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7 آب, 2018

القانون رقم 16 لعام 2018 المتضمن تعدیل بعض مواد قانون تنظیم الجامعات رقم 6 لعام 2006. 

  أصدر السید الرئیس بشار األسد امس القانون رقم 16 لعام 2018 المتضمن تعدیل بعض مواد قانون تنظیم الجامعات رقم 6 لعام 2006. 

وفیما یلي نص القانون: 

القانون رقم 16 

رئیس الجمھوریة 

بناء على أحكام الدستور. 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلستھ المنعقدة بتاریخ 13/7/1439 ھجري الموافق 29/3/2018م. 

یصدر ما یلي: 

المـــــــادة«1 »  

تعدل المواد من 116/ وحتى 127/ من قانون تنظیم الجامعات رقم /6/ لعام /2006/ وتعدیالتھ وفق اآلتي:

 

 

المادة /116/

 

أعضاء الھیئة الفنیة في الجامعات ھم : 

أ-مدیرو األعمال.  

ب-المشرفون على األعمال . 

ج-القائمون باالعمال . 

المادة /117/ 

أ- یعین رئیس الجامعة أعضاء الھیئة الفنیة بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلیة والقسم المختص. 

ب-یضع مجلس التعلیم العالي التعلیمات التنفیذیة واألسس الناظمة لتعیین وتأصیل أعضاء الھیئة الفنیة بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس
شؤونھا العلمیة. 

المادة /118/ 

أ- یكون التعیین في وظائف الھیئة الفنیة بناء على إعالن یصدره رئیس الجامعة. 

ب-یعین اعضاء الھیئة الفنیة القائمون على رأس عملھم في الجامعة في الوظیفة العلمیة األعلى دون إعالن . 

ج-یعین الموفدون لصالح الجامعة للحصول على المؤھل العلمي الالزم للتعیین في وظیفة قائم باألعمال دون إعالن. 

د-یعد عضو الھیئة الفنیة المعین ألول مرة في الجامعة متمرنا لمدة سنتین وبعد انقضاء فترة ثمانیة عشر شھرا على تعیینھ یقدم مجلس القسم تقریرا الى
مجلس الكلیة یتضمن باالضافة الى نشاطھ العلمي امكاناتھ التربویة واالجتماعیة والتزامھ بالعملیة الفنیة والنشاطات االخرى یرفع تقریر مجلس الكلیة إلى
مجلس الجامعة الذي یقترح على رئیس الجامعة بناء على ذلك اصدار القرار الالزم بتأصیلھ أو نقلھ مع شاغره إلى وظیفة أخرى في الجامعة غیر عضویة

الھیئة الفنیة أو إنھاء خدمتھ وفق القوانین واألنظمة النافذة. 

المادة /119/ 

یشترط في من یعین قائما باألعمال في الھیئة الفنیة: 

أ-أن یكون أھال لشغل وظیفة عضو في الھیئة الفنیة في الجامعة . 

ب- أن یكون حاصال على درجة الماجستیر من إحدى الجامعات في الجمھوریة العربیة السوریة في االختصاص المطلوب لشغل الوظیفة أو أن یكون
حاصال من جامعة أخرى أو ھیئة علمیة أو معھد علمي معترف بھ على درجة یعدھا مجلس التعلیم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانین واألنظمة

النافذة. 
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ج- أال یقل معدل درجة اإلجازة عن جید. 

د- أن تكون درجة الماجستیر بتقدیر جید جدا على األقل ومعمقة الختصاصھ في درجة االجازة. 

ھـ -أن یؤھلھ إنتاجھ العلمي لشغل الوظیفة. 

المادة /120/ 

یشترط في من یعین مشرفا على األعمال: 

أ-أن یكون قد شغل وظیفة قائم باألعمال مدة ست سنوات على األقل في إحدى جامعات الجمھوریة العربیة السوریة أو ما في مستواھا من الجامعات
والھیئات العلمیة االخرى بدءا من تاریخ صدور قرار تعیینھ قائما باألعمال. 

ب-أن یكون قد قام في اختصاصھ وھو قائم باالعمال بإجراء بحوث علمیة أصیلة ونشرھا. 

المادة /121/ 

یجوز أن یعین مرشحون من خارج الجامعة في وظیفة مشرف على األعمال إذا توفرت في المرشح باإلضافة إلى الشروط الواردة في المادة /119/ من ھذا
القانون الشروط األتیة: 

أ- أن یكون قد مضى على حصولھ على المؤھل العلمي المطلوب للتعیین في عضویة الھیئة الفنیة سبع سنوات على األقل مارس خاللھا في كلیة أو مؤسسة
علمیة أو بحثیة أعماال مماثلة لألعمال التي یقوم بھا عضو الھیئة الفنیة. 

ب- أن یكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصھ بعد الحصول على المؤھل العلمي المنصوص علیھ في الفقرة ب من المادة /119/ بحوثا علمیة أصیلة. 

ج-أن یكون أھال للتدریس. 

المادة /122/ 

یشترط في من یعین مدیرا لألعمال: 

أ-أن یكون قد شغل وظیفة مشرف على األعمال مدة ست سنوات على األقل في إحدى الجامعات أو المعاھد العلیا في الجمھوریة العربیة السوریة أو ما في
مستواھا من الجامعات والھیئات العلمیة األخرى. 

ب/أن یكون قد قام في اختصاصھ وھو مشرف على االعمال باجراء بحوث علمیة اصیلة ونشرھا تشكل مساھمة علمیة قیمة. 

المادة /123/ 

یجوز أن یعین مرشحون من خارج الجامعة في وظیفة مدیر أعمال إذا توفرت في المرشح باالضافة إلى الشروط الواردة في المادة /119/ من ھذا القانون
الشروط اآلتیة: 

أ- أن یكون قد مضى على حصولھ على المؤھل العلمي المطلوب للتعیین في عضویة الھیئة الفنیة مدة ثالث عشرة سنة على األقل مارس خاللھا في كلیة أو
مؤسسة علمیة أو بحثیة أعماال مماثلة لألعمال التي یقوم بھا عضو الھیئة الفنیة. 

ب-أن یكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصھ بعد الحصول على المؤھل العلمي المنصوص علیھ في الفقرة ب من المادة /119/ من ھذا القانون بحوثا
علمیة أصیلة. 

ج- أن یكون أھال للتدریس. 

المادة /124/ 

ینقل المعینون بوظیفة قائم باألعمال معاون.. قبل صدور ھذا القانون.. إلى وظیفة قائم باألعمال مع شواغرھم حكما وبرواتبھم نفسھا كما تنقل شواغر
وظیفة قائم باالعمال معاون إلى وظیفة قائم باالعمال . 

المادة /125/ 

یعین المشمولون باحكام المادة /124/ من ھذا القانون والقائمون باألعمال المعینون قبل صدور ھذا القانون بوظیفة مشرف على األعمال وفق االحكام
النافذة قبل صدور ھذا القانون. 

المادة /126/ 

یحتفظ العاملون في الجھات العامة الذین یعینون بوظیفة عضو ھیئة فنیة برواتبھم وبمرتباتھم وبقدمھم المكتسب للترفیع المقبل وبما ال یتجاوز سقف الراتب
المحدد لوظیفة عضو الھیئة الفنیة وفي حال التجاوز یعد الفرق بین سقف راتب وظیفة عضو الھیئة الفنیة وراتبھ السابق عالوة تطفأ بالترفیعات المقبلة. 

المادة /127/ 

أ-تحدد وظائف اعضاء الھیئة الفنیة ومراتبھم وفقا للجدول رقم /2/ المرافق ویحدد مالكھم العددي بمرسوم. 

ب- تعدل رواتب بدء التعیین والسقوف ألعضاء الھیئة الفنیة الواردة في الجدول رقم /4/ الملحق بقانون تنظیم الجامعات رقم /6/ وتعدیالتھ وفق اآلتي: 

 -1اسم الوظیفة: 

-مدیر أعمال 
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راتب بدء التعیین 

30200ل.س 

السقف 

48740ل.س 

-مشرف على األعمال: 

راتب بدء التعیین: 

27625ل.س 

السقف: 

39000ل.س 

-قائم باألعمال 

راتب بدء التعیین: 

24060ل.س 

السقف: 

34000ل.س 

المـــــــادة«2 »  

 

 

 

 

ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة. 
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دمشق في/25/7/1439 ھجري الموافق لـ12/4/2018/میالدي. 

رئیـــــــس الجمھوریــــــة 

بشــــــار األســـــد 
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