
 اجلمهورية العربية السورية                                                                    

     جملس التعليم العايل   
  /٢٢القرار رقم /

  رئيس مجلس التعليم العالي 
  والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦وبناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

  وتعديالته ٢٠٠١/ لعام ٣٦لتشريعي رقم /وعلى أحكام املرسوم ا
  ٢٠٠٧/ لعام ٣١وعلى أحكام قرار جملس التعليم العايل رقم /

    ١٣/١٠/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعام الدراسي ٢وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (
  يقرر ما يلي:

املتضــــمن قواعــــد االعتمــــاد العلمــــي  ٢٠٠٧/ ٢٩/١١/تــــاريخ ٣١رقــــم /عــــايل التعلــــيم ال س/ مــــن قــــرار جملــــ٥٣تعــــدل املــــادة / -١المــــادة
  للجامعات اخلاصة وفق اآليت:

اللغـــة العربيـــة هـــي لغـــة التـــدريس يف اجلامعـــات مـــا عـــدا التـــدريس يف أقســـام اللغـــات األجنبيـــة وتـــدريس مقـــررات اللغـــات   -أ 
 األجنبية.

 ة اإلجازة بلغة أجنبية.جيوز تدريس مقرر واحد أو مقررين يف كل فصل دراسي يف مرحل  -ب 

أجنبيــة فيجــوز أن يكــون التــدريس يف هـــذه  تعليميـــةأمــا بالنســبة للــربامج املشــرتكة الـــيت حتــدث بالتعــاون مــع مؤسســات   - ج 
الربامج جلميع املقررات أو بعضها، بلغة أجنبية، على أن يتم إحداثها بقرار من الوزير بعد موافقـة جملـس التعلـيم العـايل 

 التعليمية  األجنبية يتم تصديقها من جملس التعليم العايل. تية تعاون علمي مع إحدى املؤسسااستناداً إىل اتفاق

  ) اآليت:١تتضمن اتفاقية التعاون العلمي املبينة يف الفقرة (ج) من املادة (جيب أن  -١ -٢المادة
  اخلطة الدراسية للربنامج. - أ

 الربنامج. األساتذة األجانب الذين يشاركون يف تدريس حمددة من نسبة - ب

االعرتاف بالشهادة اليت متنحها اجلامعة عند أو  أن ينتهي الربنامج بشهادة مشرتكة موقعة من الطرفني املتعاونني   -  ج
  يف حالة الرغبة بذلك. العليا لديهامن متابعة دراسته الطالب  لتمكني التسجيل يف اجلامعة األجنبية

 لتنفيذ االتفاقية. اً زمني اً برناجم -  د

 ) السابقة.١جملس التعليم العايل القواعد واملعايري الناظمة العتماد الربامج واالتفاقيات املبينة يف الفقرة ( يضع -٢     

خالل العام ن يف اجلامعات اخلاصة قبل صدور هذا القرار بالدراسة وفق النظام الذي سجلوا مبوجبه و يستمر الطالب املسجل - ٣المادة
) خالل موعد أقصاه بداية العام الدراسي ٢( تسوية وضع الربنامج وفق أحكام املادةوعلى اجلامعة  ٢٠١٠/٢٠١١الدراسي 
  ) من هذا القرار.١( بأحكام الفقرتني (أ)و(ب) من املادةأو االلتزام  ٢٠١١/٢٠١٢

 .٢٠١١/٢٠١٢ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعد نافذاً بدءاً من العام الدراسي  - ٤المادة

  ١٤/١٠/٢٠١٠دمشق يف   
  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                                                                

  وزير التعليم العايل                                                                                                                                  
  غياث بركات الدكتور                                                                                                                                   


