
  اجلمهورية العربية السورية                                   
       جملس التعليم العايل 
 
 

   /38/ القرار رقم
  التعليمات التنفيذية 

    الخاص بالمؤسسات التعليمية الخاصة2001لعام / 36/للمرسوم التشريعي رقم 
  رئيس جملس التعليم العايل 

 اخلاص بتنظيم املؤسسات    2001 لعام   36 التشريعي رقم    رسوممن امل ) 44( بناء على أحكام املادة   
 .التعليمية اخلاصة ملرحلة ما بعد الدراسة الثانوية
  25/9/2006تاريخ / 3/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم 

  :يقرر ما يلي
א א

מ

جبانب يكون للكلمات واالصطالحات الواردة يمات التعل هفيما يتعلق بتطبيق أحكام هذ): 1( املادة
  : ما مل يقتض السياق خالف ذلكاآلتية  املعاينكل منها

   . التعليم العايلزير و: الوزير 
  . العايلوزارة التعليم :زارة الو

 .جملس التعليم العايل :الس  
  .اخلاصةق عليها اسم اجلامعة وقد يطل هي اهليئة العلمية ملرحلة ما بعد الدراسة الثانوية :املؤسسة 

  .مديرية املؤسسات التعليمية اخلاصة:  املديرية

 وفق أحكام املواد التالية على املؤسسات التعليميـة اخلاصـة            تطبق التعليمات التنفيذية  ): 2( املادة
  .ملرحلة ما بعد الثانوية

  

  

  



  الثانيلفصل ا
  الترخيص وإجراءاته

 :ى مرحلتنيعلترخيص املؤسسة  يتم ):3(املادة 
  : املرحلة األوىل

 ترخيـصاً إلحـداث     مطلب منحه بالوزارة  كيلهم القانوين إىل ديوان      و أو قدم املؤسسون ت ي -أ
   : اآلتية البيانات واملستنداتتضمنتوفق االستمارة املعتمدة مؤسسة تعليمية خاصة 

د مـن   أمساء املؤسسني والسرية الذاتية لكل منهم، وال جيوز أن يكون من بينهم أح              )1
اإلداريني العلميني يف اجلامعات احلكومية أو رؤساء أو أعـضاء اـالس اجلامعيـة              

 .احلكومية السورية
 اخلارطة التعليمية اجلغرافية اليت يعتمدها باحلسبان، الذي يأخذ اسم املؤسسة ومقرها  )2

 .جملس التعليم العايل
 يف  وسياستهالعايلالتعليم  أهداف املؤسسة اليت جيب أن تكون منسجمة مع أهداف  )3

 .اجلمهورية العربية السورية
الكليات واألقسام واملعاهد العليا وغريها من املنشآت التعليمية اليت تشتمل عليها    )4

 .املؤسسة املطلوب ترخيصها
 .اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة للمؤسسة  )5
 حبيث بيان عن رأس املال املخصص للمؤسسة ومصادره وحصة كل من املؤسسني  )6

يكون رأس املال كافياً إلحداثها وجتهيزها لتحقيق أهدافها، ويف حال كون اإلحداث 
للسوريني، %) 30(من قبل األفراد فيجب أال تقل نسبة املسامهة يف رأس املال عن 

 . رأس املال احملدد يف هذا البيانوالجيوز ختفيض
س املال وإمكانية قواعد قبول الطالب يف املؤسسة وأعدادهم وذلك يف حدود رأ  )7

 .االستيعاب
القيد وشروط  ومدد الدراسة اليت سيتم منحها االختصاصات والدرجات العلمية  )8

احلصول عليها مع التركيز على االختصاصات احلديثة اليت حيتاجها سوق العمل فيها و
 .ومبا ينسجم مع خطط التنمية

 بلدها وذات شهرة مشاريع تعاون مبدئية أو مذكرات تفاهم مع جامعات معتمدة يف  )9
علمية متميزة تتضمن تقدمي الدعم العلمي واالداري أو املشاركة يف تشغيل املؤسسة 

 .تعليمية اخلاصة املطلوب ترخيصهاال



 .قواعد املنح املخفضة أو اانية للطالب السوريني وغريهم )10
 .التاريخ املقترح الفتتاح املؤسسة )11

 للشروط والضوابط ا والتحقق من استيفائهاومرفقاارة االستم بدراسة املديريةتقوم   -ب
وهلا أن تطلب استكمال  التنفيذية، الواردة يف قانون املؤسسات التعليمية اخلاصة والتعليمات

  .النواقص إن وجدت
 الذي يقوم بإحالة الوزير تقريراً حول طلب إحداث املؤسسة مع مرفقاته إىل املديرية ترفع -ج

 يف ضوء بقبول الطلب أو رفضه وهلذا الس احلق ، إىل جملس التعليم العايلالتقرير ومرفقاته
  . وهذه التعليمات2001لعام / 36/املرسوم التشريعي رقم املعايري احملددة يف 

قرار جملس التعليم العايل بقبول الطلب أو رفضه، وذلك  الترخيص طالب تبليغ املديرية تتوىل -د
  .بكتاب رمسي

  : يةاملرحلة الثان
، على طالب  األويل  يف حال صدور قرار جملس التعليم العايل بقبول طلب الترخيص-أ

 خالل مدة ستة أشهر على  يف الوزارةإىل املديرية أن يقدم) يله القانوينكأو و(الترخيص 
  :اآلتية البيانات واملستندات قبول طلبه، تبليغهاألكثر من تاريخ 

دد يف االستمارة يف أحد املصارف السورية الـيت         إيداع مخس رأس املال احمل     إشعار ب  )1
 .حيددها الوزير وختصص حلساب املؤسسة حتت االحداث

حتـت   حلساب املؤسـسة      نقداً إشعار من املصرف يفيد بإيداع املبلغ املذكور أعاله         )2
 .الوزير إال مبوافقة  أو حتريكه والجيوز سحبه اإلحداث

 حيث املوارد املتوقعة والنفقات السنوية      دراسة عن اجلدوى االقتصادية للمؤسسة من       )3
 .ووسائل ضمان استمرار متويلها مبا يكفل أداءها ملهمتها

برامج اتفاقيات تعاون علمي وإداري موثقة مربمة مع جامعات مشهورة ومتميـزة              )4
ومعتمده يف بلدها وتتضمن بوضوح اعتراف اجلامعات بالشهادات اليت سـتمنحها           

 .فرادألذا كانوا من اإ أن تثبت التزامها مع املؤسسني املؤسسة صاحبة الطلب، على
، موقعـاً  ون اشخاصاً طبيعيني أو اعتبارينيعقد تأسيس املؤسسة، سواء كان املؤسس       )5

من مجيع الشركاء وموثقاً أصوالً يوضح العالقة بني الشركاء واألحكـام األساسـية             
 .للشراكة

اء من كبار العلمـاء واألسـاتذة       ملرشحني لرئاسة وعضوية جملس األمن    اأمساء   بيان ب  )6
 مع مراعاة املـادة     السرية الذاتية لكل منهم   مرفقاً ب  ،املتخصصني والشخصيات العامة  

 .2001 لعام 36من املرسوم التشريعي رقم / 19/



باملؤهالت اجلامعية واخلربات األكادميية واملهنية املطلوب توافرها يف أعضاء اهليئة ن بيا  )7
 وفق قواعد التعادل املعتمدة يف جملس       ختصاصات املراد تدريسها  التعليمية بالنسبة لال  

 .التعليم العايل
خالياً من  رمسي يثبت ملكية مقدم الترخيص للعقار املنوي إشادة املؤسسة عليه،            سند )8

 مرفقاً باملشروع االبتدائي ملنشآت املؤسـسة وأجهزـا         أية إشارة حجز أو دعوى    
رات واملكتبات واملخابر واملـشايف التعليميـة يف        ومرافقها، مبا يف ذلك قاعات احملاض     

على أن تكون األجهـزة     ،حال وجود اختصاصات طبية، بالقدر الالزم إلدارة املهام         
عداد الطالب، وعلـى أن     أن تتناسب مع    أعلى أعلى مستوى من احلداثة والكفاءة و      

ف عليها يف هـذا     يرفق ذلك كله بالرسوم التفصيلية اهلندسية اليت توافق املعايري املتعار         
السيما جلهة حلظ خمـارج خاصـة       واخلصوص وتأمني شروط السالمة العامة كافة       

حلاالت الطوارئ ونظام احلماية وإطفاء احلريق وفقاً للشروط املعتمدة من قبل التنظيم            
 ).احملافظة(املدين 

 الـسابق ) 8( على العقار أو العقارات موضوع البند       منع تصرف  وضع إشارة بيان ب  )9
 . وزارة التعليم العايللصاحل

يلغى طلب الترخيص إذا مل يقدم طالب الترخيص أو وكيله القانوين البيانات   - ب   
 وجيوز للوزير متديد املدة ، واملستندات املشار إليها يف الفقرة السابقة يف املوعد احملدد

  .على ستة أشهرمدة التمديد تزيد   أالعلى 
السابقة إىل الوزير الذي ) أ(مرفقاً باملستندات املذكورة يف الفقرة  تقريراً املديرية ترفع   -ج   

على الترخيص يف ضوء املعلومات  حييله إىل جملس التعليم العايل، الذي يصدر موافقته
 مدة يفاملقدمة وللمجلس أن يبدي مالحظاته يف البيانات املقدمة ويطلب استكماهلا 

لس، تقوم مديرية املؤسسات التعليمية ويف حال موافقة ا. شهرين على األكثر
  .اخلاصة بإعداد مشروع املرسوم الالزم للترخيص

  إحداثاتدراسة طلبل منبثقة عنه دائمة أو مؤقته جلنة يؤلفلس التعليم العايل أن   - د    
  .ا وبيان الرأي فيه التعليمية اخلاصةاملؤسسات

ية فيجب على الشركة أن تستويف مجيع شروطها  إذا كان مقدم الترخيص شركة جتار- أ):4(املادة 
الشكلية واملوضوعية وفق قانون التجارة والسيما التسجيل يف ديوان حمكمة البداية 

  . والسجل التجاري وصدور الصك القانوين باملوافقة على إحداثها
يس  إذا كان طالب الترخيص جمموعة من األفراد جيب أن يوقعوا فيما بينهم عقد تأس-ب      

  .مصدق من الكاتب بالعدل



 شركة مدنية مؤلفة من جمموعة من األشخاص جيب أيضا أن يثبت  طالب الترخيص إذا كان-ج
  .عقد الشركة لدى الكاتب بالعدل

الترخيص فرعاً جلامعة عربية أو أجنبية جيب أن يقدم توكيالً من طلب  إذا كان مقدم -د
وأن يتقدم بتصريح أن اجلامعة ليس هلا فرع يف املؤسسة املعنية مصدقاً من وزارة اخلارجية 

  .إسرائيل إضافة إىل النظام األساسي للجامعة األم

 يتخذ موطناً خمتاراً يف سورية ويكون املوطن املذكور هو املكان  على طالب الترخيص أن ):5(املادة 
  .املعتمد للتبليغ حلني افتتاح املؤسسة

  : املعايري اآلتيةت التعليمية اخلاصةا املؤسستعتمد يف إحداث   ):6(املادة 
 .اليت تليب متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل االختصاصات احلديثة، توافر  - أ
ز اجلامعة اليت أبرمت معها املؤسسة اتفاقية التعاون العلمي وشـهرا ومـستواها             متي  - ب

 .األكادميي
البـة التـرخيص    اهليئة التعليمية يف املؤسـسة ط     لعضوية   للمرشحنياملستوى العلمي     - ج

  .لهيئة اإلدارية فيهال  املرشحنيوهيكليتها التنظيمية ومستوى

يلغى الترخيص املمنوح للمؤسسة مبرسوم إذا مل تستكمل مقوماا وتوفر مستلزماا املادية             ):7( املادة
 مدة ثالث سنوات على األكثـر       يفوالبشرية وفقاً للبيانات واملستندات والرسوم التفصيلية،       

   . عند الضرورة بقرار من الوزير سنة رابعةريخ صدور مرسوم الترخيص قابلة للتمديدمن تا

  يتم افتتاح املؤسسة املرخص هلا بقرار من الوزير بعد التأكد من استكمال مقوماا املادية                ):8(املادة  
مسها والبشرية وجاهزيتها للقيام مبهامها وبعد نقل ملكية العقار الذي تشاد عليه املؤسسة ال            

  .ارة على العقار املوضوع لصاحلهايف السجل العقاري مبوافقة الوزارة مع بقاء اإلش

إذا مل تباشر املؤسسة عملها خالل مدة سنة من تاريخ صدور قرار الوزير بافتتاحها يلغى                 ):9(املادة  
  .   بعد موافقة السترخيصها مبرسوم

 دون موافقة   ال جيوز التنازل عنه ألي شخص آخر       و  للمرخص له   يعد الترخيص شخصياً    ):10(املادة  
  .الس وبقرار من الوزير



أو أي من االختصاصات والربامج املفتتحة فيها       هلا  فرع   املؤسسة أو أي      ال جيوز إغالق   ):11(املادة  
  .السإال بقرار من الوزير بعد موافقة 

  الثالثالفصل 
  والمخبريةأعضاء الهيئة التعليمية 

    :  يؤلف أعضاء اهليئة التعليمية يف املؤسسة من:)12(املادة 
وهم األساتذة واألساتذة املساعدون أو املشاركون  :أعضاء اهليئة التدريسية  -أ

  .واملدرسون وتطبق عليهم األحكام املطبقة على أمثاهلم يف اجلامعات احلكومية
ماينطبق على عليهم من حيث املؤهالت  وهم الذين تطبق : أعضاء اهليئة الفنية-ب 

  .اجلامعات احلكومية السورية  يفلتعليميةأعضاء اهليئة ا

 حيسب عدد الطلبة حبيث تكون نسبتهم يف األقسام وفق النسب املتعارف عليها  ):13( املادة
  : وفق اآليتأكادميياً إىل أعضاء هيئة التدريس 

  )1/30( يف كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  -أ 
  ) 1/20( كليات العلوم والزراعة والطب البيطري يف -ب 
  )1/15(  يف كليات اهلندسة والصيدلة والتمريض والطب وطب األسنان  -ج 

تزيد نسبة املدرسني يف كل قسم إىل جمموعة أعضاء هيئة التدريس على  جيب أال :)14( املادة
)20٪.(  

تفرغني عن نصف أعضاء هيئة التعليمية  جيب أال تقل نسبة املعينني واملتعاقدين امل):15( املادة
  .اإلمجايل

  : جيب أن يعني مشرفون وفنيون يف خمابر املؤسسة وفق اآليت):16( املادة
يف املخرب الواحد أثناء  على مشريف املخابر املعينني  التزيد نسبة الطلبة جيب أن  -أ

  .)1/20(التدريس على 
ى درجة اإلجازة يف التخصص على يشترط يف مشرف املخرب أن يكون حاصالً عل -ب 

 .األقل
 يف كل من كليات الصيدلة واهلندسة والعلوم  املخربينيجيب أال يقل عدد الفنيني -ج

  .طالباً) 60(الطبية والزراعة والطب البيطري والعلوم عن فين واحد لكل 



  على درجة اإلجازة أو معهد متوسط يف جمالصالًيشترط يف فين املخرب أن يكون حا -د
 .العمل الذي يعني فيه

  الرابعالفصل 
   ومستلزماتها أبنية المؤسسة

  : اآليتومرافقها وجتهيزاا جيب أن تتوافر يف أبنية املؤسسة ):17(املادة 
 لكـل   2م35 لكل طالب للكلية األوىل و     2م40املؤسسة مبعدل   أرض  مساحة  حتدد   -أ  

  .طالب 10000عدد طالب املؤسسة على  كلية تالية على أال يزيد
  : اآليت الواحدة حداً أقصى على النحو التدريسيةتكون أعداد الطلبة يف الشعبة -ب

  ليات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  يف ك طالبا60ً
  كليات العلوم البحتة والعلوم التطبيقية يف  طالباً 40

) ٪60(و  احلد األدىن لسعة جمموع قاعات التدريس واحملاضرات واملناقشات ه        يكون   - ج
ويشترط أال تقـل املـساحة      ،   لعدد طلبة املؤسسة يف وقت واحد      من اموع الكلي  

  . يف القاعة2 م1ر5املخصصة لكل طالب عن 

جيب أن تشمل مباين املؤسسة على مدرج نشاطات واحد على األقل بـسعة حـدها                ):18( املادة
 ، وجيب أن يـزود املـدرج مبـسرح          2م280تقل عن     طالب ومبساحة ال   200األدىن  

ومدخل وخمرج مستقلني مع خمرج خاص للطوارئ ، وأن جيهز املدرج باألجهزة الصوتية             
وأن تتوافر فيه الـشروط الـصحية       . والبصرية املناسبة واإلنارة املالئمة للتمثيل املسرحي     

  .املالئمة

  :   تستدعي ذلك وفق اآليت جيب أن تتوافر يف املؤسسة خمابر يف التخصصات اليت):19( املادة
يزيـد    للطالب الواحد وال   2م3 على األقل مبعدل     2م60تكون مساحة املخرب الواحد      -أ

  . طالبا20ًعدد الطلبة يف حصة املخرب على 
عشرين حاسوباً حديثاً / 20/ خمترب حاسوب واحد على األقل حيتوي على ب ـ وجود  

احلاسوب املخصـصة لقـسم      طالب زيادة على خمابر      500طابعات لكل    /5/مع  
 .احلاسوب وقسم هندسة احلواسيب

  :   جيب أن تتوافر يف املؤسسة ورش يف التخصصات اليت تستدعي ذلك وفق اآليت):20( املادة



 لطالب الواحـد وال    ل 2م4 على األقل مبعدل     2م60تكون مساحة الورشة الواحدة       - أ
فر ورشة واحدة   ا تتو أنجيب   طالباً، كما    15 الورشة على    يف حصة  يزيد عدد الطلبة  

  .هندسية لكل ختصص يف أي كلية 
ر املؤسسة الورش الالزمة للتخصصات اليت تدرسـها وتزودهـا بـاألجهزة            وفِّ ت  -ب  

  .للتدريس وفق املناهج املقررةمة واألدوات الالز
  . صيانة عامة ملباين املؤسسة وجتهيزاا ورشة-  ج

  :سسة مكتبة وفق اآليت جيب أن تتوافر يف كل مؤ):21( املادة
  .2م)100(تقل مساحتها عن  مكتبة لكل كلية ال  -أ
 2م)4(من طلبة املؤسسة دفعـة واحـدة مبعـدل       ) ٪25(مكتبة مركزية تستوعب     -ب

  .للطالب الواحد

 أن تكون مـساحة     ، وجيب يف هذه احلالة      لطلبتها جيوز أن تشيد املؤسسة أبنية لطالا        ):22( املادة
 للطالـب   2م9ر3 طالب أي مبعدل     1000 لكل   2م9270 خيصص   سكن الطلبة حبيث  

يزيد وأال   طالب،   200يزيد عدد الطلبة يف املبىن الواحد على         ن ال أالواحد يف املؤسسة و   
عدد الطلبة يف الغرفة الواحدة على ثالثة طالب، وجيب أن يشتمل املبىن املخصص لسكن              

مشرفات وغرف  /يون وغرف مشرفني  الطلبة على قاعات مطالعة وقاعات ترفيه وقاعة تلفز       
  .طالبة/ طالبا30ًغسيل وجتفيف ومطبخ واحد على األقل لكل 

لوسائل التعليمية، وتكـون مـساحتها      للرياضية و  ل مرافق  جيب أن تتوافر يف املؤسسة       ):23( املادة
  . لكل طالب2م1ر6مبعدل 

تشمل قاعات املعارض والطعام    و جيب أن تتوافر يف املؤسسة مرافق لالستعماالت العامة          ):24( املادة
 من طلبة املؤسسة وتكون مساحتها      ٪25والترفيه وخزائن الطلبة، حبيث تستوعب مجيعها       

ودة مبقاعـد    لكل طالب كما تشمل املرافق العامة مظالت جللوس الطلبة املز          2م2مبعدل  
  .وحماطة بساحات خضراء

صحية حيث يكون فيها عيـادة حتقـق         جيب أن تتوافر يف املؤسسة مرافق للخدمات ال        ):25( املادة
  : املواصفات اآلتية

   لكل عيادة 2م20مبساحة / 2/عيادة صحية عامة عدد     -أ 
   2م35مبساحة / 1/غرفة طوارئ عدد     -ب 



   2م16تقل عن  مبساحة ال/ 1/صيدلية عدد    -ج 
  ممرضة لكل عيادة – صيدالين -طبيب عام وطبيبة عامة    - د

خيصص مقعد واحد ومغسلة واحدة علـى       ؤسسة دورات مياه، و    جيب أن تتوافر يف امل     ):26( املادة
عضو ) 20(واحدة لكل    طالباً ، كما خيصص مقعد واحد مع مغسلة         ) 30(األقل لكل   

  .هيئة تدريس أو إداري

مشرب ماء مربدة مبعدل     جيب أن تتوافر يف املؤسسة مشارب صحية، وخيصص مشرب           ):27( املادة
ب بشكل خيدم الطلبة والعاملني يف مواقع جتمعهم         شخصاً وتوزع املشار   60 لكل   واحد  
  .املختلفة

يكون يف املؤسسة ملعب واحد خارجي على األقل للمالعب التالية حسب املواصفات             ):28( املادة
  :واملقاييس املذكورة أدناه

  م14× م 26   ملعب كرة سلة-
  م9× م 18   ملعب كرة طائرة-
  م20× م 40            ملعب كرة يد-
  م11× م24 كرة املضرب     ملعب-

إىل ملعب كرة قدم إذا كان يف املؤسسة ختصص تربية رياضية ويكون يف املؤسسة              إضافة  
تقل عـن     طالب مبساحة إمجالية ال    4000صالة رياضية مغلقة إذا زاد عدد طالا على         

  . م وفقاً للمواصفات العاملية7يقل ارتفاعها عن   وال2 م2000

 قاعات مناسبة وكافية الستعماهلا مكاتب ألعضاء هيئة التـدريس          سسة تأمني  على املؤ  ):29( املادة
 ومـساحة الغرفـة     2م9تقل مساحة الغرفة الواحدة املفردة عن        واإلداريني فيها حبيث ال   

  . مناسبة للعمداء ورؤساء األقسام وكذلك قاعات اجتماعات2م15املزدوجة عن 

  ال تقـل عـن   نسبة  يف املؤسسة ضراء املزروعةتشكل جمموع املساحات اخل   جيب أن    ):30( املادة
 من جمموع مساحة األبنية وأما مواقف الـسيارات         ٪100 من مساحة األرض أو      25٪

فيجب أن تكون كافية الستيعاب الباصات وسيارات أعضاء هيئة التدريس واإلداريـني            
  .والطلبة



 على األقل تـزاد     3م300عة  جيب أن تشتمل أبنية املؤسسة على خزان مياه ارضي بس          ):31(املادة
 طالب، ويف حـال     2000 طالب إذا زاد عدد الطلبة عن        1000 لكل   3م100مبعدل  

وجود سكن داخلي للطلبة فانه يتم زيادة السعة املذكورة سابقاً مبقدار متر مكعب واحد              
  .لكل طالب من طلبة السكن اجلامعي

 حال وجودها، وفيما عدا ذلك جيب أن        جيب ربط املؤسسة مع شبكة ااري العامة يف        ):32(املادة
 3م20 على األقل مع حفرة حتليلية وحبجم        3م200توفر املؤسسة حفرة امتصاصية حبجم      

ل زيادة عدد الطلبة على      طالب، ويف حا   2000يزيد على    وذلك إذا كان عدد الطلبة ال     
  . جيب إنشاء حمطة تنقية خاصة باملؤسسةذلك فانه

ألغـراض العلميـة    يف   ها  عليهـا السـتخدام    رض املؤسسة وما  أن ختصص أ  جيب    ):33(املادة
جيوز استغالل أي جزء منها مبا يتعارض مع أهداف          والنشاطات واخلدمات الطالبية، وال   

  .اجلامعة

  .راعى يف أبنية املؤسسة متطلبات ذوي االحتياجات اخلاصةي  جيب أن):34(املادة

  .واصفات البيئية والصحيةجيب أن تتوافر يف أبنية املؤسسة امل ):35(املادة

   الخامسالفصل 
   األجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية

 املؤسسة األجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية الالزمة للتدريس يف  جيب أن تؤمن):36( املادة
  :  وفق اآليتاملؤسسة اخلاصة 

  .أجهزة حواسيب شخصية ألعضاء اهليئة التدريسية  - أ
  .فيات مبعدل جهاز واحد لكل قاعة تدريسية أجهزة عرض شفا-ب
  .هاز عرض الشرائح مبعدل جهاز واحد لكل كلية -ج
أجهزة فيديو وتلفزيون لغايات تدريسية مبعدل جهاز فيديو وجهاز تلفزيون لكل - د

  .كلية
  . آالت لتصوير األوراق مبعدل آلة واحدة لكل قسم من أقسام كل كلية– ه
تخدامات اإلدارية يف الكليات واألقسام والوحدات أجهزة حواسيب شخصية لالس  -و

  .األخرى يف املؤسسة



  .    ألواح يف كل قاعة تدريسية مع مستلزماا-ز

  :  جيب أن حتتوي املكتبات يف املؤسسة على اآليت):37( املادة
 تتناسب مع أعداد الطالب والتخصصات وفقاً  اليت الكتب واملراجع والدوريات -أ

  .مدة عاملياًللمعايري املعت
 مؤثثة باألثاث الالزم جللوس الطلبة من كراسي وطاوالت وخزائن ورفوف قاعة-ب

  .لترتيب الكتب ومكاتب العاملني فيها
  .املراجع والكتب الثقافية والتخصصية وما أمكن من الدوريات املتخصصة -ج
   .ملوسوعات املصادر األساسية الالزمة مبا يف ذلك املعاجم العربية واألجنبية وا - د
  .كتب وغريها حسب التصنيفات الدولية املعتمدةالف يتصن - ه
  .  عدد كاف من العاملني يف املكتبة وفقاً للمعايري املعتمدة يف هذا اال-و
 التتجاوز سنة واحدة بدءاً من تاريخ افتتاح املقر الدائم مدة يف فهرسة حاسوبية  -ز

 تكنولوجيا املعلومات، على أن للمؤسسة وذلك ملواكبة املستجدات يف جمال
وذلك الستخدامها ) شاشات(ختصص أجهزة حاسوب شخصي أو مطارف 

  .كفهارس آلية من قبل الطلبة والباحثني

  السادسالفصل 
  الرقابة والمتابعة والتقويم 

 إىل أحكام املرسوم تستند  على املؤسسة متابعةاتتطبق الوزارة نظام رقابة وآلي ):38(املادة 
لضمان جودة أدائها اجلامعي واالرتقاء وهذه التعليمات  2001 لعام 36ي رقم التشريع

  . مبستواه على مجيع األصعدة ويف مقدمتها تقدمي التعليم النوعي واملتميز

  يويل نظام الرقابة واملتابعة اهتماماً خاصاً لقيام املؤسسة باملهام التالية على الوجه األفضل):39(املادة 
  :من خالل اآليت

التقيد يف أدائها اجلامعي بالقوانني واألنظمة وباالنسجام التام مع أهداف السياسة  -أ
التعليمية يف اجلمهورية العربية السورية يف إطار اخلطط والربامج اليت تضعها الوزارة 

   0لتنفيذ هذه السياسة
 . املسامهة يف رفع مستوى التعليم العايل والبحث العلمي -ب



ط الدراسية واملناهج وأنظمة الدراسات العليا اليت يعتمدها جملس التعليم لتقيد باخلط ا -ج
 .العايل

حتقيق التقدم يف جمال اختصاص املؤسسة يف ميادين العلم والتقانة والفكر والفن  -د
 .ة يف اجلمهورية العربية السورية يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيسهامواإل

يلهم وتزويدهم مبستوى عال من املعارف والكفاءة واملهارات عداد املختصني وتأه إ-  ه
ية الشاملة يواكب تقدم العلم والتقانة والفكر والفن يف العامل، ويليب متطلبات التنم

 .واحتياجات سوق العمل
 تسهم يف التقدم العلمي  يف إجراء البحوث العلمية والدراسات املختلفة اليت اإلسهام-و 

 .والتقين
ئل البحث والتعليم وأصول التدريس وأساليبها مبا يف ذلك التأليف والترمجة طوير وسات  - ز

 .والنشر وإحداث املختربات الالزمة لذلك
اهليئة التدريسية، والتقين واللغوي والتأهيل التربوي ألعضاء  الرتقاء باملستوى العلميا-   ح 

  .وتقومي أدائهم
لتعليمية والبحثية وختطيها لسلبيات االرتقاء بكفاءة وإنتاجية اإلدارة العلمية وا-ط

   .البريوقراطية املفرطة

  : اآليت متارس الوزارة مهمة الرقابة واملتابعة من خالل):40(املادة 
  :ممثل الوزارة يف جملس املؤسسة الذي يقوم باملهام التالية-أ

  صفته التمثيلية يف تدقيق قراراتباحلسبان يف مداوالت الس آخذاً  اإلسهام- )1
الس التنظيمية ومدى انسجامها مع األنظمة ومتطلبات االشراف والرقابة 

 .  وإسهامها يف تعزيز األداء اجلامعي وجودته
 إعالم مديرية املؤسسات التعليمية اخلاصة يف الوزارة بالقرارات اليت يراها خمالفة  -)2  

   .لتزامات وحقوق املؤسسة التعليميةأو غري منسجمة مع ا
ل فع تقرير نصف سنوي إىل الوزير عن سري العمل يف املؤسسة من خالر -)3  

  .املداوالت يف اجتماعات جملسها
  جلان يؤلفها الوزير تقوم بزيارات ميدانية إىل اجلامعات اخلاصة التقل عن زيارتني يف -ب

 العام ينضم إىل عضويتها رئيس املؤسسة املعنية أو نائبه، كما يشارك يف عملها امليداين
  .زارة يف جملس املؤسسةممثل الو

  .برنامج زيارات تضعه املديرية ويصادق عليه الوزير    -          ج



 على إشعار مسبق بالتنسيق مع املؤسسة املعنية يقترن جبدول القيام بزيارات بناًء   -           د
طار املعايري أعمال يتضمن املواضيع اليت ستكون حمالً للرقابة واملتابعة والتقومي يف إ

اخلاصة بضبط اجلودة املعتمدة يف جملس التعليم العايل  يف إطار املداوالت وتبادل 
  .نات والربامج والدراسات السابقةاآلراء املعززة بالوقائع واالحصائيات والبيا

يتضمن جممل النتائج اليت جنمت عن عملية الرقابة واملتابعة تقارير سنوية تعدها املديرية  - ه
   .وميتقوال

  يعرض الوزير املقترحات الواردة يف تقارير اللجان، إذا رأى حمالً لذلك، على جملس   - و
 .التعليم العايل الختاذ القرارات املناسبة بشأا

لعام ) 36(  تطبق على املؤسسة  يف كل مامل يرد عليه نص يف املرسوم التشريعي رقم):41( ادةامل
 الواردة يف مرسوم ترخيصها، واألنظمة اخلاصة  وهذه التعليمات، األحكام اخلاصة2001

 .  ا املصدقة من الوزير بعد موافقة الس

  .   ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه):42(ادةامل
  25/9/2006        دمشق يف 
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