
  

  ٢٠٠٦لعام   ٦لقانون رقم ا

  قانون تنظيم اجلامعات
    رئيس الجمهورية

  بناء على أحكام الدستور 

   .م ٢٠٠٥/ ٢١/١٢و ـ ه٢٠/١١/١٤٢٦وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي 

   التعاريف

   ١ المادة

    :مبين بجانب كل منها يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو

    .وزارة التعليم العالي: الوزارة

    .وزير التعليم العالي: الوزير

    .الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: الالئحة التنفيذية

    .نقابة المعلمين: النقابة

    .االتحاد الوطني لطلبة سورية: االتحاد

   الباب األول
   الفصل األول
  عايلجملس التعليم ال

  ٢المادة

    :يرتبط مجلس التعليم العالي بالوزير ويضطلع بالمهام األساسية اآلتية

    .اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته في إطار السياسة العامة للدولة - أ

وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكالت  - ب

    .االجتماعية واالقتصادية والثقافية في الجمهورية العربية السورية

وربطه بخطط التنمية , وضع الخطط الالزمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة - ج

وتطويره وتوزيع مؤسساته بما يحقق أهداف الدولة القومية , االقتصادية واالجتماعية والثقافية

    .تصادية والعلمية والثقافيةواالجتماعية واالق



وضع الخطط العامة لمؤسسات التعليم العالي من تدريب بما في ذلك تطوير المستوى العلمي والتقني -د

    .واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين فيها وتقويم أدائهم وتحديد وسائل التنفيذ ومتابعته

    .معاهدوضع قواعد قبول الطالب في الجامعات وال - هـ

التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجة العلمية والتخصصات  - و

    .والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب

    .وضع نظام تقويم األداء وقواعد االعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه وإلغائه - ز

    .كل من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارةاقتراح مشروع الموازنة العامة ل - ح

    .إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة -ط

    .اإلنتاجية والتدريب تحديد مدة الدراسة ومواعيد االمتحانات والعطل والمعسكرات - ي

    .تحديد أنواع التعليم وأنماطه وأساليبه - ك

    .لشروط النتقاء المعيدين وإيفادهموضع القواعد وا - ل

    .وضع القواعد والشروط لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم - م

   .األمور األخرى التي يختص بها وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة -ن

  ٣المادة 

    :يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من - أ

    .رؤساء الجامعات - 

    .جامعة االفتراضية السوريةرئيس ال - 

    .ثالثة من رؤساء الجامعات الخاصة أو المشتركة يقترحهم الوزير سنوياً بالتناوب - 

    .نائب رئيس جامعة من كل جامعة يقترحه الوزير بالتناوب سنوياً - 

    .معاوني الوزير ومعاون وزير عن بعض الوزارات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء - 

    .رئيس هيئة تخطيط الدولة يقترحه رئيس هيئة تخطيط الدولة معاون - 

    .عمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة إذا ورد في صك إحداثها نص على ذلك - 

    .المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية - 

    .المدير العام لهيئة الطاقة الذرية - 

    .ر عن بعدالمدير العام للهيئة العامة لالستشعا - 

    .المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية - 

    .المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية - 



    .المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة - 

    .مدير أكاديمية األسد للهندسة العسكرية - 

    .قترحهما المكتب التنفيذي للنقابة سنوياًممثلين اثنين عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية ي - 

    .رئيس االتحاد وممثل آخر عن االتحاد يقترحه المكتب التنفيذي سنوياً - 

    .أمين المجلس عضواً ومقرراً - 

    .يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير - ب

ت المجلس من يراه مناسباً من ذوي الخبرة دون أن يكون يحق للوزير أن يدعو لحضور اجتماعا - ج

    .له حق التصويت

    .ينوب عن الوزير في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه من رؤساء الجامعات -د

  ٤المادة 

لمجلس التعليم العالي أن يفوض مجلساً مصغراً برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات  - أ

    .زير وممثل عن كل من االتحاد والنقابة للبت باألمور المستعجلةومعاوني الو

يؤلف مجلس التعليم العالي من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية في  - ب

ومن أعضاء نقابات المهن العلمية والمنظمات الشعبية لجاناً , الجامعات والمعاهد والمتخصصين

    .موضوعات التي تدخل في اختصاصهفنية دائمة أو مؤقتة لبحث ال

  ٥المادة

ترصد االعتمادات المالية الالزمة لمجلس التعليم العالي في فرع مستقل تابع لقسم وزارة التعليم العالي 

    .في الموازنة العامة للدولة

  ٦المادة 

من بين ويرأسها أمين , يحدث في الوزارة أمانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد مالكها بمرسوم

أعضاء الهيئة التدريسية المؤصلين في الجامعات من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يعين بقرار 

  .من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير

  ٧المادة 

يتولى أمين التعليم العالي تهيئة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وأعمال لجانه الدائمة والمؤقتة  

    .سيق بينهاوالتن

  ٨المادة 



يعد أمين مجلس التعليم العالي التقرير السنوي عن التعليم العالي بعد عرضه على الوزير بغية إقراره 

في مجلس التعليم العالي ويتضمن التقرير بوجه خاص بيان مدى تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للخطة 

ما واجه تنفيذها من عقبات وصعوبات العلمية في السنة السابقة وما حققته الخطة من نجاح و

واالقتراحات الالزمة لتحسين مستوى األداء وتحقيق التطوير االمثل للتعليم العالي في ضوء حاجات 

   .التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتطورات العلمية

  ٩المادة 

    .س التعليم العالييصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجل 

  

   الفصل الثاني
   األحكام العامة للجامعات

  ١٠المادة 

الجامعات هيئات عامة علمية ذات طابع إداري لكل منها شخصية اعتبارية واستقالل إداري ومالي 

وترتبط بالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في , على الوجه المبين في هذا القانون والئحته التنفيذية

    .قانون والالئحة التنفيذيةهذا ال

  ١١المادة 

, ويحدد مجلس التعليم العالي مستوى هذا التأهيل ونوعيته, التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له

وتراعى في قبول الطالب القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي مع األخذ باالعتبار رغبات الطالب 

مية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومطالب النمو المتوازن واستعداداتهم في ضوء حاجات خطط التن

    .االقتصادي واالجتماعي والثقافي في مختلف المحافظات

  ١٢المادة 

وتعمل على تحقيق األهداف , تهدف الجامعات إلى تحقيق التقدم في مجاالت العلم والتقانة والفكر والفن

ة وتطويرها واغناء الحضارة اإلنسانية وتوسيع آفاق القومية لألمة العربية ونشر الحضارة العربي

المعرفة البشرية واإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجمهورية العربية السورية 

    :والوطن العربي وتعمل على تنفيذ هذه األهداف من خالل مايلي

دهم بمستوى عال من المعارف إعداد المتخصصين في مختلف فروع المعرفة وتأهيلهم وتزوي - أ

وتقويم مدى استيعابهم , والمهارات يواكب تقدم العلم والتقانة والفكر والفن والحضارة العالمية

    .وتفهمهم وتطبيقهم لها من خالل نظام االمتحانات



, المشاركة في إجراء البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني - ب

, قديم الخبرة والمشورة وغير ذلك من أعمال ممارسة المهنة بما تتضمنه من إبرام العقود المهنيةوت

وبصورة خاصة ما يهدف منها إلى إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور االقتصادي 

    .واالجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي

القواعد المعززة لبناء المجتمع العربي االشتراكي الموحد وإذكاء الروح النضالية ترسيخ القيم و - ج

    .للطالب

تعزيز شخصية الطالب العلمية وتنمية حبه للعلم والبحث العلمي والعمل الجماعي وتشجيع التفوق  -د

    .واإلبداع العلمي

, ذلك التأليف والترجمة والنشر تطوير وسائل البحث والتعليم وأصول التدريس وأساليبها بما في - هـ

    .وإحداث المختبرات الالزمة للتعليم والبحث العلمي

    .اإلسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر - و

    .توجيه الطلبة نحو االختيار األمثل للفعاليات التي سيمارسونها - ز

    .تشجيع النشاط الثقافي والفني واالجتماعي والرياضي - ح

    .توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية خاصة واألجنبية عامة -ط

تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الجامعة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع بمؤسساته االقتصادية  - ي

    .واالجتماعية والثقافية ومنظماته

  ١٣المادة 

وله أن يطلب إلى المجالس أو , للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه الوزير هو الرئيس األعلى - أ

اللجان الفنية بحث موضوعات معينة أو دراستها والسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة 

    .للتعليم والبحث العلمي

ألحكام للوزير أن يطلب من مجالس الجامعات إعادة النظر في قراراتها إذا كان يرى فيها مخالفة  - ب

    .القوانين واألنظمة النافذة

  ١٤المادة 

    :الجامعات الخاضعة ألحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي

    .جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق - 

    .جامعة حلب ومقرها مدينة حلب - 

    .جامعة تشرين ومقرها مدينة الالذقية -



    .جامعة البعث ومقرها مدينة حمص - 

  )١(جامعة الفرات ومقرها دير الزور - 

    .أو أي جامعة حكومية تحدث بقانون ينص على إخضاعها ألحكام هذا القانون

  ١٥المادة 

    .يجوز إحداث فروع للجامعات بمرسوم - أ

يكون لكل فرع مدير بمرتبة أستاذ يعين بمرسوم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  - ب

ويمارس بالنسبة للعاملين في الفروع صالحيات , ة شؤون الفرع العلمية واإلداريةيتولى إدار, بمرسوم

نواب رئيس الجامعة ويقوم إضافة إلى ذلك بالمهام التي يفوضه بها رئيس الجامعة ويسمى عضواً في 

    .مجلس الجامعة

مية واإلدارية والمالية يضع مجلس التعليم العالي الهيكلية التنظيمية واإلدارية والقواعد الناظمة العل - ج

    .الالزمة لعمل فروع الجامعات بما ال يخالف أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية

  ١٦المادة 

    .يتم إحداث كليات في الجامعة بمرسوم - أ

وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد , يجوز إحداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم - ب

    .هذه المراسيم التي تحددها

يجوز إحداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات أو بإحدى كلياتها أو احد معاهدها بقرار  - ج

    .من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي

  ١٧المادة 

الكلية وحدة تعليمية علمية وإدارية ومالية تعمل على تحقيق أهداف الجامعة ضمن االختصاص المحدد 

وتبين الالئحة الداخلية , م عدداً من األقسام المترابطة علمياً والالزمة الضطالعها باختصاصهاوتض. لها

    .ويجوز بمرسوم أن يكون مقر الكلية في غير مقر الجامعة, للكلية األقسام فيها

  ١٨المادة 

وهو وحدة , معةالقسم هو الوحدة البنيوية األساسية التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية في الجا - أ

إدارية تميزه فعاليات علمية نوعية يضطلع بمسؤولياتها كاملة داخل الكلية ويشرف عليها في الكليات 

    .األخرى بالجامعة ويجوز أن يضم القسم شعبة أو أكثر

                                                 
 بموجب القانون رقم  -  ١



ال يجوز أن تتكرر األقسام المتماثلة في الكليات غير المتماثلة في الجامعة الواحدة فيما عدا أقسام  - ب

    .علوم األساسيةال

  ١٩المادة 

تصدر اللوائح الداخلية التي تتضمن الشؤون الخاصة للكليات والمعاهد بقرار من الوزير بعد موافقة 

    .مجلس التعليم العالي

  ٢٠المادة 

اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا التدريس في أقسام اللغات األجنبية وتدريس  - أ

    .ت األجنبيةمقررات اللغا

يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنة دراسية في مرحلة اإلجازة ومقرر أو مقررين في دراسات  - ب

    .التأهيل والتخصص وفي الدراسات العليا بلغة أجنبية

واستناداً إلى اتفاقية تعاون علمي مع , يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي - ج

إحداث درجات علمية على مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو , ير السوريةإحدى الجامعات غ

ويكون التدريس في هذه الدرجات لجميع المقررات أو , الدراسات العليا في أي من كليات الجامعة

    .بعضها بلغة أجنبية

  

  

  ٢١المادة 

الزمة لتدريب طالب على الوزارات والهيئات والمؤسسات ضمن إمكانياتها توفير الفرص والوسائل ال

   .الجامعات على األعمال التي تتصل باختصاصهم

  ٢٢المادة 

    .يجوز بمرسوم إحداث منشآت جامعية إنتاجية ملحقة بالجامعات أو بالكليات تخدم أغراضها التعليمية

  ٢٣المادة 

ة للجامعات أن تقدم خدمات اجتماعية ومهنية ودراسات ومشورات للمواطنين وللجهات العام - أ

    .والخاصة وذلك بما ال يتعارض مع أهدافها

للجامعات أن تتصدى لمعالجة المشكالت التقنية واالقتصادية واالجتماعية التي تواجه الدولة  - ب

    .والقطاع العام في مختلف الميادين إليجاد الحلول العلمية والعملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة



ما يتعلق بذلك بما فيها النواحي المالية وما يرصد لهذه المهمات من  تحدد الالئحة التنفيذية كل - ج

    .تعويضات ومكافآت وكيفية التصرف بالعائدات المستوفاة وفق القوانين واألنظمة النافذة

   الباب الثاني
   إدارة اجلامعات

  ٢٤المادة 

, ونوابه ومدير فرع الجامعةيقصد بالوظائف اإلدارية العلمية في هذا القانون وظائف رئيس الجامعة  - أ

ومدير المركز المتخصص , وعميد المعهد ونوابه, وعميد الكلية ونوابه, وأمين مجلس التعليم العالي

وكذلك وظيفة أمين , ورئيس الشعبة في القسم, ورئيس القسم, ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية

    .إذا شغلها عضو هيئة تدريسية أو فنية, الجامعة

ز الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين إال في الكليات التي ال يتجاوز أعضاء الهيئة ال يجو - ب

   .التدريسية فيها خمسة أعضاء فيجوز بقرار من الوزير الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين

  ٢٥المادة 

    :يتولى إدارة كل جامعة

    .مجلس الجامعة - أ

    .رئيس الجامعة - ب

  ٢٦المادة 

في كل جامعة باإلضافة إلى مجلسها مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطالب ومجلس يكون  - أ

    .البحث العلمي والدراسات العليا ومجلس التعليم المفتوح

تجتمع المجالس المذكورة في الفقرة السابقة مشتركة برئاسة رئيس الجامعة مرة كل سنة على  - ب

ويكون اجتماعها للمداولة في سياسة التعليم الجامعي , مؤلفة بذلك الهيئة العامة للجامعة, األقل

وتقديم ما تراه من مقترحات إلى مجلس التعليم العالي في شؤون التعليم عامة وفي تعديل قانون 

    .تنظيم الجامعات أو الئحته التنفيذية

  ٢٧المادة 

    .مرة واحدة بمرسوميعين رئيس الجامعة من األساتذة بمرسوم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد  - أ

يحتفظ رئيس الجامعة بوظيفته األصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات  - ب

    .المحددة له وفي هذا القانون باإلضافة إلى تعويضاته من وظيفته األصلية

    .تؤول للوزير اختصاصات وظيفة رئيس الجامعة عند شغورها - ج



  ٢٨المادة 

س الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية واإلدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام القضاء يتولى رئي

وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس , والغير

ها أو بعضها وله في حال اإلخالل بالنظام أن يوقف الدراسة كل, الجامعية في حدود القوانين واللوائح

    .على أن يعرض ذلك على الوزير خالل ثالثة أيام وعلى مجلس الجامعة خالل أسبوع

  ٢٩المادة 

يمارس رئيس الجامعة بالنسبة لجميع العاملين في الجامعة صالحيات الوزير المنصوص عليها في 

    .القوانين واألنظمة النافذة

  ٣٠المادة 

للجان المؤلفة وفقاً ألحكام هذا القانون إلى االجتماع وله أن لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس وا - أ

يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها وان يحضر جلساتها وتكون له 

    .رئاسة الجلسة التي يحضرها

وذلك  على رئيس الجامعة أن يعيد إلى الكليات قرارات مجالسها المخالفة للقوانين واللوائح النافذة - ب

    .إلعادة النظر فيها بما يتفق وأحكام تلك القوانين واللوائح

لرئيس الجامعة إعادة ما يراه من قرارات مجالس الكليات وفي حال إصرار مجلس الكلية على  - ج

  .قراره يعرض رئيس الجامعة الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه

  ٣١المادة 

وفي حال غياب رئيس , لى نوابه في حدود اختصاصاتهملرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صالحياته إ

    .الجامعة يكلف بمهامه احد نوابه بقرار من الوزير

  

  

  ٣٢المادة 

يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في نهاية كل سنة جامعية تقريراً تقويمياً لشؤون التعليم والبحوث 

    .العلمية وسائر النشاطات في الجامعة

  ٣٣المادة 

    :ل رئيس جامعة أربعة نوابيكون لك - أ



نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون  -١

الجامعة اإلدارية والمالية وشؤون الطالب وتكون له صالحية معاون الوزير المنصوص عليها 

    .في القوانين واألنظمة النافذة

لمية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة العلمية نائب رئيس الجامعة للشوؤن الع -٢

    .والتعليمية

نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا يعاون رئيس الجامعة في إدارة  -٣

    .شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

إدارة شؤون التعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح يعاون رئيس الجامعة في  -٤

    .المفتوح

ويجوز االقتصار على ثالثة نواب لرئيس الجامعة على أن تناط بنائب رئيس الجامعة للشؤون 

وفي , العلمية المهمات المطلوبة من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا

    .العلمي والدراسات العلياهذه الحالة يتولى مجلس الشؤون العلمية اختصاصات مجلس البحث 

    .يعين نائب رئيس الجامعة من بين األساتذة بمرسوم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم - ب

    .يعهد رئيس الجامعة باختصاص الغائب من نوابه إلى احد نوابه اآلخرين - ج

ها ويتقاضى الراتب والتعويضات يحتفظ نائب رئيس الجامعة بوظيفته األصلية وترفيعاته القانونية في -د

أما إذا كان راتبه في وظيفته , المحددة في هذا القانون باإلضافة إلى تعويضاته من وظيفته األصلية

الملحق بهذا القانون فيتقاضى راتب وظيفته ) ٤(األصلية يزيد على الراتب المحدد في الجدول رقم 

    .األصلية

  ٣٤المادة 

    .بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة يكون للجامعة أمين يعين - أ

األصلية وترفيعاته  إذا كان أمين الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو الفنية يحتفظ بوظيفته - ب

القانونية فيها ويتقاضى التعويضات المحددة في هذا القانون إضافة إلى راتبه وتعويضاته التي 

    .يةيتقاضاها من وظيفته األصل

  ٣٥المادة 

يدير أمين الجامعة األعمال اإلدارية والمالية في الجامعة بإشراف رئيس الجامعة ونوابه ويكون مسؤوالً 

    .عن تنفيذ القوانين في حدود صالحياته

   ٣٦المادة 



    .يساعد أمين الجامعة أمين مساعد أو أكثر يعين بقرار من رئيس الجامعة

   ٣٧المادة 

    :عة من رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل منيتألف مجلس الجام

    .نواب رئيس الجامعة - ١

    .عمداء الكليات - ٢

    .عمداء المعاهد العليا - ٣

    .مديري المراكز الملحقة بالجامعة - ٤

    .ممثل الوزارة يسميه الوزير -٥

    .رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممثالً عن النقابة - ٦

إذا كان عدد , أحدهم من طالب الدراسات العليا كلما أمكن ذلك, ثة طالب يمثلون االتحادثال -  ٧

    .األعضاء اآلخرين يتجاوز العشرة ومن طالبين اثنين إذا كان العدد عشرة فأقل

    .أمين الجامعة ويتولى أمانة سر المجلس - ٨

  ٣٨المادة 

    :يختص مجلس الجامعة باألمور اآلتية

وجميع األمور , عيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهماقتراح ت - ١

    .األخرى المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية

الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب واألجانب عن طريق التعاقد وفق القوانين  - ٢

    .واألنظمة النافذة

    .الجامعة اقتراح قواعد قبول الطالب في - ٣

    .الموافقة على التوزيع العام للدروس والمحاضرات في الكليات - ٤

اإلشراف العام على سير االمتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنين ولجان االمتحانات  - ٥

    .والمراقبين ومدد اشتغالهم بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم

    .علمية والدكتوراه الفخريةمنح الدرجات ال - ٦

    .توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية وفق القوانين واألنظمة النافذة - ٧

وضع الخطط لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى  -  ٨

    .والتوزع

    .وضع قواعد اإليفاد لمهمات البحث العلمي - ٩



    .وضع قواعد اإليفاد لحضور المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية -  ١٠

إدارة أموال الجامعة واستثمارها وقبول التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا  - ١١

وأن يتم وفق , والهبات وغيرها والتصرف بها شريطة أال يتعارض ذلك كله مع أهداف الجامعة

    .نين واألنظمة النافذةالقوا

    .إعداد خطة الجامعة ومشروعات الموازنة وتوزيع اعتماداتها والحساب النهائي -  ١٢

    .اقتراح إحداث كليات أو أقسام أو معاهد في الجامعة -  ١٣

    .الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقة بالجامعة أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها -  ١٤

    .قة على تشييد األبنية الجامعية وتجهيزها وصيانتهاالمواف -  ١٥

    .تحديد أسعار الكتب والمراجع والدوريات والمطبوعات الجامعية -  ١٦

اقتراح القواعد العامة ألجور المتعاقدين والباحثين والمحاضرين واألساتذة الزائرين والمكلفين  - ١٧

ها إلى مجلس التعليم العالي إلقرارها ويتم ورفع, وتعويضاتهم ومكافآتهم, باألعمال التطبيقية

    .منحها بقرار من رئيس الجامعة

    .إيقاف الدراسة في الكليات بعضها أو كلها -  ١٨

والمطبعة والمتاحف وغيرها من  المشافيواقتراح األنظمة الخاصة بالمدينة الجامعية والمكتبات  -  ١٩

    .المنشآت الجامعية

التي يقترحها مجلس شؤون الطالب في كيفية انتقال الطالب من كلية إلى  دراسة النظم والقواعد -  ٢٠

    .أخرى ومن جامعة إلى أخرى ورفعها إلى مجلس التعليم العالي

إقرار التقرير السنوي الذي يعده رئيس الجامعة عن الشؤون العلمية والتدريسية واإلدارية  -  ٢١

    .والمالية

جنة التنفيذية للبعثات العلمية المنصوص عليها في قانون البعثات يقوم مجلس الجامعة بمهام الل -  ٢٢

    .العلمية بالنسبة إليفاد المعيدين

    .إبداء الرأي في جميع األمور التي يعرضها عليه رئيس الجامعة - ٢٣

    .تفويض رئيس الجامعة ببعض اختصاصاته -  ٢٤

ثية واإلدارية والتنفيذية والمالية ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبح

المتعلقة بالجامعة وغيرها من االختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين األخرى 

    .النافذة وذلك بما ال يتعارض مع اختصاصات المجالس األخرى

   ٣٩المادة 



    :ساً وعضوية كل منيتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئي - أ 

    .نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية - ١

    .ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية - ٢

    .ممثل عن االتحاد - ٣

    .يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس -ب 

  ٤٠المادة 

    :يختص مجلس الشؤون العلمية باألمور اآلتية

    .اقتراح اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز - ١

    .اقتراح تطوير الخطط الدراسية والمناهج - ٢

    .تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة واإلشراف عليها - ٣

عدد والمستوى اقتراح وضع الخطط لتنمية الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية من حيث ال -  ٤

    .والتوزع

    .اقتراح تحديد معايير تعادل الدرجات والمؤهالت العلمية على مجلس التعليم العالي - ٥

    .اقتراح شروط التعيين في الهيئتين الفنية والمخبرية - ٦

    .اقتراح قواعد إيفاد المعيدين من أجل الحصول على المؤهل العلمي المطلوب - ٧

اإلنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الهيئة التدريسية والهيئة الفنية في حال اختالف البت في تقويم  -  ٨

وجهات النظر في لجنة فحص اإلنتاج العلمي أو في حال االعتراض على تقارير أعضائها في 

    .المجالس المختصة بالنظر فيها

    .علميةاقتراح قواعد اإليفاد إلى المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات ال - ٩

اقتراح إقامة العالقات العلمية مع الجامعات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية  -  ١٠

    .وخارجها ومع المؤسسات الدولية واقتراح االعتراف بالجامعات والمعاهد

    .وضع الخطط لإلسهام في حل مشكالت البيئة وحمايتها وتحسينها -  ١١

    .لالزمة للحفاظ على التراث وإحيائه ونشرهاقتراح الخطط والدراسات ا -  ١٢

    .إبداء الرأي في جميع مسائل التعليم بدرجاته المختلفة -  ١٣

, ويختص بصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية والتعليمية للكليات وتطورها العلمي

    .وذلك بما ال يتعارض مع اختصاصات المجالس األخرى

  ٤١المادة 



لس البحث العلمي والدراسات العليا من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي يتألف مج - أ 

    :والدراسات العليا رئيساً وعضوية كل من

    .نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية - ١

    .ممثل عن النقابة - ٢

    .ممثل عن االتحاد من طالب الدراسات العليا - ٣

    .جامعة المساعد بأمانة سر المجلسيقوم أمين ال -ب 

  ٤٢المادة 

    :يختص مجلس البحث العلمي والدراسات العليا باألمور اآلتية

    .وضع خطط البحث العلمي في الجامعة في ضوء السياسة التي يضعها مجلس التعليم العالي - ١

    .تنظيم البحوث وتشجيعها وتوفير اإلمكانات الالزمة لها - ٢

    .إحداث الدراسات العليا وافتتاحهااقتراح  - ٣

    .اقتراح القبول في الدراسات العليا - ٤

    .تأليف لجان الحكم واقتراح منح الدرجات العلمية للدراسات العليا - ٥

    .اإلشراف على الدراسات العليا واقتراح سبل تطويرها - ٦

    .والباحثين اقتراح قواعد منح المكافآت المالية للمشرفين ولجان الحكم - ٧

    .اقتراح توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية واإلشراف على إدارتها - ٨

    .اقتراح قواعد اإليفاد لمهمات البحث العلمي - ٩

    .إصدار المجالت العلمية البحثية واإلشراف عليها -  ١٠

وذلك بما ال , ليا والبحث العلميويختص بصورة عامة في النظر في جميع مسائل الدراسات الع

  .يتعارض مع اختصاصات المجالس األخرى

  ٤٣المادة 

يتألف مجلس شؤون الطالب من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية رئيساً  -أ 

    :وعضوية كل من

    .نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية - ١

    .ل عن النقابةممث - ٢

    .ممثلين اثنين عن االتحاد - ٣

    .يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس -ب 



  ٤٤المادة 

    :يختص مجلس شؤون الطالب باألمور اآلتية 

اإلشراف على تطبيق شروط قبول الطالب في الجامعة واقتراح ما يراه مناسباً في هذا الشأن على  -  ١

    .مجلس الجامعة

اإلشراف على تطبيق قواعد استيفاء الرسوم الجامعية المختلفة واإلعفاء منها وشروط منح  -  ٢

    .المكافآت واإلعانات المالية على اختالف أنواعها

اقتراح قواعد انتقال الطالب من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر  -  ٣

    .قالوالبت فيما يعرض عليه من مشكالت االنت

    .تنظيم الشؤون االجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطالب - ٤

تنظيم بيع وتوزيع الكتب والمطبوعات الجامعية على الطالب وتنظيم توزيعها على المتفوقين  -  ٥

    .والمعوزين منهم

    .تنظيم تدريب الطالب والمعسكرات اإلنتاجية والرحالت الجامعية والتبادل الطالبي - ٦

    .اقتراح القواعد المتعلقة بإدارة المدينة الجامعية واإلسكان فيها وحل قضايا الطالب المتعلقة بها - ٧

اقتراح قواعد استثمار النوادي والمطاعم والمسارح والمنشآت الرياضية وغيرها من المنشآت  -  ٨

    .الطالبية ورفعها إلى مجلس الجامعة

  .شؤون الطالب وما يحيله إليه مجلس الجامعةويختص بصورة عامة بكل ما يتصل ب

  ٤٥المادة 

يتألف مجلس التعليم المفتوح من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيساً وعضوية كل  -أ 

    :من

    .نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية -١

    .ممثل عن النقابة - ٢

    .ممثل عن االتحاد - ٣

    .الجامعة المساعد بأمانة سر المجلسيقوم أمين  -ب 

  ٤٦المادة 

   .يختص مجلس التعليم المفتوح بالمهام التي يحددها مجلس التعليم العالي

  ٤٧المادة 



من هذا القانون تدعى المجالس واللجان إلى االنعقاد من ) ٣٠(من المادة ) أ(مع مراعاة أحكام الفقرة 

  .قبل رؤسائها

  ٤٨المادة 

امعة اختصاصات مجالسها األخرى وهيئتها العامة إذا كان عدد كلياتها ال يتجاوز أربع يتولى مجلس الج

    .كليات

  ٤٩المادة 

    .يتولى إدارة كل كلية مجلس الكلية وعميدها

  ٥٠المادة 

من بين األساتذة أو , يعين عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة - أ 

    .وفي حال عدم توفر ذلك يتم تكليفه من بين المدرسين. اعدين في الكليةاألساتذة المس

, عند شغور وظيفة العميد يكلف رئيس الجامعة أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد - ب 

    .ريثما يتم تعيين عميد بديل

   ٥١المادة 

ة واإلدارية والمالية وهو مسؤول عن يتولى عميد الكلية إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية والبحثي

ويقدم , تنفيذ القوانين واألنظمة الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية ومجلس الكلية

العميد إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر 

    .نواحي النشاط في الكلية

  ٥٢ة الماد

يعاونان , والثاني للشؤون العلمية, يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية

وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صالحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله . العميد في أعماله

    .أثناء غيابه

  ٥٣المادة 

لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة  يعين نائب عميد الكلية بقرار من الوزير

    .التدريسية في الكلية

  ٥٤المادة 

    :يتألف مجلس الكلية من العميد رئيساً وعضوية كل من - أ 

    .نائبي عميد الكلية - ١



    .رؤساء األقسام في الكلية - ٢

    .ليةممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الك - ٣

    .ممثلين اثنين عن االتحاد من طالب الكلية أحدهما من طالب الدراسات العليا - ٤

رؤساء األقسام في الكليات األخرى عند نظر المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصات  - ٥

    .أقسامهم

    .يقوم رئيس الدائرة في الكلية بأمانة سر المجلس -ب 

   ٥٥المادة 

    :باألمور اآلتية يختص مجلس الكلية

    .وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظام الدروس والمحاضرات واألعمال الجامعية األخرى - ١

اقتراح مناهج الدراسة وبرامجها والقيام بالتنسيق بينها في األقسام المختلفة وتوزيع الدروس  -  ٢

    .والمحاضرات على أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم

    .سيق البحوث العلمية في األقسام وفقاً لقرارات مجلس البحث العلمي والدراسات العلياتن - ٣

تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها على الممتحنين والمراقبين وتقديم االقتراحات بشأنها  -  ٤

    .واعتماد نتائجها وإعالنها

ن والباحثين واألساتذة الزائرين والمكلفين اقتراح منح التعويضات والمكافآت للمتعاقدين والمحاضري -  ٥

    .باألعمال التطبيقية

    .اقتراح مشروع الالئحة الداخلية للكلية وتعديالتها - ٦

    .اقتراح منح الدرجات العلمية -٧

    .وإنمائهااقتراح خطة التأهيل والتدريب ألعضاء الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية واإلدارية  -٨

االقتراحات إلى مجلس الجامعة فيها يتصل بالكلية في خطة الجامعة واالعتمادات الالزمة تقديم  -٩

    .لتنفيذها

النظر في أمور اإليفاد واالشتراك بالندوات والمؤتمرات والدورات العلمية داخل الجمهورية العربية - ١٠

    .السورية وخارجها

    .ن العلمية والتدريسية واإلدارية والمالية إقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤو- ١١

    .المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة- ١٢

إبداء الرأي في جميع الموضوعات التي يرى عميد الكلية أو ربع أعضاء مجلس الكلية عرضها - ١٣

    .عليه



ذية والمالية المتعلقة ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية واإلدارية والتنفي

بالكلية وغير ذلك من االختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين األخرى النافذة بما 

   .اليتعارض مع اختصاصات المجالس األخرى

  ٥٦المادة 

تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطالب من نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية رئيساً  - أ

    :من  وعضوية كل

    .ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية-١

    .عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن كل قسم يسميه مجلس القسم-٢

    .ممثلين اثنين عن االتحاد من طالب الكلية-٣

    :تختص لجنة شؤون الطالب في الكلية باألمور اآلتية- ب

    .لصحية والثقافية والرياضية للطالبرعاية الشؤون االجتماعية وا -١

اقتراح الموافقة على انتقال الطالب من الجامعات والكليات األخرى ومن قسم إلى آخر داخل -٢

    .الكلية وذلك ضمن القواعد العامة المنصوص عليها

والموافقة على منح الكتب , اقتراح الموافقة على منح مكافآت المتفوقين واإلعانات المالية -٣

    .وفق القواعد المنصوص عليها, والمراجع الجامعية للمعوزين من الطالب 

النظر في الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق القواعد والنظم المتصلة بشؤون الطالب -٤

    .واالمتحانات وتقديم االقتراحات الالزمة لمعالجتها

لكلية في كل ما يدخل في تقديم االقتراحات إلى مجلس شؤون الطالب عن طريق عميد ا-٥

    .اختصاصه من األمور

  ٥٧المادة 

    :يكون لكل قسم في الكلية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للقسم وتتألف من - أ

    .أعضاء الهيئة التدريسية في القسم -١

ه على أال يزيد عددهم على ثلث عدد أعضاء الهيئة التدريسية في, أعضاء الهيئة الفنية في القسم  -٢

واال فيختار العميد بعد اخذ رأي رئيس القسم مايعادل ثلث أعضاء الهيئة التدريسية من بين , 

    .أعضاء الهيئة الفنية دوريا في بدء العام الدراسي

ممثل عن أعضاء الهيئة المخبرية في القسم يشترك في مناقشة القضايا التي تتصل بشؤون هذه -٣

    .الهيئة يختاره رئيس القسم



    .أس الهيئة العامة للقسم رئيس القسمير - ب

يكون االجتماع , تجتمع الهيئة العامة للقسم بدعوة من رئيس القسم ثالث مرات في كل عام دراسي  - ج

, والثاني في األسبوع الذي يسبق بدء الفصل الثاني , األول في الشهر الذي يسبق بدء العام الدراسي 

كما تجتمع الهيئة العامة , دراسة في الكلية آخر العام الدراسي والثالث في األسبوع الذي يلي توقف ال

    .للقسم في حاالت طارئة بناء على طلب من ثلث أعضائها على األقل

  ٥٨المادة 

    :تختص الهيئة العامة للقسم باألمور اآلتية

    .اقتراح مايتصل بالقسم من أحكام متعلقة بمشروع الالئحة الداخلية للكلية  -١

راح الخطط طويلة األمد والفصلية والسنوية لفعاليات القسم في مجاالت التدريس والبحث العلمي اقت -٢

وممارسة المهنة واإليفاد واإلعارة وغيرها وماتحتاجه تلك الخطط من تمويل وإنشاءات وتجهيزات 

    .وعاملين علميين وفنيين وإداريين

العامة للتدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة اقتراح القواعد األساسية الالزمة لتنفيذ الخطط  -٣

    .وشؤون اإليفاد واإلعارة وغيرها

    .يرى مجلس القسم عرضه عليها دراسة مايعرضه عليها رئيس القسم وما -٤

    .دراسة االقتراحات األخرى التي يتقدم بها ربع أعضاء الهيئة العامة للقسم على األقل -٥

لس القسم وإبداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه دراسة التقرير السنوي لمج -٦

    .لفعاليات القسم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح النافذة

  ٥٩المادة 

    :يكون لكل قسم مجلس يسمى القسم ويرأسه رئيس القسم ويضم بعضويته

    .رؤساء الشعب في حال وجودها في القسم -١

األساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين في القسم يسميهم العميد دوريا في بدء ثالثة من كل من  -٢

وفي حال عدم توفر األساتذة يسمى بدالً عنهم من , كل عام دراسي على أساس القدم في الوظيفة 

وفي حال عدم توفر العدد الكافي من األساتذة المساعدين يسمى بدالً عنهم من , األساتذة المساعدين 

ستاذة وإذا لم يتوفر العدد الكافي من األساتذة واألساتذة المساعدين يسمى بدالً عنهم من األ

وفي حال عدم توفر العدد الكافي من المدرسين يسمى بدالً عنهم من األساتذة واألساتذة , المدرسين

    .المساعدين

    .ة في بدء كل عام دراسياحد أعضاء الهيئة الفنية يسميه العميد دوريا على أساس القدم في الوظيف-٣



  ٦٠المادة 

    :يختص مجلس القسم باألمور اآلتية 

    .تنفيذ قرارات المجالس الجامعية المختصة -١

اقتراح المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها ومناهجها واقتراح تعديل الالئحة الداخلية  -٢

    .والتنسيق بين مختلف االختصاصات

    .الدروس النظرية والعملية والمحاضرات وحلقات البحثاقتراح توزيع  -٣

    دراسة خطط البحث العلمي وحاجة القسم من المعيدين والتجهيزات المخبرية -٤

    .اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتأليف لجان الحكم عليها ومنح الدرجات العلمية -٥

ت التدريس والبحث العملي وممارسة المهنة وضع المشروعات المتصلة بفعاليات القسم في مجاال -٦

    .لعرضها المهنة لعرضها على مجلس الكلية

    .وضع التقرير السنوي عن فعاليات القسم -٧

    .دراسة جميع القضايا واألعمال العلمية والتعليمية والبحثية والخدمية والمالية المتعلقة بالقسم -٨

    .دراسة ما يحيله إليه مجلس الكلية -٩

    ٦١لمادة ا

يعين رئيس القسم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة  - أ

    .التدريسية في القسم

يتولى أقدم أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس القسم بصورة مؤقتة تسيير أمور القسم ودعوة  - ب

فة المستعجلة وذلك في حال غياب رئيس مجلس القسم إلى االجتماع للبت في القضايا ذات الص

    .القسم أو شغور وظيفة رئاسة القسم وتصدر بالتكليف مذكرة إدارية من رئيس الجامعة

في حال شغور وظيفة رئاسة القسم يتولى رئاسة القسم من يكلفه رئيس الجامعة بذلك ريثما يتم  - ج

    .تعيين رئيس قسم بديل

  ٦٢المادة 

نفيذ القرارات المتعلقة بالقسم ومجلسه وعن حسن انتظام الدروس رئيس القسم مسؤول عن ت

والمحاضرات والتمرينات واألعمال التدريسية والبحث العلمي وممارسة المهنة وعليه أن يعمل ما يلزم 

للنهوض باستمرار بمستوى المناهج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصص القسم وعلى رئيس 

ادة الكلية والهيئة العامة للقسم تقريراً سنوياً عن فعاليات القسم العلمية وأعضاء القسم أن يقدم إلى عم

    .الهيئات المختلفة فيه



  ٦٣المادة 

يسمي فرع النقابة في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي  - أ

    .لمدة سنة واحد

الجامعة ممثليه في مجالس الجامعات والكليات واللجان في بدء يسمي المكتب اإلداري لالتحاد في  - ب

    .كل عام دراسي لمدة سنة واحدة من الطالب المتميزين

  ٦٤المادة 

تؤلف المجالس المنصوص عليها في هذا القانون من بين أعضائها ومن غيرهم من أعضاء الهيئة  - آ

اسة الموضوعات التي تدخل في التدريسية والمتخصصين لجاناً نوعية دائمة أو مؤقتة لدر

    .اختصاصها

يجوز لرؤساء المجالس في الجامعات والكليات واألقسام دعوة اثنين على األكثر من ذوي الخبرة - ب

    .لحضور جلسات هذه المجالس دون أن يكون لهم حق التصويت

   الباب الثالث
  العاملون العلميون

  ٦٥المادة 

    :العاملون العلميون في الجامعات هم

    أعضاء الهيئة التدريسية

    أعضاء هيئة التدريس العرب واألجانب - ب

    المتعاقدون والمحاضرون- ج

    أعضاء الهيئة الفنية -د

    المعيدون - هـ

  

   الفصل األول
   أعضاء اهليئة التدريسية

   التعيين وشروط التوظيف-أوال 

  ٦٦المادة 

    :أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات هم

    .ساتذةاأل - آ



    .األساتذة المساعدون- ب

    المدرسون - ج

  ٦٧المادة 

    .يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص

  ٦٨المادة 

    .يكون التعيين في وظائف الهيئة التدريسية بناء على إعالن يصدره الوزير - أ

يسية القائمون على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية األعلى يعين أعضاء الهيئة التدر- ب

    .دون إعالن

يعين الموفدون لصالح الجامعة للحصول على المؤهل العلمي الالزم للتعيين في وظيفة مدرس دون - ج

    .إعالن

قضاء فترة يعد عضو الهيئة التدريسية المعين ألول مرة في الجامعة متمرناً لمدة سنتين وبعد ان -د

ثمانية عشر شهراً على تعيينه يقدم مجلس القسم تقريراً إلى مجلس الكلية يتضمن باإلضافة إلى 

نشاطه العلمي إمكاناته التربوية واالجتماعية والتزامه بالعملية التدريسية والنشاطات األخرى يرفع 

ء على ذلك إصدار تقرير مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة الذي يقترح على رئيس الجامعة بنا

في الجامعة غير عضوية الهيئة  أخرىالقرار الالزم بتأصيله أو نقله مع شاغره إلى وظيفة 

    .التدريسية أو إنهاء خدمته وفق القوانين واألنظمة النافذة

يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والشروط األخرى التي يراها ضرورية لتأصيل - هـ

    .تدريسيةعضو الهيئة ال

  ٦٩المادة 

    :يشترط في من يعين مدرساً في الهيئة التدريسية

أن يكون أهالً لشغل وظيفة عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة ويضع مجلس التعليم العالي  - أ

    .القواعد الناظمة لذلك بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية

أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في - ب

االختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصالً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد 

علمي معترف به على درجة يعتبرها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين 

    .واألنظمة النافذة

    .أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة- ج



  ٧٠المادة 

يعد تعيين المعيد العائد من اإليفاد الذي حقق الشروط الواردة في المادة السابقة بوظيفة مدرس من حيث 

د عودته الراتب والتعويضات فقط نافذاً من تاريخ مباشرته العمل فعالً في الجامعة التي أوفد لصالحها بع

    .من اإليفاد

  ٧١المادة

    :يشترط في من يعين أستاذا مساعداً

أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على األقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية  - أ

السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية األخرى بدءاً من تاريخ صدور قرار 

    .تعيينه مدرساً

    .أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مدرس بإجراء بحوث علمية أصلية ونشرها - ب

أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو اإلشراف على رسائل الدراسات  - ج

    ).الماجستير أو الدكتوراه(العليا 

التقنية واللغوية والقيام بالواجبات أن يلبي متطلبات نظام األداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية و -د

    .التعليمية والبحثية

    .ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك

  ٧٢المادة 

يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ مساعد إذا توافرت في المرشح باإلضافة 

    :نون الشروط اآلتيةمن هذا القا ٦٩إلى الشروط الواردة في المادة 

أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية  - أ

لألعمال التي يقوم  أعماالًست سنوات على األقل مارس خاللها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية 

    .بها عضو الهيئة التدريسية

جازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي عشر سنوات على أن يكون قد مضى على نيله اإل - ب

    .بحوثاً علمية أصيلة ٦٩األقل المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 

    أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي - ج

    .أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف والترجمة -د

    .ون أهالً للتدريسأن يك - ـه

    .ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك



  ٧٣المادة 

    :يشترط في من يعين أستاذاً

أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على األقل في إحدى الجامعات أو المعاهد  - آ

    .ا من الجامعات والهيئات العلمية األخرىالعليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواه

أن يكون قد قام في اختصاصه وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها تشكل  - ب

    .مساهمة علمية قيمة

أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو اإلشراف على رسائل الدراسات  - ج

    ).وراهأو الدكت  الماجستير(العليا

أن يلبي متطلبات نظام تقويم األداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام  -د

    .بالواجبات التعليمية والبحثية

    .ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك

  ٧٤المادة 

ذا توافرت في المرشح باإلضافة إلى يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ إ

    :من هذا القانون الشروط اآلتية ٦٩الشروط الواردة في المادة 

أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية  - أ

مماثلة  االًأعممدة إحدى عشرة سنة على األقل مارس خاللها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية 

    .لألعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية

أن يكون قد مضى على نيله اإلجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي خمس عشرة سنة  - ب

    .على األقل

أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه  - ج

    .من هذا القانون بحوثاً علمية أصيلة ٦٩دة في الفقرة ب من الما

    .أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف أو الترجمة -د

    .أن يكو ن أهالً للتدريس - هـ

   .ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك

  ٧٥المادة 

    .ج العلميتحدد الالئحة التنفيذية األحكام والقواعد الخاصة بفحص اإلنتا

  



  ٧٦المادة 

تحسب مدة خدمة العلم اإللزامية واالحتياطية التي يدعى إليها عضو الهيئة التدريسية وكذلك مدة اإليفاد 

المدد المطلوبة للتعيين في الوظيفة األعلى بشرط تأدية  أصلبمهمات رسمية أو علمية ومدة اإلعارة من 

    .العائدات التقاعدية عن هذه المدة

  ٧٧المادة 

يخضع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم األداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية  - أ

    .والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي

السابقة ) أ(يم المذكور في الفقرة في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات نظام التقو - ب

, ينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير 

    .ويعد شاغره محدثاً حكماً في حال عدم توفره

   النقل والندب واإلعارة واإلجازة الخاصة بال أجر-ثانيا 

  ٧٨  المادة

سية من قسم إلى آخر في الكلية ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بناء على يجوز نقل أعضاء الهيئة التدري

ومن كلية إلى أخرى في الجامعة ذاتها , اقتراح مجلس الكلية بعد اخذ رأي مجلسي القسمين المختصين 

بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وبعد اخذ رأي مجلسي الكليتين المنقول منها واليها ومجلس 

    .المختص في كل منهما القسم

  ٧٩  المادة

يجوز نقل عضو الهيئة  ٢٠٠٤لعام / ٢٠/من قانون البعثات العلمية رقم / ٤٨/مع مراعاة أحكام المادة 

التدريسية من جامعة إلى أخرى بقرار من رئيس الجامعة المنقول إليها بعد موافقة رئيس الجامعة 

    .المنقول منها واخذ رأي مجلسي الجامعتين 

  ٨٠المادة 

يجوز نقل عضو الهيئة  ٢٠٠٤لعام / ٢٠/من قانون البعثات العلمية رقم / ٤٨/مع مراعاة أحكام المادة 

التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول إليها بعد اخذ رأي جامعته وموافقة مجلس التعليم 

    .العالي

  ٨١المادة 



أو كلياً لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى داخل يجوز ندب عضو الهيئة التدريسية جزئياً  - أ

وذلك بعد , الجمهورية العربية السورية أو للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من الجهة المندب إليها 

    .موافقة مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم

    .ويض التفرغ اإلضافييحتفظ المندب جزئياً براتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ وتع - ب

    .تتحمل الجهة العامة المندب إليها ندباً كلياً راتبه وتعويضاته وفقاً لألحكام النافذة لديها - ج

  ٨٢المادة 

يجوز إعارة أعضاء الهيئة التدريسية بناء على طلبهم لجامعة أو معهد علمي أو مركز بحوث خارج  - أ

يجوز إعارتهم للعمل في إحدى   كما,ات الجامعية الجمهورية العربية السورية في مستوى الكلي

الجامعات أو المعاهد العربية السورية أو إحدى الهيئات العربية أو الدولية فيما تخصصوا فيه إذا 

    .كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة

    .سنوات تكون اإلعارة لمدة سنة قابلة للتجديد على أال يتجاوز مجموعها خمس - ب

    .تتم اإلعارة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم - ج

  ٨٣المادة 

 ٢٠٠٤لعام  ٥٠تطبق أحكام اإلجازة الخاصة بال أجر واالستقالة المنصوص عليها في القانون رقم 

    .على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات

   اد والمهماتاإليف-ثالثاً

  ٨٤المادة 

يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات علمية للبحث العلمي بقرار من الوزير بناء على اقتراح  - أ

مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين على أال تقل مدة هذه المهمة عن 

    .ليم العاليأربعة أشهر وال تزيد على سنة وفق القواعد التي يضعها مجلس التع

ال يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية لهذه المهمة قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة  - ب

    .خارجية أو إجازة دراسية أو مهمة بحث علمي ووفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي

تقرير عن مهمته واألعمال  يلزم الموفد في هذه المهمة خالل ثالثة أشهر من تاريخ عودته بتقديم - ج

    .التي قام بها وتقديم نسخة عن كل بحث أنجزه

يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل ويجوز أن  -د

يتقاضى باإلضافة إلى ذلك تعويضاً مناسباً بالشروط التي يحددها مجلس الجامعة في كل حالة على 



 تزيد التعويضات التي يتقاضاها من داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها حدة شريطة أال

    .على ما يتقاضاه الموفد بمهمة رسمية

  ٨٥المادة 

يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات رسمية أو علمية بما فيها اإلطالع والتدريب لمدة ال تزيد على  - أ

    .لتعليم العاليثالثة أشهر وفق القواعد التي يضعها مجلس ا

يتم اإليفاد بالمهمات العلمية المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح  - ب

مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين وال تطبق أحكام الفقرة ب من المادة 

    .السابقة على المشمولين بأحكام هذه المادة ٨٤

وفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل وسائر يتقاضى الم - ج

    .التعويضات األخرى التي يستفيد منها الموفد بمهمة رسمية

  واإلجازاتالعطل -رابعاً

  ٨٦المادة 

تعطل الدراسة في الجامعات خالل العام الدراسي عطلة نصف السنة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما 

فية يحدد موعديهما مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات التي تستمر الدراسة والعمل فيها وعطلة صي

    .خالل الصيف فتعين عطلها بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأي عميد الكلية

  ٨٧المادة 

بعد انتهاء تبدأ اإلجازة االعتيادية السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة 

أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي وتنتهي قبل بدء االمتحانات التكميلية وذلك 

فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خالل المدة المذكورة فتعين اإلجازة بقرار من رئيس 

    .الجامعة بعد اخذ رأي العميد المختص

  ٨٨المادة 

    ٢٠٠٤.لعام  ٥٠الصحية الواردة في القانون رقم اإلجازاتاء الهيئة التدريسية إلى أحكام يخضع أعض

  ٨٩المادة 

بشأن  ٢٠٠٤لعام  ٥٠يخضع اإلداريون العلميون إلى القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 

    .اإلدارية إجازاتهم

   واجبات أعضاء الهيئة التدريسية -خامساً

  ٩٠المادة 



    :ضو الهيئة التدريسيةيجب على ع

    .االنصراف للقيام باألعمال العلمية وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية -١

القيام بالدروس النظرية والعلمية وحلقات البحث التي يكلف بها وان يهيئ ما يلزم من الكتب  -٢

    .والمراجع الجامعية

مستوى الطالب العلمي والفكري وتمكينهم من أصول البحث ومناهجه  العمل باستمرار على رفع -٣

وتزويدهم بأفضل المنجزات العلمية والتقنية وتنمية شخصيتهم العلمية ليكونوا بعد تخرجهم أهال 

    .لخدمة المجتمع العربي االشتراكي الموحد في ميادين تخصصهم

المكتبة العربية بالبحوث والدراسات والمراجع اإلسهام في تقدم العلوم واآلداب والفنون و إغناء  -٤

العامة واإلشراف على ما يعده الطالب منها وان يشارك في تطبيق نتائج البحوث والدراسات في 

    .ميادين الحياة االجتماعية واالقتصادية

    .العمل بانتظام على تحسين معارفه وخبراته العلمية ورفع مستواه في ميدان تخصصه -٥

ركة في أعمال المجالس واللجان التي يكلف بها باعتبارها من الوسائل التي تمكن الجامعات المشا -٦

    .من القيام بمسؤولياتها على الوجه األفضل

  ٩١المادة 

على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس القسم التقارير المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية 

به والبحوث التي أجراها مع نسخ عنها وعن البحوث التي ما زال عن نشاطه العلمي بما في ذلك كت

يجريها وعن المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها وعن رسائل الماجستير والدكتوراه التي يشرف 

عليها وال يجوز في كل األحوال أن يقل عدد التقارير التي يقدمها عضو الهيئة التدريسية عن تقرير 

    .سنوي واحد

  ٩٢المادة 

يتولى أعضاء الهيئة التدريسية حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمختبرات 

    .ويقدمون إلى عميد الكلية تقريراً عن كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه

  ٩٣المادة 

    :ال يجوز ألعضاء الهيئة التدريسية - أ

ة وان يشتركوا بإدارة عمل تجاري أو الجمع بين عضوية الهيئة التدريسية أن يشتغلوا بالتجار -١

وأية مهنة أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان من شأنه أن يضر باداء 



واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما تقتضيه المهنة ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضوية 

    .ام بأي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائهاالهيئة التدريسية من القي

    أن يقوموا بإعطاء دروس خاصة-٢

    .السابقة توجب إحالة الملف إلى مجلس التأديب )أ(كل مخالفة ألحكام الفقرة  - ب

  

   ٩٤المادة 

يجوز الجمع بين التدريس في الجامعة وعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي 

    .االشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية والوزارة وعضوية مجلس الشعب

   حقوق أعضاء الهيئة التدريسية-سادساً

  ٩٥المادة 

يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد 

الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ 

    .القانون

  ٩٦المادة 

يرفع عضو الهيئة التدريسية إلى الدرجة األعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في  - أ

على أن يراعى في ذلك عقوبات تأخير الترفيع إن وجدت وبما ال % ٩الدرجة األدنى وبنسبة 

    .الملحق بهذا القانون ٤قف األجر المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم يتجاوز س

    .يتم الترفيع بقرار من رئيس الجامعة - ب

  ٩٧المادة 

المرافق لهذا القانون ويحدد مالكهم  ١تحدد وظائف أعضاء الهيئة التدريسية ومراتبهم وفقا للجدول رقم 

    .العددي بمرسوم

  ٩٨المادة 

    .ظائف اآلتية شهريا تعويض تمثيل وفق ما يأتيالو اشاغلويمنح  - أ

    .س.ل ١٢٥٠٠رئيس الجامعة  - 

    .س.ل٣٥٠٠نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمين مجلس التعليم العالي  - 

    .س.ل ٢٥٠٠عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز و أمين الجامعة  - 



ي الكلية أو المعهد ورئيس الشعبة في القسم وأمين نائب عميد الكلية أو المعهد ورئيس القسم ف - 

    .س.ل١٥٠٠الجامعة المساعد 

 ٤٠٠٠يمنح عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خارج مقر عمله تعويضاً حده األقصى  - ب

    .س شهرياً عالوة على تعويضات االنتقال في هذا القانون.ل

منح هذا التعويض المنصوص عليه في الفقرة ب من يضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة ل- ج

    .هذه المادة

  ٩٩المادة 

    :يمنح أعضاء الهيئة التدريسية التعويضات والمكافآت اآلتية بقرار من رئيس الجامعة

    .تعويض عبء إداري لشاغلي الوظائف اإلدارية العلمية المحددة في هذا القانون - 

    .لجان الجامعية وهيئات التحرير في المجالت العلميةمكافآت المشاركة في المجالس وال - 

مكافآت اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع رسائل التخرج واإلشراف على  - 

    .المعيد

    .تعويض الساعات التدريسية اإلضافية وتعويض العمل الجامعي - 

    .تعويضات األعمال االمتحانية - 

    .لتدريس أو اإلشراف وغير ذلك من األعمال في مجال التعليم المفتوحمكافآت المشاركة في ا - 

  ١٠٠المادة 

يحسب تعويض االنتقال اليومي الذي يمنح للعامل العلمي المكلف بمهمات مقابل انتقاله ضمن األراضي 

    ٢٠٠٤.لعام  ٥٠السورية وفق األحكام المطبقة على الخاضعين للقانون رقم 

  ١٠١المادة 

الهيئة التدريسية عند وجود أسباب مبررة يقبلها رئيس الجامعة سلفة على الراتب وذلك وفق يجوز منح 

    ٢٠٠٤.لعام  ٥٠األسس المنصوص عليها في القانون رقم 

  ١٠٢المادة 

يصرف لعضو الهيئة التدريسية منحة نقدية تعادل مثلي راتبه الشهري األخير في إحدى الحاالت  -أ 

    :اآلتية

    .مدة الالزمة لإلحالة على التقاعدإتمام ال - ١

    .االستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا - ٢

    .التسريح ألسباب صحية - ٣



    .عاما) ١٥(الصرف من الخدمة لمن ال تقل مدة خدمته في الدولة عن  - ٤

    .الوفاة - ٥

تي ال ترتب معاشا تخفض المنحة النقدية إلى مثل الراتب الشهري األخير في حال االستقالة ال - ب 

    .عاما) ١٥(تقاعديا أو الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من 

ال يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أكثر من مرة واحدة طيلة  - ج 

    .مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية في الدولة

   نظام التأديب -سابعاً 

  ١٠٣المادة 

يكلف رئيس الجامعة احد أعضاء الهيئة التدريسية بإحدى كليات الحقوق مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى 

عضو الهيئة التدريسية من إخالل بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون والئحته التنفيذية واألنظمة 

. وللوزير أن يطلب هذا التقرير .ويقّدم المكلف بالتحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة, الجامعية األخرى

    .ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى مسوغا لذلك

  ١٠٤المادة 

لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة 

    .التحقيق معه ذلك

وال يترتب على وقف , ثالثة اشهر إال بقرار من مجلس التأديبوال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف على 

عضو الهيئة التدريسية عن عمله وقف صرف راتبه ما لم يقرر مجلس التأديب خالف ذلك إلى أن يتم 

    .الفصل في الدعوى التأديبية

  ١٠٥المادة 

جهة إليه وصورة عن يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب التهم المو

    .تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على األقل

  ١٠٦المادة 

لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب اإلطالع على التحقيقات التي أجريت وذلك في األيام 

    .وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه, التي يعينها له رئيس الجامعة

  ١٠٧ادة الم

تكون محاكمة أعضاء الهيئة التدريسية أمام مجلس التأديب الذي يتألف في كل جامعة بقرار من الوزير 

    :من



    .مستشار بدرجة عضو محكمة إدارية عليا يسميه رئيس مجلس الدولة رئيسا - 

    .مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة عضوا - 

    .احد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيسها عضوا - 

    .أستاذ يسميه مجلس الجامعة عضوا - 

    .ممثل عن النقابة يسميه المكتب التنفيذي من بين األساتذة عضوا - 

  ١٠٨المادة 

    :العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة التدريسية من قبل مجلس التأديب هي - أ 

    .اإلنذار - ١

    .توجيه اللوم - ٢

    .م مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على األكثرتوجيه اللو - ٣

    .تأخير التعيين في الوظيفة األعلى لمدة سنتين على األكثر - ٤

    .قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ اإلضافي كليا أو جزئيا لمن يستحقه - ٥

    .ويتم النقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء, عقوبة النقل التأديبي خارج الجامعة - ٦

    .العزل أو الطرد وفقا للقوانين واألنظمة النافذة - ٧

بشأن نظام إجراءات التأديب على أعضاء الهيئة  ١٩٩٠لعام ) ٧(تسري أحكام القانون رقم  - ب 

    .التدريسية في الجامعات وذلك بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون

السابقة ) أ(من الفقرة ) ٧ -  ٦ - ٥ -  ٤ -  ٣(تخضع قرارات مجلس التأديب الواردة في البنود  - ج 

    .للطعن أمام مجلس الدولة وفق األصول النافذة

  ١٠٩المادة 

وذلك فيما عدا الحاالت التي نصت عليها , تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة التدريسية

الدعوى الجزائية والدعوى  وال تأثير للدعوى التأديبية في. القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المادية

    .المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها

  ١١٠المادة 

لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيها إلى عضو الهيئة التدريسية الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفهيا أو 

انون من هذا الق) ١٠٨(وله توقيع عقوبتي اإلنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة . كتابيا

ويكون قراره في ذلك معلال , وذلك كله بعد سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وبحضور ممثل النقابة



وعلى عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء الهيئة التدريسية في كليته . ونهائيا

    .من إخالل بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم

   انتهاء الخدمة -ثامناً 

  ١١١المادة 

    :يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفقا لما يأتي - أ 

    .عند إتمامه السبعين من العمر: األستاذ - ١

    .عند إتمامه الخامسة والستين من العمر: األستاذ المساعد - ٢

    .عند إتمامه الستين من العمر: المدرس - ٣

ذة و األساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون سن التقاعد خالل السنة ويجوز إبقاء األسات -  ٤

    .وال تحسب هذه المدة في المعاش أشهرالدراسية لمدة أقصاها تسعة 

وبموافقة مجلس , يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح معلل من مجلس الجامعة المختص - ب 

السبعين من العمر بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه التعليم العالي تعيين األستاذ بعد إتمامه 

ويكون , والمعاش التقاعدي مضافا إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد

    .تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مددا كلما اقتضت الحاجة

  

  

  

  

   الفصل الثاني
   جانبأعضاء اهليئة التدريسية العرب واأل

  ١١٢المادة 

يعين في الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين واألجانب بطريق التعاقد من يرى مجلس  أنيجوز 

وتحدد حقوقهم . كفاءتهم تؤهلهم لذلك ويتم تصديق العقود بقرار من الوزير أنالشؤون العلمية 

    :تراعى الشروط اآلتية أنوالتزاماتهم في عقود استخدامهم على 

    .تكون مدة العقد في المرة األولى سنة قابلة للتجديد أن - ١

تتحمل الجامعة نفقات حضور المتعاقد وعائلته الى مقر جامعته ونفقات عودته هو وأسرته عند  أن - ٢

    .البلد المحدد في العقد إلىنهاية العقد 



ة بعد كل ثالث سنوات تتحمل الجامعة نفقات سفره مع أسرته لبالده لقضاء اإلجازة الصيفي أن -  ٣

    .دراسية يقضيها في خدمة الجامعة

منح المتعاقدين العرب غير السوريين واألجانب عند انتهاء خدمتهم مكافأة قدرها راتب شهر عن  -  ٤

    .كل سنة من سنوات خدمتهم

مانه وتتحمل الجامعة نفقات نقل جث, منح ورثة المتوفى منهم خالل مدة خدمته المكافأة المذكورة -  ٥

    .بلده إلى

  ١١٣المادة 

ويكون ذلك , يجوز تكليف عرب غير سوريين أو أجانب بصفة أساتذة زائرين لمدة ال تتجاوز سنة

بقرار من رئيس الجامعة تحدد فيه تعويضاتهم بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلس 

    .الكلية المختص

  ١١٤المادة 

ويتم التعاقد معهم بقرار من , أو أجانب لتدريس اللغات األجنبيةيجوز التعاقد مع عرب غير سوريين 
ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل راتب نصف شهر , رئيس الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة

وتسري , عن كل سنة من السنوات الخمس األولى من خدمته وراتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك
    .من هذا القانون) ١١٢(ى والثانية والثالثة والخامسة من المادة عليهم أحكام الفقرات األول

  
  
  
  
  

   الفصل الثالث
   احملاضرون واملتعاقدون

  ١١٥المادة 
يجوز التعاقد مع سوريين أو عرب أو أجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم  - ١ - أ 

, ي مجال التدريس والتدريب في الجامعةخبراتهم النادرة في مختلف ميادين اإلدارة الجامعية وف
    .ويتم التعاقد بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة

يتم تحديد أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقا لألسس المحددة في الالئحة  - ٢
    .التنفيذية



بل مكافأة تمنح على أساس المحاضرة يجوز لرئيس الجامعة تكليف محاضرين إلقاء محاضرات مقا - ب 
كما يجوز التعاقد مع محاضرين أو مشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في , الواحدة

    .الجهات العامة أو سواهم وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية
من الحدود القصوى للتعويضات تستثنى األجور والتعويضات المذكورة في الفقرتين السابقتين  - ج 

    .المنصوص عليها في القوانين واألنظمة النافذة
   الفصل الرابع
   اهليئة الفنية

  ١١٦المادة 
    :أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات هم

    .مديرو األعمال - 
    .المشرفون على األعمال - 
    .القائمون باألعمال - 

    .القائمون باألعمال المعاونون
  ١١٧ المادة

الهيئة الفنية في الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي  أعضاءيعين رئيس الجامعة  -أ 

    .مجلس الكلية والقسم المختصين

المطبقة على تعيين ) ٦٨(من المادة ) د(الفقرة  أحكامالهيئة الفنية  أعضاءتطبق على تعيين  - ب 

    .الهيئة التدريسية أعضاء

  ١١٨المادة 

    :يشترط في من يعين عضوا في الهيئة الفنية أو ينقل إليها

    .للقيام بواجبات الوظيفة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي أهالًيكون  أن - أ 

يكون حاصال على اإلجازة على األقل في اختصاص يؤهله لشغل الوظيفة أو ما يعادلها وفقا  أن - ب 

    .التعليم العاليللقواعد التي يضعها مجلس 

  ١١٩المادة 

يشترط في تعيين القائمين باألعمال المعاونين النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط  - أ 

    ٢٠٠٤.لعام  ٥٠من القانون رقم ) ١١ - ٩ -  ٨( والقواعد الواردة في المواد 

ويعد الشاغر محدثا , ل معاونيعين المهندس المفرز للتدريس في الجامعة بوظيفة قائم باألعما - ب 

    :أما بالنسبة للمهندس المفرز للتدريس في الجامعة قبل صدور هذا القانون فيخير بين, حكما



وظيفة قائم باألعمال معاون أو إلى إحدى وظائف الهيئة الفنية األخرى  إلىالنقل مع شاغرة  - ١

    .إذا توافرت فيه شروط النقل المحددة في هذا القانون

    .البقاء في وظيفة مهندس لعمل غير تدريسي - ٢

  ١٢٠المادة 

    :يشترط في من يعين قائما باألعمال

) ١١ -  ٩ - ٨(النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعد الواردة في المواد  - ١

ق يكون حاصال على مؤهل إضافي بعد اإلجازة يتف أنبشرط  ٢٠٠٤,لعام  ٥٠من القانون رقم 

    .أو على درجة جامعية أعلى, واختصاصه

    .يكون قد شغل وظيفة قائم باألعمال معاون مدة سنتين على األقل أنأو  - ٢

  ١٢١المادة 

    :يشترط في من يعين مشرفا على األعمال

    .يكون قد شغل وظيفة قائم باألعمال مدة ال تقل عن ست سنوات أن - ١

قائم باألعمال على مؤهل علمي أو تدريبي أو مهني أو تقني  يكون قد حصل خالل عمله وهو أن - ٢

    .يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه أنأو , يفيد في تحسين اختصاصه

  ١٢٢المادة 

    :يشترط في من يعين مديرا لألعمال

    .ان يكون قد شغل وظيفة مشرف على األعمال مدة ال تقل عن ست سنوات - ١

حصل خالل عمله وهو مشرف على األعمال على مؤهل علمي أو مهني أو تدريبي ان يكون قد  - ٢

    .يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه أنأو تقني يفيد في تحسين اختصاصه أو 

   ١٢٣المادة 

على , ومؤسساتها بما فيها الجامعات وإدارتهاوظائف الهيئة الفنية من وزارات الدولة  إلىيجوز النقل 

    :تتوافر في المرشح الشروط اآلتية أن

    .يجتاز بنجاح اختبارا شفويا تجريه الجامعة أن  - ١

تتناسب مع شهادته االختصاصية مدة ال تقل عن الحد األدنى لمجموع  أعماالًيكون قد مارس  أن -  ٢

األعمال يقضيها القائم باألعمال المعاون أو القائم باألعمال أو المشرف على  أنالمدد التي يجب 

    .في الهيئة الفنية عند تعيينه في الوظيفة المعنية - بحسب األحوال  - 



وظيفة مدير أعمال حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها على  إلىيكون المرشح للنقل  أن -  ٣

    .األقل

  ١٢٤المادة 

عات وعن يعين مرشحون في وظيفتي مشرف على األعمال ومدير أعمال من خارج الجام أنيجوز 

) ١١٨(الشروط المنصوص عليها في المادة  إلىتتوافر في المرشح باإلضافة  أنغير طريق النقل على 

    :من هذا القانون الشروط اآلتية

 أعماالًيكون قد مارس في جامعة أو هيئة علمية أو تقنية أو معهد علمي أو تقني معترف بها  أن -  ١

ة ال تقل عن ست سنوات لشغل وظيفة مشرف على من النوع الذي تتطلبه مهام الوظيفة مد

    .وال تقل عن ثماني سنوات لشغل وظيفة مدير أعمال اإلعمال

 األعماليكون حاصال على مؤهل علمي أو تقني أعلى من اإلجازة بالنسبة للمشرف على  أن -  ٢

    .األعمالوالماجستير بالنسبة لمدير 

حوث علمية أو تقنية وان يوافق مجلس الشؤون العلمية يكون قد قام أو أسهم في اختصاصه بب أن -  ٣

    .على إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة

  ١٢٥المادة 

تقوم الجامعة بإجراءات المسابقة واالختبارات المطلوبة المنصوص عليها في المواد السابقة من  - أ 

    .واالختباراتالفصل الرابع ويحدد مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية شروط المسابقة 

به من بحوث  أسهميعود تقدير قيمة المؤهل في تحسين اختصاص عضو الهيئة الفنية وقيمة ما  -ب 

    .مجلس الشؤون العلمية إلىعلمية 

  ١٢٦المادة 

الهيئة الفنية لدورات تدريبية لتحسين كفاءتهم العلمية أو المهنية أو  أعضاء إيفادتعمل الجامعة على 

    .التقنية

  ١٢٧ة الماد

المرافق ويحدد مالكهم العددي ) ٢(الهيئة الفنية ومراتبهم وفقا للجدول رقم  أعضاءتحدد وظائف 

    .بمرسوم

  

  

  ١٢٨المادة 



الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا  أعضاءحكام المطبقة على ألعضاء الهيئة الفنية اأتطبق على 

 اإلداريةجازة واإل واإليفادالخاصة بال اجر واالستقالة  زةواإلجاالقانون وذلك فيما يتعلق بالنقل واإلعارة 

الصحية واألحكام العامة لإلجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي  واإلجازةالسنوية 

 االمتحانين اإلعمالوتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات  اإلداريوتعويض العبء 

على التقاعد حيث  اإلحالةالراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء ونظام التأديب والسلفة على 

    .يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الستين من العمر

كانت المنح  إذاالهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية فيتم  أعضاء إيفادما أ

وكان المؤهل المطلوب لالشتراك في هذه المنح , يها متصلة باختصاصاتهموالدورات المشار إل

    .والدورات دون المؤهل الالزم لعضوية الهيئة التدريسية

  ١٢٩المادة 

على أعضاء الهيئة الفنية ان ينصرفوا للقيام باألعمال العلمية والبحثية التي تتناول التدريس العملي 

والقيام , لطالب في حلقات البحث واإلشراف على نشاطهم العلميوحل التمرينات والمسائل وتدريب ا

وان ينصرفوا إلى العناية بالتجهيزات . بممارسة المهنة والمشاركة في كل ما يتصل باالمتحانات

. منها المخابر التعليمية إليهواقتراح اقتناء ما تحتاج , المخبرية والمحاضرات والعينات واألجهزة العلمية

, والمشاركة في الرحالت العلمية والتجارب الميدانية, تصميم التجارب وتنفيذها والمشاركة في

لحسن سير الدراسة والبحوث , في حدود اختصاص كل منهم, والمشاركة في كل ما يراه القسم ضروريا

    .العلمية

   ١٣٠المادة 

زع هذا اإلشراف وله ان يو, يؤدي أعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت إشراف رئيس القسم المختص

    .على القائمين بالتدريس في القسم

  ١٣١المادة 

للمشرفين على األعمال ومديري األعمال ان يؤلفوا  ٢٠٠١لعام ) ٣٩(القانون رقم  أحكاممع مراعاة 

ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريس ساعات نظرية تتناسب , كتبا فيما اختصوا به من أعمال في القسم

    .للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية وفقا إمكاناتهممع 

  ١٣٢المادة 

يخضع عضو الهيئة الفنية لنظام تقويم األداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية  - أ 

    .وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي, والقيام بالواجبات التعليمية



السابقة ينقل ) أ(عضو الهيئة الفنية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة  في حال عدم تلبية -ب 

    .وظيفة أخرى غير تعليمية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجالس الجامعية المختصة إلى

  ١٣٣المادة 

تعارض مع األحكام تنظم الالئحة التنفيذية جميع األحكام األخرى المتعلقة بأعضاء الهيئة الفنية فيما ال ي

    .المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين واألنظمة النافذة

   الفصل اخلامس
   املعيدون

  ١٣٤المادة 

وعليهم . يعين في الكليات معيدون بغية إعدادهم علميا وعمليا وفنيا ليكونوا أعضاء في الهيئة التدريسية

ث العلمية والتمرينات والدروس العلمية والعلمية القيام بما يعهد إليهم مجلس القسم المختص من البحو

وباألعمال األخرى التي يكلفهم بها رئيس , وسواها من األعمال تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية

    .القسم

  ١٣٥المادة 

يشترط في من يعين معيداً أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة على األقل من الجامعات السورية أو 

    .وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العاليما يعادلها 

  ١٣٦المادة 

    .يعين المعيد بقرار من الوزير باالنتقاء بعد اإلعالن وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي - أ

    .يعد الشاغر الالزم لتعيين المعيد في الجامعة محدثاً حكماً في حال عدم توفره في المالك - ب

  ١٣٧المادة 

يجب على الجامعة أن تعمل على إيفاد المعيد خالل ثالث سنوات من تاريخ تعيينه للحصول على  - أ

ويعامل المعيد الموفد من حيث الحقوق والواجبات . المؤهل العلمي الذي يحدده مجلس الجامعة

    .بقرار من الوزير اإليفادويتم , معاملة الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية

    :يفقد المعيد صفته معيداً في الحالتين اآلتيتين - ب

    .العالي التعليمإذا استنكف عن اإليفاد وفق القواعد التي يضعها مجلس  -١

    .إذا لم يحصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد انقضاء ثالث سنوات على انتهاء إيفاده -٢

السابقة وتصفى حقوقه وفق القوانين ) ب(رة تنهى خدمة المعيد الذي يفقد صفته بموجب أحكام الفق -ج 

    .واألنظمة النافذة



  ١٣٨المادة 

المرافق لهذا القانون ويحدد مالكهم العددي بمرسوم ويطبق ) ٣(تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم 

    .عليهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالترفيع

  ١٣٩المادة 

    .لتنفيذية شؤون المعيدين بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانونتنظم الالئحة ا 

   الباب الرابع
   الدرجات العلمية وخطط الدراسة

  ١٤٠المادة 

  .تمنح الجامعات الدرجات العلمية وفقاً لألحكام الواردة في الالئحة التنفيذية واللوائح الداخلية للكليات

  ١٤١المادة 

    .د لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منهاتحدد الالئحة التنفيذية القواع

  ١٤٢المادة 

تحدد الالئحة التنفيذية القواعد العامة لخطط الدراسة وتنظم تفصيالت هذه الخطط في اللوائح الداخلية 

    .للكليات

   الباب اخلامس
   األمور املالية للجامعات

  ١٤٣المادة 

توضع الموارد المذكورة أدناه التي تستوفيها  ١٩٦٧لعام  ٩٢شريعي رقم استثناء من أحكام المرسوم الت

الجامعات كموارد ذاتية في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية 

    :بالقطع األجنبي ليجري الصرف منها في  أو

    .ضاء الهيئة التعليمية في الوزارةمنح تعويض التفرغ اإلضافي وفق أحكام القانون الناظم لتفرغ أع -١

من هذا القانون والغايات التي يحددها الوزير  ٩٩منح التعويضات والمكافآت المحددة في المادة  -٢

    .سناد رسميةأبقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب 

ا من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها تخصيص نسبة لحساب الوزارة ليجري الصرف منه -٣

    :بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية 



رسم ( الرسوم الجامعية باستثناء الرسوم اآلتية التي يعود ريعها إلى الخزينة العامة للدولة  - أ

, رسم التقدم إلى االمتحان من خارج الجامعة لكل مقرر , رسم كشف العالمات , التسجيل 

    )رسم المصدقة البديلة , رسم الشهادة , رسم االستماع , متحان التكميليرسم اال

    .المنح واإلعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين واألنظمة النافذة - ب

    .عوائد المنشآت الجامعية - ج

    .الرسوم المستوفاة لإلقامة في المدينة الجامعية -د

ثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف واألكشاك في المدن الجامعية وفي بدالت است - هـ

    .المرافق الجامعية األخرى

  ١٤٤المادة 

يوزع ما يراه من االعتماد المرصدة في الموازنة  أنرئيس الجامعة هو عاقد النفقة وآمر الصرف وله 

من يشاء وفق أسس القانون  إلىلمالية يفوض ببعض صالحياته ا أناو في الحسابات المستقلة كما له 

    ١٩٦٧لعام  ٩٢المالي األساسي الصادر بالمرسوم التشريعي 

  ١٤٥  المادة

تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي وال يجوز 

    .نافذةمن يفوضه وفق األنظمة المالية ال أوتحريكها إال من قبل أمر الصرف المختص 

  ١٤٦المادة 

    :تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون

    .قواعد قبول الهبات والتبرعات التي ال يتعارض مع أهداف الجامعات -١

كيفية إحداث حسابات مستقلة في األحوال التي تتطلب تخصيص موارد معينة لتحقيق أهداف  -٢

وفر السرعة والمرونة في إنجاز أعمال محددة وذلك بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون وي

    .الجامعات

  ١٤٧المادة 

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختالف 

أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على االستيراد وذلك عن كل ما تستورده من المعدات واألدوات 

ت غير السياحية والتجهيزات الفنية والمخبرية والطبية والمطبوعات العلمية والمواد واآلليات والسيارا

    .قروض بما يخدم سياسة التعليم العالي أوهبات  أومن منح  إليهاالمخبرية والطبية وعن كل ما يرد 

  ١٤٨المادة 



    .تعد أموال الجامعة من أموال الدولة العامة

   الباب السادس

   تقاليةأحكام ختامية وان

  ١٤٩المادة 

    :تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتتضمن بوجه خاص تنظيم األمور اآلتية 

    .يتعارض مع أحكامه جميع القواعد التفصيلية الالزمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بما ال -١

    .أنظمة التعليم المتبعة -٢

ة في الجامعات واختصاصات أمنائها وهيئاتها وقواعد العلمي اإلداريةاختصاصات الوظائف  -٣

    .التفويض بها ضمن الحدود المبينة في هذا القانون

    .أسس نظام تقديم الخبرة والمشورة وممارسة المهنة -٤

    .القواعد والشروط العامة لقبول الطالب في الجامعات -٥

    .نظام انضباط الطالب -٦

    .تحاناتالقواعد العامة لنظام االم -٧

    .نظام الدراسات العليا -٨

    .مدد الدراسة واالمتحان والعطلة -٩

    .قواعد الندب - ١٠

    .الثقافية واالجتماعية والرياضية للطالب لألنشطةالقواعد الناظمة  - ١١

 نظام النصاب التدريسي ونظام ساعات العمل لجميع العاملين العلميين في الجامعات بما ال - ١٢

    .هذا القانون أحكام يتعارض مع

المنشآت الجامعية كالمشافي والمطابع والمعارض والكتب الجامعية والمدن الجامعية  إدارة - ١٣

    .وغيرها

    .منها اإلعفاءتحديد أنواع الرسوم الجامعية وغيرها من الرسوم وكيفية أدائها وشروط  - ١٤

من هذا القانون وتستثنى /  ٩٩/ي المادة تحديد أنواع التعويضات والمكافآت الوارد ذكرها ف - أ - ١٥

 واألنظمةهذه التعويضات من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين 

    .النافذة

والمنح لجميع العاملين في الجامعات وغيرهم  واألجورالتعويضات والمكافآت  أنواعتحديد  - ب

    .م يرد عليه نص في هذا القانونبمن فيهم العاملون في مجال التعليم المفتوح مما ل



    .أنواعهاعلى اختالف  واإلعاناتقواعد منح المكافآت  - ١٦

  

  

  

  ١٥٠المادة

 ١٤٩من المادة  ١٥نسب التعويضات والمكافآت واألجور والمنح الواردة في البند  أويتم تحديد مقدار 

رد الذاتية المذكورة في المادة من هذا القانون وكذلك تحديد النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموا

  .من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية ١٤٣

  ١٥١المادة 

    .يجوز بقرار من الوزير تفويض رئيس الجامعة ببعض صالحياته المحددة في هذا القانون

  ١٥٢المادة 

من هذا / ٨٤ /المادة أحكامالموفد بموجب المعاش التقاعدي الذي يستحقه  أويعد تعويض التسريح 

    .اإليفادفي الجامعات بمنزله كفالة عودة من  األقلالقانون لمدة عشر سنوات على 

  ١٥٣المادة 

    .تعد القرارات واألوامر الصادرة في شؤون الطالب من المجالس واللجان الجامعية مبرمة

وظائف  إلىمن مالك وزارة التعليم العالي  يعد مدرسو التعليم العالي منقولين حكما مع شواغرهم

    .عضوية الهيئة الفنية في مالك الجامعة التي يدرسون فيها مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل

  ١٥٥المادة 

حتى صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون تبقى النصوص الواردة في القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم 

    .هذا القانون أحكاميتعارض مع  الكليات سارية المفعول وذلك بالقدر الذي الالجامعات و

  ١٥٦المادة

الهيئة الفنية والمعيدون في الجامعات والمعاهد العليا التابعة  وأعضاءالهيئة التدريسية  أعضاءيستفيد 

ترفيع استثنائية  للوزارة القائمون على رأس عملهم ومن في حكمهم بتاريخ نفاذ هذا القانون من عالوة

 من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما ال% ٢٥بنسبة 

    .الملحق بهذا القانون ٤يتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 

  ١٥٧المادة 

    ٢٠٠٤لعام  ٥٠في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يطبق القانون رقم 



  ١٥٨المادة 

    ٣١/١/١٩٧٥تاريخ  ١يحل هذا القانون محل القانون رقم 

  ١٥٩المادة 

    .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره
 


