي ة وتخرج وا م ن الس نة النھائي ة إل ى أع داد
الطالب الذين قبلوا في البرنامج.
ب -المعدل الوسطي لمدة الدراسة للحصول عل ى درج ة اإلج ازة ف ي البرن امج ال ذي س جل في ه
الطالب.
 -2إنش اء س جالت تت يح تتب ع أوض اع خريج ي البرن امج وحس اب المؤش رات التالي ة إلثب ات النوعي ة
المھنية للخريجين:
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أ -م دى إس ھام البرن امج ف ي بن اء الق درات الوطني ة وخل ق ق وة عامل ة موائم ة لخط ط التنمي ة
ومتطلبات سوق العمل.
ب -مدى تمكن الخريجين من الحصول على فرصة العمل األول ى ف ي مج ال اختصاص ھم ونس ب
الخريجين العاملين في مجال تخصصھم.
ج -نسب الخريجين المھاجرين خالل السنة األولى من تخرجھم.
 -3أن ي تم تق ويم تحص يل الخ ريجين وم دى تحقي ق المخرج ات المس تھدفة م ن البرن امج م ن خ الل
االمتحانات النھائية وامتحان الكفاءة.
 -4أن يتم إشراك الخريجين قي تقييم البرنامج األكاديمي والجامعة التي تخرجوا منھا.
المادة  -70يجب أن يحقق التقويم الداخلي )الذاتي( ونظام ضمان الجودة الشروط التالية:
 -1أن يق وم البرن امج األك اديمي بتبن ي نظ ام للتق ويم ال ذاتي وآلي ة للتط وير والتحس ين المس تمر
وبصورة ممنھجة.
 -2أن تتوفر داخل البرنامج بنية إدارية لنظام التقويم الذاتي.
 -3أن يتم توثيق إجراءات التقويم الذاتي ضمن دليل للتقويم الذاتي.
 -4أن يتم استخدام نتائج التقويم الذاتي وتقويم المخرجات ألغراض التطوير والتحسين.
 -5أن يتم إشراك الطلبة في عملية التقويم الذاتي.
المادة  -71تخضع البرامج التي تطرحھا الجامعة لألحكام اآلتية:
 -1ارتباط البرامج بأھداف الجامعة وإستراتيجيتھا وحاجة المجتمع ومتطلبات خطط التنمية.
 -2مراعاة التكامل البنائي بين برامج الجامعة وتخصصاتھا.
 -3قدرة الجامعة المالية والبشرية على تنفيذ البرامج .
 -4مواكبة البرامج لمتطلبات العصر والحرص على نوعية األداء والتقويم المستمر.
 -5ال يجوز للجامعة إحداث أو فتح برامج أكاديمية مسائية أو موازي ة أو مش تركة دون الحص ول
على ترخيص مسبق من المجلس ،واعتمادھا أصوالً.
 -6تلتزم الجامعة باإلعالن في بداية كل فصل دراسي يتم فيه قب ول الطلب ة ع ن الب رامج المعتم دة
اعتماداً خاصاً ،وبمسمياتھا الدقيقة التي اعتمدت بھا.
 -7ال يجوز للجامعة اإلعالن عن قبول طالب في أي برنامج غير مرخص أو قبولھم فيه.

المادة -72
 -1يرف ق بطل ب االعتم اد الخ اص أس ماء أعض اء الھيئ ة التعليمي ة المتف رغين وغي ر المتف رغين
العاملين في التخصص وتخصصاتھم العلمية الدقيقة ورتبھم األكاديمية واس م الجامع ة المانح ة
للرتب ة وت اريخ منحھ ا والنص اب التدريس ي لك ل م نھم وجنس ياتھم وم دة عق د ك ل م نھم وس نة
التخرج والجامعة التي تخرج منھا ونسخة عن عقودھم.
-2يرفق بطلب االعتماد الخ اص قائم ة ب المختبرات وال ورش الت ي توفرھ ا الجامع ة عل ى مس توى
البرامج وأسماء مشرفي وفنيي تلك المختبرات والورش كما يبين مؤھالت المش رفين والفني ين
العلمية وتخصصاتھم والنصاب التدريسي لكل منھم ،ونسبة )طالب  :مشرف/فني( الفعلية ف ي
كل مختبر أو ورشة .
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الفصل الخامس

اعتماد التخصصات الدقيقة ألعضاء الھيئة التعليمية

المادة  -73يجب أن يتوافر فيمن يعين عضواً في الھيئة التدريسية في الجامعة
الشروط وفق اآلتي:
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أوالً  -أعضاء الھيئة التدريسية
المادة  -74يتم التعيين في وظائف الھيئة التدريسية وفق الشروط المبينة في اآلتي:
الشروط المطلوبة للتعيين
الوظيفة العلمية
مدرس
)من داخل الجامعة(

مدرس
)من خارج الجامعة(

أستاذ مساعد
)من داخل الجامعة(

أستاذ ﻣﺴﺎﻋﺪ
من خارج الجامعة

 توافر شروط التعيين لشغل الوظائف العامة في الدولة . معيداً عائداً من اإليفاد. الحصول على شھادة ال دكتوراه ف ي االختص اص المطل وب أو عل ى ش ھادة أخ رىيعدھا مجلس التعليم العالي معادلة لھا.
 األھلية. أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية المحكمين )الذين يعينھم رئيس الجامع ة(يؤھل للتعيين في الوظيفة.
 إلقاء محاضرة أمام لجنة يؤلفھا عميد الكلية يس تخدم خاللھ ا المص طلحات العلمي ةفي مجال اختصاصه وتظھر منھجيته العلمية وسالمة النطق واللغة والتعبير.
 توافر شروط التعيين لشغل الوظائف العامة في الدولة . شھادة الدكتوراه أو درجة يعدھا مجلس التعليم العالي معادلة لھا. األھلية. أن يل م بإح دى لغ ات األم م المتح دة إض افة إل ى اللغ ة العربي ة بمس توى ف وقالمتوسط.
 أن ال يقل المعدل عن جيد في درجة اإلجازة. أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية المحكمين)الذين يعي نھم رئ يس الجامع ة(يؤھل للتعيين في الوظيفة.
 إلقاء محاضرة أمام لجنة يؤلفھا عمي د الكلي ة يس تخدم خاللھ ا المص طلحات العلمي ةفي مجال اختصاصه وتظھر منھجيته العلمية وسالمة النطق واللغة والتعبير.
 شغل وظيفة مدرس فعالً مدة ال تقل عن خمس سنوات ميالدية. إعداد بحثين أصيلين أو ما يكافئھما )أربع ة بح وث مش تركة( منش ورين ف ي مجل ةمحكمة معتمدة أو تمت الموافقة على نشرھما.
 التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو اإلشراف على رسائل الماجستير أوالدكتوراه ،أو بحوث دبلومات الدراسات العليا في كلي ات الحق وق ،وأن يك ون ك ل
ذلك في مجال اختصاصه بالمعنى الواسع.
 أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحص معياري بدرجة متوسط. أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية المحكمين يؤھل للتعيين في الوظيفة.  -إلقاء محاضرة أمام لجنة يؤلفھا عميد الكلية يستخدم خاللھا المصطلحات العلميةفي مجال اختصاصه وتظھر منھجيته العلمية وسالمة النطق واللغة والتعبير.
 توافر شروط التعيين لشغل الوظائف العامة في الدولة . مض ي س ت س نوات عل ى األق ل عل ى الحص ول عل ى ش ھادة ال دكتوراه أو درج ةيعدھا مجلس التعليم العالي معادلة لھا.
 أن يكون مارس خالل المدة المذكورة في كلية أو مؤسس ة علمي ة أو بحثي ة أعم االًمماثلة لألعمال التي يقوم بھا عضو الھيئة التدريسية.
 أن يكون مضى على نيل اإلجازة التي أھلته للحصول عل ى المؤھ ل العلم ي عش ر‐ - 22

أستاذ
)من داخل الجامعة(

أستاذ
)من خارج الجامعة(

سنوات.
 األھلية . إعداد بحثين أصيلين أو ما يكافئھما )أربع ة بح وث مش تركة( منش ورين ف ي مجل ةمحكمة معتمدة أو تمت الموافقة على نشرھما.
 أن ال يقل المعدل عن جيد في درجة اإلجازة. التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو اإلشراف على رسائل الماجستير أوالدكتوراه ،أن يكون كل ذلك في مجال اختصاصه.
 إلقاء محاضرة أمام لجنة يؤلفھا عميد الكلي ة يس تخدم خاللھ ا المص طلحات العلمي ةفي مجال اختصاصه وتظھر منھجيته العلمية وسالمة النطق واللغة والتعبير.
 أن يكون التدريس الذي قام به بنصاب كامل. أن يجي د اللغ ة اإلنكليزي ة إذا ل م تك ن لغت ه الثاني ة اإلنكليزي ة وذل ك وف ق فح صمعياري .
 أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية المحكمين يؤھل للتعيين في الوظيفة. شغل وظيفة أستاذ مساعد فعالً مدة ال تقل عن خمس سنوات ميالدية . الت أليف أو الترجم ة أو تحقي ق المخطوط ات أو اإلش راف عل ى رس ائل الدراس اتالعليا)ماجستير – دكتوراه( بعد تعيينه أستاذاً مساعداً.
 إعداد أربعة بحوث أصيلة أو ما يكافئھا)ثمانية بحوث مشتركة( منشورة في مجل ةمحكمة معتمدة أو تمت الموافقة على نشرھا فيھا .
 التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو اإلشراف على رسائل الماجستير أوالدكتوراه ،وأن يكون كل ذلك في مجال اختصاصه.
 أن يجي د اللغ ة اإلنكليزي ة إذا ل م تك ن لغت ه الثاني ة اإلنكليزي ة وذل ك وف ق فح صمعياري.
 إلقاء محاضرة أمام لجنة يؤلفھا عميد الكلية يستخدم خاللھ ا المص طلحات العلمي ةفي مجال اختصاصه وتظھر منھجيته العلمية وسالمة النطق واللغة والتعبير.
 أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية المحكمين يؤھل للتعيين في الوظيفة. توافر شروط التعيين لشغل الوظائف العامة في الدولة . مض ي إح دى عش رة س نة عل ى األق ل عل ى الحص ول ش ھادة ال دكتوراه )أو درج ةيعدھا مجلس التعليم العالي مؤھلة للتعيين(.
 أن يكون مارس خالل المدة المذكورة في كلية أو مؤسس ة علمي ة أو بحثي ة أعم االًمماثلة لألعمال التي يقوم بھا عضو الھيئة التدريسية.
 أن يكون مضى على نيل اإلجازة التي أھلته للحصول على المؤھل العلم ي خم سعشرة سنة على األقل.
 األھلية للتدريس. إعداد ستة بحوث أصيلة منشورة في مجلة محكم ة معتم دة أو تم ت الموافق ة عل ىنشرھا فيھا بعد حصوله على المؤھل العلمي.
 أن ال يقل المعدل عن جيد في درجة اإلجازة. التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو اإلشراف على رسائل الماجستير أوالدكتوراه ،وأن يكون كل ذلك في مجال اختصاصه.
 أن يكون التدريس الذي قام به بنصاب كامل. أن يجي د اللغ ة اإلنكليزي ة إذا ل م تك ن لغت ه الثاني ة اإلنكليزي ة وذل ك وف ق فح ص‐ - 23

معياري بمستوى جيد .
 أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية المحكمين يؤھل للتعيين في الوظيفة.  -إلقاء محاضرة أمام لجنة يؤلفھا عميد الكلية يستخدم خاللھا المصطلحات العلميةفي مجال اختصاصه وتظھر منھجيته العلمية وسالمة النطق واللغة والتعبير.

ثانيا ً – المعيدون
الم ادة  -75ي تم التعي ين ف ي وظيف ة معي د ف ي الجامع ة وف ق النظ ام ال داخلي ونظ ام أعض اء
الھيئة التعليمية في الجامعة والشروط المبينة في اآلتي:
الوظيفة العلمية
تعيين معيد

الشروط
 أن يحمل اإلجازة فما فوق بدرجة جيد على األقل. توافر شروط التعيين لشغل الوظائف العامة في الدولة . أن يكون أھالً لشغل الوظيفة. إج راء مقابل ة أم ام لجن ة يؤلفھ ا عمي د الكلي ة ھ دفھا التحق ق م ن المھ اراتالعلمي ة والشخص ية وإظھ ار المنھجي ة وس المة النط ق والتعبي ر ف ي اللغ ة
العربية باستعمال الوسائل اإللكترونية الحديثة.

ثالثا ً  -أعضاء الھيئة الفنية
المادة  -76يتم التعيين في وظائف الھيئة الفنية ف ي الجامع ة وف ق النظ ام ال داخلي ونظ ام أعض اء الھيئ ة
التعليمية في الجامعة والشروط المبينة في اآلتي:
شروط التعيين
الوظيفة العلمية
 أن تتوافر فيه الشروط العامة المطلوبة للتعيين في الوظائف الحكومية.قائم باألعمال معاون
ً
 أن يكون حاصال على اإلجازة في االختصاص المطلوب. أن يكون أھالً لشغل الوظيفة.‐ - 24

قائم باألعمال

مشرف على األعمال

مشرف على األعمال

مدير أعمال

 إلق اء محاض رة باللغ ة العربي ة أم ام لجن ة يؤلفھ ا عمي د الكلي ة يس تخدمخاللھ ا المص طلحات العلمي ة ف ي مج ال اختصاص ه وتظھ ر منھجيت ه
العلمي ة وس المة النط ق واللغ ة والتعبي ر باس تعمال الوس ائل اإللكتروني ة
الحديثة أمام لجنة يشكلھا العميد.
 أن يلم باللغة اإلنكليزية وفق امتحان معياري. أن تتوافر فيه الشروط العامة المطلوبة للتعيين في الوظائف الحكومية. أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة في االختصاص المطلوب . أن يكون حاصالً عل ى مؤھ ل علم ي إض افي )ش ھادة دبل وم أو ماجس تيرتأھيل وتخصص في مجال اختصاص(.
 أن يكون مارس أعماالً تتناسب مع شھادته االختصاصية مدة ال تقل عنالح د األدن ى الت ي يج ب أن يقض يھا الق ائم باألعم ال المع اون )أرب ع
سنوات ميالدية(.
 أن يكون أھالً للقيام بواجبات الوظيفة. أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحص معياري بدرجة فوق المتوسط.  -إلق اء محاض رة باللغ ة العربي ة أم ام لجن ة يؤلفھ ا عمي د الكلي ة يس تخدمخاللھ ا المص طلحات العلمي ة ف ي مج ال اختصاص ه وتظھ ر منھجيت ه
العلمية ،وسالمة النط ق واللغ ة والتعبي ر باس تعمال الوس ائل اإللكتروني ة
الحديثة أمام لجنة يشكلھا العميد.
 أن تتوافر فيه الشروط العامة المطلوبة للتعيين في الوظائف الحكومية. أن يكون حاصالً على اإلجازة في االختصاص المطلوب. أن يكون شغل وظيفة قائم باألعمال مدة ال تقل عن ست سنوات ميالدية. أن يكون أھالً لشغل الوظيفة. أن يكون قد حصل خالل عمله وھو قائم باألعمال عل ى مؤھ ل علم ي أوتدريبي أو مھني أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه.
 أن يك ون ق د أس ھم ببح ث ف ي مج ال اختصاص ه )عل ى وج ه االنف راد أوباالشتراك مع غيره(.
 حضور دورات تفيد في تحسين اختصاصه. الحصول على دبلوم تأھيل وتخصص أو دراسات عليا أو ماجستير. تصميم تجارب أو تنفيذھا. تجھيز مخابر أو أعمال مھنية جيدة في المؤسسات التابعة للجامعة. أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحص معياري بدرجة فوق المتوسط. إلق اء محاض رة باللغ ة العربي ة أم ام لجن ة يؤلفھ ا عمي د الكلي ة يس تخدمخاللھ ا المص طلحات العلمي ة ف ي مج ال اختصاص ه وتظھ ر منھجيت ه
العلمي ة وس المة النط ق واللغ ة والتعبي ر باس تعمال الوس ائل اإللكتروني ة
الحديثة أمام لجنة يشكلھا العميد.
 أن تتوافر فيه الشروط العامة المطلوبة للتعيين في الوظائف الحكومية. أن يكون حاصالً على اإلجازة في االختصاص المطلوب. أن يكون شغل وظيفة مشرف على األعمال م دة ال تق ل ع ن س ت س نواتميالدية.
 أن يكون أھالً للقيام بواجبات الوظيفة.‐ - 25

 أن يكون قد حص ل خ الل عمل ه وھ و مش رف عل ى األعم ال عل ى مؤھ لعلمي أو تدريبي أو مھني أو تقني يفي د ف ي تحس ين اختصاص ه )دبل وم أو
ماجستير تأھيل وتخصص(.
 أن يكون قد أسھم ببحث علمي في مجال اختصاصه مھما كانت مس اھمتهفيه.
 إعداد بحثين أصيلين منشورين في مجلة محكمة معتم دة أو تم ت الموافق ةعلى نشرھما.
 تجھيز مخابر أو أعمال مھنية جيدة في المؤسسات التابعة للجامعة بتقريرمن مجلس الكلية.
 تصميم تجارب و تنفيذھا بتقرير من مجلس الكلية. أعم ال إنش ائية )الت أليف أو الترجم ة أو تحقي ق المخطوط ات( أص الة أومشاركة وأن يكون كل ذلك في مجال اختصاصه.
 حضور دورات تدريبية أو اطالعية تفيد في تحسين اختصاصه . أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحص معياري بدرجة جيد.إلق اء محاض رة باللغ ة العربي ة أم ام لجن ة يؤلفھ ا عمي د الكلي ة يس تخدمخاللھ ا المص طلحات العلمي ة ف ي مج ال اختصاص ه وتظھ ر منھجيت ه
العلمي ة وس المة النط ق واللغ ة والتعبي ر باس تعمال الوس ائل اإللكتروني ة
الحديثة أمام لجنة يشكلھا العميد.
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الفصل السادس
آليات المراقبة والتنفيذ
الم ادة  -77يقص د باالعتم اد المب ين ف ي الم واد الس ابقة االعتم ادين الع ام والخ اص وإعادتھم ا ويق دم
للحصول على أي منھما طلبا ً من الجامعة في المدة الواقعة مابين  6/1 -2/1م ن ك ل ع ام مرفق ا ً
به إيصال الرسوم المتوجب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /47/لعام .2007
المادة  -78ينظر المجلس في طلبات االعتماد المقدمة له ويحولھا إلى لجنة االعتماد على أن تقدم اللجن ة
تقريرھا في ميعاد أقصاه  7/1ويصدر المجلس القرار المناس ب ف ي م دة ال تتج اوز  8/1م ن ك ل
عام وتعلم الجامعة بذلك.
المادة  -79تؤل ف لجن ة فني ة دائم ة ف ي مجل س التعل يم الع الي بق رار من ه تس مى لجن ة اعتم اد الجامع ات
الخاصة تتولى المھام والصالحيات اآلتية:
 -1اقتراح االعتماد العام أو الخاص أو زيادة الطاقة االستيعابية.
 -2مراقبة أداء الجامعة الخاصة والتزامھا بھذه القواعد والقوانين واألنظمة النافذة.
 -3التحقق من صحة المخالفات المنسوبة للجامعة واقتراح العقوبة الالزمة وفق الئحة الجزاءات.
 -4اقتراح الموافقة أو عدمھا بالترخيص إلحداث اختصاصات جديدة وتطويرھا.
 -5اقتراح التشريعات واألنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
 -6تأليف لجان فنية مؤقتة للبت في بعض المسائل المحالة إليھا من المجلس.
 -7المس ائل األخ رى المتعلق ة باالعتم اد وض بط الج ودة ومراقب ة أداء الجامع ة المحال ة إليھ ا م ن
المجلس.
 -8اقتراح تعديل ھذه القواعد في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي وبما تمليه التطورات العلمي ة
الجديدة.
المادة –80
 -1ال يجوز للجامعة قبول أي طالب ف ي أي تخص ص جدي د فيھ ا إال بع د ص دور ق راره باعتم اده
من المجلس ويعد كل قبول مخالفة.
 -2ال يجوز للجامعة قبول أي طالب زيادة على الطاقة االس تيعابية العام ة للجامع ة أو أي برن امج
فيھا ،ويعد كل قبول مخالفة.
الم ادة  -81تخض ع الجامع ة إلج راءات إع ادة االعتم اد الع ام ك ل أرب ع س نوات كح د أقص ى وإع ادة
االعتم اد الخ اص ف ي الب رامج ك ل أرب ع س نوات ف ي الكلي ات النظري ة وخم س س نوات ف ي الكلي ات
التطبيقية بدءاً من تاريخ آخر قرار اعتماد.
الم ادة  -82يج وز للجامع ة التق دم بطل ب إلع ادة االعتم اد الع ام أو الخ اص ألغ راض زي ادة الطاق ة
االستيعابية )أعداد الطلبة( مع مراعاة أحكام المادتين )77و.(78
المادة  – 83يقوم المجل س ومديري ة المؤسس ات التعليمي ة الخاص ة ف ي ال وزارة بتنفي ذ المتابع ة اإلداري ة
والمالية لتطبيق معايير االعتماد سنويا ً وفقا ً لبرنامج خاص يعد لھذه الغاية في مطلع كل عام دراسي.
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المادة  – 84تستوفي وزارة التعليم العالي رسوما ً لالعتماد العام والخ اص ورس وما ً إلعادتھم ا ورس وما ً
لرفع الطاق ة االس تيعابية للجامع ة والب رامج واألنظم ة وتص ديق الش ھادات وف ق نظ ام خ اص يص در
بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
المادة  – 85تلتزم الجامعة في بداية كل عام دراسي إذا كانت تتبع النظام الس نوي وف ي بداي ة ك ل فص ل
دراسي إذا كانت تتبع النظام الفصلي أو نظام الساعات المعتمدة بتزويد مديري ة المؤسس ات التعليمي ة
الخاص ة والمجل س بأس ماء وم ؤھالت والس ير الذاتي ة ألعض اء ھيئ ة الت دريس وص ور ع ن عق ودھم
)عدا الجانب الم الي( فيھ ا والنص اب التدريس ي لك ل م نھم وأع داد الطلب ة المس جلين ف ي ك ل برن امج
إضافة إلى نسخة من البرنامج الدراسي موضحا ً فيه أسماء المقررات ومواعيدھا ومدرسيھا.
المادة  -86تقوم اللجان المعنية باالعتماد العام والخ اص وإعادتھم ا أو رف ع الطاق ة االس تيعابية للجامع ة
بتقديم تقاريرھا مراعية بذلك النموذجين المرفقين بھذه القواعد.
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الفصل السابع
رفع الطاقة االستيعابية

أوالً  -رفع الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
الم ادة  -87ي تم اعتم اد الجامع ة ألول م رة اعتم اداً عام ا ً بم ا ال يتج اوز  %50م ن الطاق ة االس تيعابية
القص وى المح ددة وف ق قواع د االعتم اد الع ام ،وقب ل افتتاحھ ا بموج ب طل ب يق دم إل ى مديري ة
المؤسسات التعليمية يقدم وفق أحكام المادة. /77/
المادة  -88يجوز للجامعة التقدم بطلب لرفع الطاقة االستيعابية العامة بعد م رور فت رة ال تق ل ع ن س نة
دراس ية م ن ت اريخ حص ولھا عل ى االعتم اد األول أو م ن آخ ر ت اريخ تم ت في ه زي ادة الطاق ة
االس تيعابية عل ى أال تتج اوز الطاق ة االس تيعابية المطلوب ة ٪50م ن الطاق ة االس تيعابية المعتم دة
سابقا ً وبما ال يتعدى الحد األعلى للطاقة االستيعابية القصوى المحددة وفق قواعد االعتماد العام.
المادة  -89ترفق الجامعة مع طلب زيادة الطاقة االستيعابية معلومات مفصلة توضح طبيعة التوس ع ف ي
البنى التحتية التي تبرر طلبھا وكذلك الزيادة في أعضاء الھيئة التدريسية مع رب ط الس يرة الذاتي ة
لكل منھم  ،وبيان مدى التطور الذي حققت ه الجامع ة عل ى ص عيد تح ديث وتط وير وس ائل التعل يم
فيھا.
المادة  -90ينظر المجلس ف ي طل ب رف ع الطاق ة االس تيعابية ف ي ض وء المب ررات المقدم ة م ن الجامع ة
وفي حال موافقته من حيث المبدأ يحي ل الطل ب إل ى لجن ة االعتم اد لتطبي ق ذات القواع د المطبق ة
في االعتماد العام.
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ثانيا ً  -رفع الطاقة االستيعابية الخاصة في برنامج ما
المادة  -91يتم رفع الطاقة االستيعابية الخاصة إما عن طريق إحداث برامج جديدة أو ع ن طري ق زي ادة
أعداد الطالب في برامج مرخصة ومعتمدة ومفتتحة.

رفع الطاقة االستيعابية بالترخيص في برنامج جديد
المادة  -92يتم زيادة الطاقة االستيعابية ألول م رة بطل ب م ن الجامع ة بت رخيص برن امج جدي د يتض من
الشروط اآلتية:
 -1مب ررات إح داث البرن امج واألھ داف الت ي يس عى لتحقيقھ ا وف ق دراس ة ع ن تلبي ة البرن امج
لمتطلبات خطة التنمية وحاجة المجتمع لخريجي ھذا البرنامج.
 -2توفر البنية التحتية الالزمة من أبنية وتجھيزات ومختبرات وورش وكتب ومراجع ودوريات.
 -3توفر أعضاء ھيئة تدريسية في مجال البرنامج المطلوب.
 -4الخطة السنوية لتأمين الكادر التعليمي أو لإليفاد للحصول عل ى ال دكتوراه إل ى جامع ات معتم دة
لبناء القدرات البشرية في الجامعة.
 -5الخطة الدراسية المقترحة للبرنامج.
المادة  -93ينظر المجلس في طلب الت رخيص بإح داث برن امج جدي د ف ي ض وء المب ررات المقدم ة م ن
الجامع ة وف ي ح ال موافقت ه م ن حي ث المب دأ يحي ل الطل ب إل ى لجن ة االعتم اد لتطبي ق ذات القواع د
المطبقة في االعتماد الخاص.
المادة  -94يتم اعتماد الطاقة االستيعابية في البرنامج ألول م رة بطاق ة اس تيعابية ال تتج اوز مئ ة طال ب
كحد أقصى.

رفع الطاقة االستيعابية بزيادة عدد الطالب
المادة  -95يج وز رف ع الطاق ة االس تيعابية المش ار إليھ ا ف ي الم ادة الس ابقة بع د س نة دراس ية كح د أدن ى
شريطة أال تتجاوز الزيادة الممنوحة في كل مرة  % 50من الطاقة االستيعابية المعتمدة س ابقا ً وبم ا
ال يتعدى الحد األعلى للطاقة االستيعابية المحددة وفق قواعد االعتماد.
المادة  -96ترفق الجامعة مع طلب رفع الطاقة االستيعابية دراسة تب ين مب ررات الطل ب وم دى مواءم ة
ذلك مع خطة التنمية وحاجة المجتمع إضافة إلى معلومات مفصلة توضح طبيعة التوسع ف ي البن ى
التحتية والنوعي ة الت ي حققتھ ا ،والتجھي زات المض افة ونوعيتھ ا  ،والزي ادة المتحص لة ف ي أعض اء
الھيئة التدريسية مع ربط السيرة الذاتية لكل منھم.
المادة  -97ينظر المجلس في طل ب رف ع الطاق ة االس تيعابية لالختص اص ف ي ض وء المب ررات المقدم ة
من الجامعة وفي حال موافقته من حيث المبدأ يحيل الطلب إلى لجن ة االعتم اد لتطبي ق ذات القواع د
المطبقة في االعتماد الخاص.

‐ - 30

الفصل الثامن
امتحان الكفاءة
الم ادة  -98يخض ع ط الب الجامع ات الحكومي ة والجامع ات الخاص ة المتح ان تق ويم معي اري ف ي ك ل
اختصاص على مستوى وطني يعكس كفاءة الخريجين والجامعة المانح ة للش ھادة والبرن امج ،ويع د
االشتراك في االمتحان المذكور شرطا ً للتصديق على الش ھادة الت ي حص ل عليھ ا الخ ريج ،وال يع د
شرطا ً لتخرجه.
المادة  -99يھدف امتحان الكفاءة إلى اآلتي:
 -1تقويم معياري للقدرات العلمية لخريجي الجامعات السورية الحكومية والخاصة بھدف قي اس م دى
تأثير العمليات التي تجري على مدخالت التعليم في مؤسسات العليم العالي.
 -2تزوي د الجامع ة ذات العالق ة بمعلوم ات معتم دة يمك ن اس تخدامھا ف ي تق ويم المن اھج وتطويرھ ا
وتحسين طرق التدريس وبالتالي تحقيق معايير االعتماد وض مان الج ودة والنوعي ة ف ي مخرج ات
العليم العالي.
المادة  -100تھدف أسئلة االمتحان إلى تقويم مستوى المعرفة األساسية للخريج في حقل تخصصه ع ن
طريق استكشاف قدرته على اآلتي:
 -1تحليل المشكالت وتفسيرھا ومعالجتھا ضمن إطار تخصصه.
 -2فھم العالقات التي تربط بين المعلومات والمعارف في الجوانب المختلفة من تخصصه.
المادة  -101تتضمن أسئلة امتح ان الكف اءة المع ارف والمھ ارات األساس ية والمف اھيم والمب ادئ العام ة
التي يتوقع من الطالب الخريج في اختص اص مع ين اكتس ابھا م ن خ الل دراس ته ف ي الموض وعات
االختصاصية  ،دون أن تدخل أسئلة االمتحان في تفاصيل المقررات الدراسية.
المادة  -102يتم وضع أسئلة االمتحان من قبل أعضاء ھيئة ت دريس ف ي الجامع ات الحكومي ة والخاص ة
وتؤلف لجان وضع األسئلة المعياري ة لالمتح ان بق رار م ن ال وزير ترش حھم الجامع ات الحكومي ة
والخاصة لھذه المھمة ويجوز أن تضم اللجان في عضويتھا بعض المختصين المؤھلين من خ ارج
الجامعة.
المادة 103
 -1يج ري امتح ان الكف اءة باللغ ة العربي ة م رتين ف ي الس نة الدراس ية للخ ريجين ف ي الس نة ذاتھ ا،
ويجوز إجراءه بلغة أجنبية في بعض البرامج.
 -2يتم اإلعالن عن مواعي د االمتحان ات وف ق برن امج يع د لھ ذه الغاي ة يص دره ال وزير وتك ون م دة
االمتحان ساعتين.
 -3يحدد اإلعالن مكان إجراء االمتحان.
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المادة  -104تصدر نتائج االمتحان مص نفة وف ق ش رائح ،ويعط ى الطال ب وثيق ة اش تراك ف ي االمتح ان
يظھ ر فيھ ا العالم ة الت ي حص ل عليھ ا وترتيب ه ب ين زمالئ ه ف ي التخص ص ذات ه ف ي جامعت ه
والجامعات األخرى التي شارك خريجوھا في االمتحان ،وتتمتع تلك الوثيقة بالصفة السرية.
المادة  -105تصنف نتائج امتحان الكفاءة وفق المستويات اآلتية:
 -1الطالب مع أقرانه في البرنامج في الجامعة ذاتھا .
 -2الطالب مع أقرانه في البرنامج ذاته في الجامعات السورية.
 -3البرنامج األكاديمي مع البرامج المماثلة في الجامعات السورية
 -4الجامعة المانحة للشھادة التي تخرج منھا الطالب بالمقارنة مع الجامعات السورية األخرى.
المادة  -106يترتب على تصنيف نتائج امتحان الكفاءة اآلتي:
 -1تحفي ز الجامع ة عل ى إع ادة تق ويم برامجھ ا التخصص ية بمقارن ة نت ائج خريجيھ ا ف ي حق ول
التخصص المتعددة بنتائج نظرائھم في المؤسسات األخرى وتطويرھا.
 -2كسب الجامعة المتفوقة سمعة متميزة بين المؤسسات األخرى في التخص ص ال ذي ت م التف وق
فيه.
 -3خلق التنافس بين الجامعات الوطني ة نح و تحقي ق مس تويات أفض ل م ن خ الل تط وير الخط ط
الدراسية وأساليب التدريس وزيادة تأھيل أعض اء الھيئ ة التدريس ية وت وفير متطلب ات العملي ة
التدريسية فيھا.
 -4تزويد الخريج بتقويم معياري يساعده والجھات المستفيدة في عملية التشغيل.
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الفصل التاسع
أحكام ختامية وانتقالية
المادة  -107ال يجوز أن يكون عضواً في أي لجنة من اللجان التي تؤلف وفق أحكام الم ادة ) (79مالك ا ً
في أي من الجامعات الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة  -108يحظر على كل عضو في أي لجنة تؤلف وفق أحكام ھذه القواعد إفشاء أية معلومات سرية
حصل عليھا بحكم مھمته أو أثناء أدائه لھا أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو منافع شخصية.
المادة  -109ال يعتد بأي شھادة تمنحھا الجامعة ما لم تصادق عليھا الوزارة ممن يكلفه الوزير بذلك.
الم ادة  -110تعتم د مش اريع اتفاقي ات التع اون العلم ي الت ي تعم ل الجامع ة عل ى إبرامھ ا م ع الجھ ات
األخرى والتي تتضمن إحداث برامج مشتركة أو منح شھادات مشتركة.
المادة  -111مع عدم اإلخالل بأحكام التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رق م /36/لع ام  2001عل ى
الجامعات المفتتحة تسوية أوض اعھا وف ق أحك ام ھ ذه القواع د خ الل م دة أقص اھا س نة م ن ت اريخ
صدوره ،وللمجلس تأجيل تطبيق بعض األحك ام المبين ة في ه لم دة ال تزي د عل ى الس نة م ن الت اريخ
المذكور ألسباب مبررة.
المادة  -112يطبق بشأن االعتماد والجودة في كل مالم يرد علي ه ن ص ف ي ھ ذه القواع د األحك ام المبين ة
في المرسوم التشريعي رقم ) (36لعام  2001وتعليماته التنفيذية والقوانين واألنظمة النافذة.
المادة  -113ينشر ھذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وتلغى األحكام المخالفة.

دمشق في 2007/11/29
رئيس مجلس التعليم العالي
وزير التعليم العالي
الدكتور غياث
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