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 اجلمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العايل      

  و/644/القرار رقم 
  

  وزير التعليم العايل 
،و املتضـمن إحـداث وزارة    21/11/1966تاريخ  143بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  التعليم العايل 
  منه/ 66/وال سيما املادة  2004لعام / 20/العلمية رقم و أحكام قانون البعثات 

  و اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية 
   4/1/2009و قرار اللجنة العليا للبعثات العلمية جبلستها املنعقدة بتاريخ 

  . 21/01/2009تاريخ  1640/11/51و موافقة وزارة املالية بالكتاب رقم 

  :يقرر مايلي 
  

يطبق النظام املايل للبعثات العلمية املرفق على مجيع املوفدين مبوجب أحكام قانون البعثـات   - 1املادة 
تـاريخ   70و املرسـوم التشـريعي رقـم     15/6/2004تـاريخ   20العلمية رقـم  

22/9/1971 .  
  .تلغى مجيع النصوص املخالفة هلذا النظام أينما وردت  - 2املادة 
نافذاً و يعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر دون  ينشر هذا القرار ويعترب - 3املادة 

  .مفعول رجعي
   25/01/2009دمشق يف 

  وزير التعليم العايل 
  

  الدكتور غياث بركات
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  :نفقات سفر املوفد للدراسة  -1املادة 
 )دراسته (  يصرف للموفد عند بدء إيفاده و عند انتهائه نفقات السفر من الوطن إىل مقر بعثته .1

إذا مل تتضـمن  ( وبالعكس براً أو حبراً أو جواً سواء كان املوفد على نفقة الدولة أو على منحـة  

  .من هذه املادة  3عليها بالبند وفق الشروط املنصوص  )املنحة نفقات السفر 
  :تصرف نفقات السفر التالية بقرار من رئيس اللجنة العليا للبعثات على النحـو التايل  .2

  :أجور نقل األمتعة الزائدة و ذلك على النحو اآليت -أ 
 حبال كغ)80(كغ بالطائرة حبال عدم ورودها ببطاقة السفر أو)30(دء اإليفاد حبدود ــعند ب.1ً    

  .بالرب أو البحر   السفر
حبـال  كـغ  )100(كغ بالطائرة حبال عدم ورودها ببطاقة السفر أو)60(عند انتهاء اإليفاد حبدود.2ً   

  . بالرب أو البحر  السفر 

إذا حضر إىل الوطن ألمور تتعلق بدراسته شريطة أن يكون حضوره بناء على طلب من  –ب
قة امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه بالسفارة أستاذه املشرف أو جامعته أو معهده و مواف

  .واملوافقة املسبقة لرئيس اللجنة التنفيذية للبعثات 
إذا حضر يف إجازة مرضية إىل الوطن مبوافقة امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه بالسـفارة   –ج

قـة  اعتمادا علـى شهادة طبية من أحد املشايف الرمسية أو إحدى العيادات اجلامعية موث
من امللحق الثقايف أومن يقوم مقامه بالسفارة و حيال عند وصوله إىل الـوطن إىل جلنـة   

عدمه أو لتحديد الفترة اليت جيـب أن   فحص العاملني لبيان إمكانية استمرار إيفاده أو
  .يقضيها يف الوطن للمعاجلة أو االستشفاء  

وفد بعد موافقة اللجنـة  عند حدوث كوارث طارئة أو أمراض وبائية تستوجب عودة امل -د
  التنفيذية للبعثات

من مقـر بعثتـه إىل    هعند حتويل مقر بعثة املوفد من بلد إىل آخر تصرف أجور سفر –هـ 
البلـد احملول إليه أو  إىل الوطن و منه إىل مقر البعثة اجلديـدة و حبـال رأت اللجنـة    

  جراءات حتويل اإليفاد التنفيذية للبعثات ضرورة وجوده يف الوطن خالل فترة انتظار إ
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ويتقاضى املوفد ذه احلالة خالل فترة االنتظار بالوطن أجر املوفد ببعثة داخليـة علـى   
أالتتجاوز أربعة أشهر و تعد الفترة اليت تتجاوز األربع أشهر فترة انتظار ال يتقاضى عنها 

  .تعويض و ال حتسب من مدة إيفاده أي أجر أو
أو خارج الوطن و اضطراره للعودة إىل الوطن بسبب مرض يصرف للموفد يف حال كان _ و

كانت  إذاموت أو وفاة أحـد والديه أو أحد أبنائه أو زوجه بطاقة طائرة إياباً وذهاباً 
  .  يوم من تاريخ الوفاة كحد أقصى15عودته خالل 

 يصرف للموفد ببعثة دراسية و عائلته بطاقة عودة لقضاء عطلة بالوطن مرة كل سنتني  –ز 
خـالل مـــدة اإليفـاد     2004لعام  20قانون البعثات رقم من  45وفق املادة 

األساسية ومتديدها على أال تتجاوز نفقات السفر جواً التعرفة املعتمدة لدى مؤسسـة  
و يف حال كون السفر براً أو حبراً  ،من هذه املادة 3الطريان العربية السورية و وفق البند 

املعتمدة لدى مؤسسة الطريان العربية السورية شـريطة  يصرف له نصف نفقات السفر 
احضار وثيقة من املشرف أو اجلامعة أو املعهد الذي يدرس فيه يثبت عدم تأثري هـذه  
العودة يف الوقت احملدد هلا على دراسته تصدق من امللحق الثقايف أو من يقـوم مقامـه   

 الو ،متثيل سوري ذا البلـد  بالسفارة أو القنصلية السورية يف بلد الدراسة حبال وجود
نفقات السفر املذكورة إذا كانت املدة املتبقية من اإليفاد و متديده تقـل  املوفد يستحق 
  . عن عام

إذا مل تتضمن املنحـة نفقـات   ( على نفقة الدولة أو على منحة وعائالم حيصر نقل املوفدين . 3
و حبال السفر جـواً و عـدم    ،ية السوريةذهاباً وإياباً عن طريق مؤسسة الطريان العرب) السفر 

ما يعادل  لهيصرف  دراسة املوفدمكان  إىلوجود مكاتب لشركة الطريان العربية السورية من و 
نفقات السفر بالطائرة بالدرجة السياحية حسب تعرفة الطريان العربية السورية بتاريخ السـفر  

كتاب + ملقر بعثته او الوطن  هي يثبت وصولذه احلالة جواز السفر الذمنه والثبوتيات املطلوبة 
من مؤسسة الطريان يبني التعرفة و عدم وجود مكاتب للشركة من و اىل مكان الدراسة و حبال 
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نصف تعرفة السفر  _ يف هذه احلالة _ زعلى أال تتجاو نفقات السفرالسفر براً أو حبراً تصرف 
  .احملددة من قبل مؤسسة الطريان العربية السورية

يسقط حق املوفد ببعثة أو مبنحة يف العودة على نفقة الدولة حبال عدم العودة و وضع نفسه حتت  .4
علمـاً بـأن    ،يوماً ستنيالتصرف بعد انتهـاء إيفاده أو حصوله على الشهادة املطلوبة خالل 

حصول املوفد على الشهادة املطلوبة منه ينهي إيفاده حكماً و لو كان حصـوله علـى هـذه    
  .ة قبل انتهاء مدة إيفادهالشهاد

  .تعامل الزوجة املوفدة معاملة الزوج املوفد بالنسبة لنفقات سفر أوالدها. 5
تصرف نفقات سفر الزوجة و نفقات سفر أوالد املوفد عند السفر ألول مرة ملقر بعثة املوفـد   .6

  .من هذه املادة 3العودة النهائية وفق الشروط املنصوص عليها بالفقرة عند و
  :تعويض االستعداد للسفر و إجراءات اإليفاد للدراسة    -2ادة امل

تعويض مقطـوع  النهائية يصرف للموفد ببعثة أو مبنحة خارجية قبل سفره و عند عودته  –أ 
لرية سورية باسم تعويض االستعداد للسفر و يسـتحق هـذا   ) 3000(قـــدره 

  .التعويض أيضاً عند  حتويل بعثته من دولة إىل أخرى
لرية سورية لقـاء تصـديق   )  4000( يصرف لكل موفد جديد مبلغ مقطوع قدره  –ب 

 .الكفالة و إجراءات معاملة اإليفاد
يصرف سنوياً للموفد خارجياً وعائلته نفقات رسم اإلقامة و الفيزا بالعملـة املسـددة    -ج 

  .ومبوجب وثائق أصولية 
  :أجر املوفد للدراسة على نفقة الدولة  -3املادة 

يصرف للموفد أجر شهري مقطوع وفق جدول يصدر بقرار الحق يصدر عن رئـيس   –أ 
اللجنة العليا للبعثات بالتنسيق مع وزير املالية و يعمل به اعتباراً من أول الثلث الذي يلي 
تاريخ صدوره اعتباراً من تاريخ سفره إىل مقر بعثته بالنسبة للبعثات اخلارجيـة ومـن   

عثات الداخلية ، و جيوز صرف أجور املوفدين سلفاً عن أربعة تاريخ تسجيله بالنسبة للب
كما جيوز منح املوفد على نفقة الدولة سلفة مبعدل أجر أربعة أشهر قبل بـدء   ،أشهر 
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  .سفره تقتطع من أجوره األوىل 
  
  
  .ال حيق للموفد تقاضي أي أجر أو تعويض عن مدة تسبق تاريخ صدور قرار اإليفاد   –ب
اخلارجي فرق قطع حيتسب على اساس األجر املنصوص عليه باجلـدول   يصرف للموفد -ج

مبا حيافظ على ما يتقاضاه من عمالت أجنبية و ذلك وفق القـرار  املذكور بالفقرة أ و 
  .و القرارات الالحقة الناظمة لفرق القطع املذكور2007لعام / 2103/

حدى اجلهات العامة و بقي حمتفظاً إذا كان املوفد على نفقة الدولة موظفاً أو عامالً يف إ -د 
بوظيفته عند إيفاده يعطى التعويض املخصص للطالب املوفد أو تعويضاً يعـادل أجـره   

علمـاً بـأن   (  لراتبه الوظيفيأيهما أكثر و ذلك طيلة فترة استحقاقه  بالوظيفة املقطوع
  .)التعويض املذكور يشمل ما يتقاضاه املوفد شهرياً من أجر و فرق قطع 

يتقاضى املوفد رواتب من تاريخ حصوله على الشهادة و لغاية وضع نفسـه حتـت    -هـ 
 :التصرف ضمن املهلة احملددة بالقانون وفق ما يلي 

  راتب البعثة اخلارجية مع فرق قطع حبال وجوده ببلد االيفاد .1
راتب البعثة الداخلية أو راتبه الوظيفي ان كان موظفاً ايهما أعلى حبـال وجـوده    .2

  لوطنبا
  :أجر املوفد للدراسة مبنحة    -4املادة 

إذا أوفد الطالب على منحة مقدمة من دولة أو هيئة أجنبية أو جامعة وكانت خمصصـات   -أ
هذه املنحة الشهرية تقل عن التعويض املخصص للموفد على نفقة الدولـة ، أعطـي   

احتفظ املوفد تعويضا شهرياً يعادل الفرق و إذا زادت هذه املخصصات على التعويض 
بالزيادة و إذا كانت املنحة حمتوية على فوائد عينية و تسهيالت يف السكن أو الطعـام  
وغريها باإلضافة للمخصصات النقدية يعود للجنة التنفيذية للبعثات حق تقدير التعويض 

  . الشهري املقطوع الذي يعطى للموفد إضافة ملخصصات املنحة
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السـابقة ،  ) أ(اسة موظفاً أو عامالً ، عومل مبوجب الفقـرة  إذا كان املوفد مبنحة للدر -ب

يف مجيع األحوال أن يكون جمموع ما يتقاضاه شهرياً أقل مـن أجـره    زال جيوولكن 
  .املقطوع يف  وظيفته 

  :أجر املوفد عند حتويل مقر البعثة    -5املادة 
ر إىل الوطن و اإلقامة فيـه  إذا اضطر املوفد للدراسة الذي حيول إيفاده من بلد إىل آخر للحضو  . أ

بعض الوقت انتظاراً الستكمال إجراءات حتويل إيفاده يصرف له أجر املوفد ببعثة داخلية أمـا  
جلنة املوفد الذي حيول إيفاده من بلد أجنيب إىل بلد آخر و يضطر لالنتظار يف بلد أجنيب مبوافقة 

   .املخصصة للبلد الذي يقيم فيهالبعثات فيتقاضى خالل فترة االنتظار األجور و التعويضات 
بالعمل يف اجلهة املوفـد لصـاحلها    ،جيوز تكليف املوفد، الذي تطول فترة انتظار حتويل إيفاده  . ب

أوإحدى  اجلهات العامة بكتاب من رئيس اللجنة العليا للبعثات على أن يستمر على تقاضـي  
  .هة مبا ال يتجاوز ستة أشهرأو موازنة تلك اجلأجره و تعويضاته من موازنة البعثات العلمية 

  :أجر املوفد عند انتظار ايفاده جمدداً    -6املادة 
جيوز تكليف املوفد الذي تطول فترة انتظاره لصدور قرار ايفاد جديد ، بالعمل يف اجلهـة املوفـد   
لصاحلها أو إحدى  اجلهات العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للبعثات على أن يستمر على 

ـ جر البعثة الداخلية من موازنة البعثات العلمية طيلة مدة عمله ملدة أربعة أشهر عتقاضي أ ى ل
  .األكثر 

  :مدة حتمل الدولة ألجور املوفد للدراسة    -7املادة 
/ 20/مـن قـانون البعثـات العلميـة رقـم       ) 61(و ) 38(مع مراعـاة أحكـام املـادتني    

  : من هذا النظام 3ضمن الشروط الواردة باملادة  و 2004/6/15تاريخ
أجره من تاريخ سفره إىل بلد اإليفاد إىل يوم قيامه بالعمل أصالة أو وكالة  للموفديصرف  -أ

أو بالتعاقد أو باملياومة لدى اجلهة املختصة ، فإن كان موظفاً أو عامالً تقاضى أجره بعد 
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  انتهاء بعثته أو أجر الشهادة اليت حصل عليها أيهما أكثر ،
  

الطالب فيمنح اجر الشهادة اليت حصل عليها و ذلك من تاريخ وضع نفسـه  أما املوفد 
حتت تصرف مديرية البعثات ، وعلى اجلهة املختصة تكليفه بالعمل لديها خالل أسبوع 
من تاريخ وضعه حتت تصرفها من قبل مديرية البعثات ،و ال يتقاضى املوفد أجـره إال  

  . لعمل لدى هذه اجلهة حني إبرازه وثيقة تثبت مباشرته و قيامه با
و يف حال تقاضي املوفد يف الفترة بني وضعه حتت تصرف اجلهة املوفدة و تعيينه أصالة أو -ب

ساعات من خارج املالك أو باملياومة حيسم هذا األجر مـن   عنوكالة أو بالتعاقد أجراً 
  .األجر الذي يستحقه من موازنة البعثات العلمية عن هذه الفترة 

ببعثة خارجية أجر البعثة الداخلية يف حال حضوره إىل الوطن للتــدرب   ملوفدايتقاضى  -ج
أو مبهمة علمية أو انتظاراً يف الوطن للحصول على الشهادة العلمية بعد تقدمي امتحـان  

  .التخرج 
من هذا النظام حيق للموفد أن يعـود  إىل الـوطن   / 1/من املادة ) ز(الفقرة  مراعاةمع  -د

يومـاً  كـل سـنة     45ازته وأن يتقاضى أجر بعثته اخلارجية خالل سنوياً لقضاء إج
أجر البعثة الداخليـة   عما يزيد عن هذه املادة ، و يتقاضى )دفعة واحدة   متفرقة أو( 

احضار وثيقة من اجلامعة أو  املذكورحىت يعود إىل بلد اإليفاد ويشترط لتقاضي األجر 
م مقامه بالسفارة  تفيد بعدم تأثري العطلـة  املشرف مصدقة من امللحق الثقايف أو من يقو

  .على  دراسته أو موافقة اللجنة التنفيذية حبال تعذر احضار الوثيقة املذكورة 
  :تعويض الزوجة و األوالد للموفد للدراسة    -8ملادة ا

يصرف للموفد ببعثة خارجية طالباً كان أم موظفاً أم عامالً تعويض عن زوجته و أوالده  -أ
ني معه يف مقر البعثة اعتباراً تاريخ وصوهلم و لغاية مغادرم مقر البعثة وفق النسب املقيم

من  هذا  اإليفادو بنفس عملة بلد )  3( اآلتية من األجر و فرق القطع احملدد يف املادة 
  : النظام ووفق مؤهله 
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  للزوجة          للولد الواحد        للولدين          ألكثر من ولدين
35%             15            %25               %30%  

    

  :و يف حال بقاء أسرته يف الوطن ، يصرف له تعويض شهري مقطوع كما يلي  -ب 
  للزوجة           للولد الواحد          للولدين             ألكثر من ولدين

  س.ل 300س           .ل 225س        .ل 150س        .ل 300
  

إذا أقام مع املوفد يف بلد اإليفاد بعض أفراد أسرته و بقي بعضهم اآلخر يف الـوطن ،   -ج
من هذه املادة ) أ(يتقاضى عن املقيمني يف بلد اإليفاد التعويض املنصوص عليه يف الفقرة 

  .منها ) ب(ويتقاضى عن املقيمني يف الوطن التعويض املنصوص عليه يف الفقرة 
  :يصرف للموفد ببعثة داخلية التعويض املقطوع كما يلي  -د  

  للزوجة        للولد األول        للولد الثاين        للولد الثالث
 س    .ل 100س         .ل 150س       .ل 200س    .ل 300

 أو) أ(إذا تزوج املوفد بعد صدور قرار إيفاده تقاضى التعويض املذكور يف الفقـرة   -هـ  
  .من هذه املادة منذ تاريخ تسجيل زواجه وفق األصول ) د(أو  ) ج(أو )ب(

تعامل الزوجة املوظفة احملالة على االستيداع أو املمنوحة إجازة خاصة بـال أجـر أو    -و  
املمنوحة إجازة دراسية بدون أجر معاملة الزوجة غري املوظفة مـن حيـث التعـويض    

تتقاضى أي أجر من الدولة أو من أية جهة رمسيـة   شريطة أال املنصوص عليه ذه املادة
  .وطنية كانت أم أجنبية 

تستحق الزوجة املوفدة التعويض عن أوالدها طيلة إقامتهم معهـا يف مقـر البعثـة يف     -ز 
  :إحـدى  احلاالت التالية 

  .ـ إذا كانت أرملة   1
  .ـ إذا كانت مطلقة 2
نة الدولة أو اجلهات العامة ـ إذا كان زوجها ال يتقاضى التعويض من خزي  3

باألحكـام النافـذة اخلاصـة    أو أي جهة أخرى ضمن الشروط الـواردة  
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  .بالتعويض 
  

  :تعويض الكتب    -9املادة 
يصرف للموفد للدراسة على نفقة الدولة طالباً كان أم موظفاً أم عـامالً تعـويض سـنوي    

فد إليه مع فرق القطع وبعملة من األجر الشهري احملدد للبلد املو% 75مقطوع للكتب يعادل 
  :وذلك وفق ما يلي / 3/اخلارجي حسب مؤهله املذكور يف املادة  اإليفادحبال  اإليفادراتب 
هذا التعويض كامالً قبل سفر املوفد و لو كان سفره سيتم بعد مضي جـزء   يصرف -1

مـن   و بالنسبة للموفد الداخلي أو املوفد لدورة اللغة يصرف اعتباراً، من السـنة 
  .تاريخ التسجيل ألول مرة عن العام التايل 

كامالً خالل شهر تشرين األول من كل عام تالٍ فـإن كـان    التعويضيصرف هذا  -2
مع التمديد أكثر مـن ثالثة أشهر و أقل من ستة أشهر صرف  اإليفادالباقي بقرار 

  .له نصف التعويض و إذا زاد على ستة أشهر صرف له التعويض كامالً 
للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر منح املوفدين على منح تعويضات مقطوعة للكتب  -3  

يف ضـوء الشروط املالية للمنحة وتطبق على هذه التعويضات القيود الـواردة يف  
مـن  % 75الذكر على أال تتجاوز يف مجيع األحـوال   آنفيت) ب(و ) أ(الفقرتني 

  .األجر الشهري احملدد لبلد اإليفاد 
ال يطالب املوفد برد جزء من تعويض الكتب الذي حصل عليه إذا عاد قبل ايـة   -4   

  .املدة اليت صرف عنها التعويض 
  :تعويض املالبس    -10املادة 

عامالً إذا كانـت مــدة    مموظفاً أ ميصرف للموفد للدراسة على نفقة الدولة طالباً كان أ
من األجر الشهري مع فـرق  % 75يعادل فأكثر تعويض مالبس سنوي  اًدراسي اًبعثته عام

إن / 3/حسب مؤهله املـذكور يف املـادة   القطع وبعملة راتب االيفاد حبال االيفاد اخلارجي 
إذا كان متزوجاً  وتصحبه زوجته وذلـك  من هذا التعويض % 50كان عازباً باإلضافة إىل 
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  :وفق ما يلي 
  

ن سفره سيتم بعد مضي جـزء  قبل سفر املوفد و لو كا كامالًيصرف هذا التعويض  -1
و بالنسبة للموفد الداخلي أو املوفد لدورة اللغة يصرف اعتباراً مـن  ، من السـنة 

  .تاريخ التسجيل ألول مرة عن العام التايل 
خالل شهر تشرين األول من كل عام تالٍ فـإن كـان    كامالًيصرف هذا التعويض  -2

من ستة أشهر صرف له نصـف  الباقي مــن بعثته أكثر مـن ثالثة أشهر و أقل 
  .التعويض و إذا زاد على ستة أشهر صرف له التعويض كامالً

للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر منح املوفد على منحة تعويضات مقطوعة  للمالبس  -3
الواردة يف  األحكامللمنحة و تطبق على هذه التعويضات  املاليةفـي ضوء الشروط 

  .تجاوز راتب شهر الفقرات السابقة و مبا ال ي
         تعويض إذا عاد قبل اية املدة اليت مت الصرف عنهاالال يطالب املوفد برد جزء من  -4

  :نفقات الرحالت العلمية خارج الوطن    -11املادة 
 اإليفادأو على منحة برحلة علمية داخل أو خارج بلد  الدولةإذا قام املوفد للدراسة على نفقة 

تستلزمه طبيعة دراسته بناء على طلب أستاذه و مصادقة امللحق الثقايف أو من أو حضر مؤمتراً 
حبال االيفاد اخلارجي و موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات و بقرار مـن     يقوم مقامه بالسفارة

رئيس اللجنة العليا للبعثات يعطى ما يلي و وفق الشروط و القيود اليت حتددها اللجنة التنفيذية 
  :  للبعثات

إذا كانت الرحلة مجاعية و كانت مجيع نفقاا حمددة من قبـل اجلامعـة أو اهليــئة     –أ 
العلمــية املشرفـــة تصرف هذه النفقات مبوجب وثائق مقدمة من قبـل هـذه   
اجلامعة أو اهليئة العلمية املشرفة و مصدقة من قبل امللحق  الثقايف أو من يقوم مقامه حبال 

  .طة عدم تضمنها سكن أو طعام االيفاد اخلارجي شري
 

إذا كانت الرحلة فردية أو مجاعية و مل تكن نفقاا حمددة من قبل اجلامعة أو اهليئـة   –ب 
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العلمية املشرفة  يصرف له رسم االشتراك يف الرحلة أو املؤمتر  و أجور السـفر ذهابـاً   
  .وإياباً وفق شروط نفقات السفر املذكورة سابقاً

الرحلة مصدقة من اجلامعـة أو  تبني مدةطلب املوافقة على الرحلة بوثيقة  ويتقدم املوفد عند
اهليئة العلمية املشرفة على دراسته و موثقة مـن امللحـق الثقـايف أو مـن يقـوم مقامـه       

و يف حال جتاوز املدة  فعلياًمدة الرحلة تبني بعد انتهاء الرحلة العلمية بوثيقة ويتقدم .بالسفارة 
 آنفـة هذا التجاوز من قبل اهليئـات الرمسيـة    تربيريقة احملددة سابقاً جيب املوجودة يف الوث

  .الذكر  
  :نفقات الدراسة    -12املادة 

و رسوم االمتحان و أجور التمرين ) الدراسية و اإلضافية ( كافة الرسوم للموفد تصرف  -أ
التحليل والساعات االستداركية ورسوم استخراج الشهادات و تصديقها و رسوم دورات 

االنشائي للمهندسني و رسوم الدمغة اليت تدفع عند احلصول على االقامة أو جتديـدها و  
رسوم تسجيل األجانب و رسوم الفحص الطيب عند دخول بلد االيفاد و ما مياثلها و كل 

و يعود  ،رسم أو نفقة مقررة يف منهج الدراسة املقرر  أو مقررة بالنظام الداخلي للجامعة 
  .تنفيذية اقرار ماهية الرسوم االضافية للجنة ال

تصرف نفقات الرسم و النحت و النموذج  و رسوم النوادي و اجلمعيات و رسـوم   -ب 
نظم اجلهة امللحق  عليه مزاولة املهنة و االنتساب للنقابات و غريها من اهليئات اليت توجب

  .علميةاالنضمام إليها شريطة أال يتعارض ذلك مع قانون البعثات ال ا 
تصرف النفقات املتفرقة اليت تنجم عن دراسة املوفد كسجل العالمـات أو التقـارير    -ج 

الدراسية أو رسوم املواد الراسبة أو غريها اليت يترتب على طلبها نفقة و الـيت حتـددها   
تصـرف النفقـات السـابقة    ، و اجلامعة و تلزم الطالب بدفعها مبوجب نظامها الداخلي

وافقة مطالبات تصدق من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه بعد م مبوجب إيصاالت أو
اللجنة التنفيذية للبعثات ، كما تصرف من موازنة البعثات كافة الرسوم والنفقات املتعلقة 

  .باالتفاقيات اجلامعية أو الدولية 
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تتطلـب   حتدد اللجنة التنفيذية للبعثات التعويض املقطوع الذي مينح للموفدين الـذين  - د
ذلك على أال يتجاوز التعويض  هدراستهم حضور أفالم سينمائية أو مسرحيات أو ما شاب

  . ) مع فرق القطع للموفد اخلارجي( سنوياً أجر شهر املمنوح ذه احلالة 
فقط مخسـة آالف لـرية    س.ل 5000وقدره شهري يصرف للموفد داخلياً مبلغ  -هـ

  .سورية تعويض بدل سكن 
  :فقات طبع الرسالة  ن  -13املادة 

تتحمل موازنة البعثات العلمية النفقات الكاملة لطبع الرسالة أو الرسـائل واألحبـاث الـيت    
يقتضيها حتقيق الغرض من البعثة للموفد على نفقة الدولة أو مبنحة، كما تتحمـل نفقـات   

عن  اًمقطوع اًالرسوم والنماذج اليت تتطلبها هذه الرسائل و يتقاضى املوفد إلجناز ذلك تعويض
  : كل شهادة وفق مايلي

  )دبلوم  –إجازة ( س  الجناز أطروحة الشهادة اجلامعية األوىل .ل    10000              
  )تعميق اختصاص / املاجستري ( س  الجناز أطروحة الشهادة .ل  15000              
 )الدكتوراه ( س الجناز  أطروحة الشهادة .ل  25000              

طباعة نسخ تغطي حاجة اجلامعة املوفد إليها حسب القوانني و يشترط ملنح التعويض املذكور 
  .يداع نسخة مبكتبة األسد ونسخة اجلهة املوفد حلساا او ا النافذة 

  :شراء أو استئجار األدوات و املالبس اخلاصة بطبيعة البعثة    -14املادة 
يصرف للموفد للدراسـة علـى نفقـة     )  13-12(باإلضافة إىل ما ورد يف املادتني  -أ

الدولــة لدراسة الفنون اجلميلة و املوسيقى و التعدين و األلعاب الرياضية و البحرية 
والغابــات و االختصاصات اهلندسية و الطب و غريها مـن االختصاصـات الـيت    

لزمها طبيعـة  تقدرها اللجنة التنفيذية مثن أو أجرة األدوات و املالبس اخلاصة اليت تسـت 
الدراسة على أال يتجاوز مقدار ما يصرف للطالب من هذه النفقات سنوياً نصف أجره 
الشهري وتصبح األدوات و املالبس املشتراة ملكاً شخصياً للموفد وجيوز عند الضرورة 
جتاوز حدود املبلغ املقرر آنفاً بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات على أاليتجاوز التعويض 
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  .اً األجر الشهري للموفد مع فرق القطع  سنوي
 
 

يصرف للموفد تعويض مقطوع عن جهاز حاسوب ملرة واحدة طيلة مدة االيفاد على  -ب 
واحـد   إليفـاد س ويدفع املبلغ باللريات السورية و .ل)30000(أال يتجاوز املبلـغ 

  .فقط
  :مرض املوفد للدراسة -15املادة 

العالج و العمليات و اإلقامة يف املستشفى و مثن األدوية  يعطى املوفد نفقات التداوي و –أ 
شريطة أن يكون ذلك بسبب األمراض الطارئة اليت تصيب املوفد خالل دراسـته و ال  

لجنـة  الميكن تأجيلهــا بسبب تأثريها على سري دراسته و يعود تقـدير ذلـك إىل   
ملني  و يتقاضـى  بعد عرضها على مشفى حكومي بسوريا و جلنة فحص العا التنفيذية

  .خالل وجوده يف الوطن ذه احلالة أجر البعثة الداخلية
إذا قرر األطباء يف بلد اإليفاد ووافق امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه بالسفارة على أن  -ب

حالة املوفد بعد معاجلته مل تعد تسمح له باالستمرار يف الدراسة وجبـت إعادتـه إىل   
من موازنة البعثات العلمية كما تصرف من هذه املوازنة  عودتهالوطن و تصرف أجور 

  .  العودةمجيع النفقات اليت تستلزمها اإلجراءات اليت تضمن سالمة 
يصرف التأمني الصحي عن املوفدين مبوجب وثائق رمسية مصدقة حسب األصـول إذا   -ج

مقامـــه   كان هـذا التأمني إلزامياً و ذلك باقتراح من امللحق الثقايف أو من يقـوم 
و يصرف التأمني الصحي عن عائلة املوفد إذا كـان  ، وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات 

س سنوياً ومبوافقة اللجنة التنفيذيـة للبعثـات   .ل5000إلزامياً حبيث ال يتجاوز سنوياً 
  .س سنوياً.ل5000وعن أوالد املوفدة مبا ال يتجاوز 

واردة يف الفقرات السـابقة إذا مل تتضمنهــا   يستفيد املوفد على منحة من النفقات ال -د
  .خمصصـات املنحة  

  : وفاة املوفد للدراسة 16املادة 
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على  دتصرف نفقات حتنيط جثمان املوفد للدراسة ببعثة أو مبنحة كما تصرف أجور نقل أمتعته  مبا اليزي
س .ل)  50000 (كغ إىل بلده بطريق النقل الربي أو البحري و يصرف مبلغ مقطوع قدره ) 200( 

إىل زوجه إن وجد و إال فللوالدين أو للحي منهما وعند عدم  وجود أحد من هؤالء يصرف لورثتـه  
  الشرعيني

  
  :استحقاق العامل املتمتع بإجازة دراسية بأجر    -17املادة 

يستمر العامل املتمتع بإجازة دراسية بأجر على تقاضي أجره و متمماته من موازنة اجلهة اليت 
  .ها هذا  العامل يتبع
  

اعتماد املصدقات املدرسية و اإليصاالت و املطالبات و التقارير الطبية و غريها من  -18املادة 
  :الوثائق   

تصدق اإليصاالت و املطالبات و التقارير الطبية و غريها من الوثائق املتعلقة بالنفقات الواردة 
ية يف بلدان الدراسة أومن قبل امللحقـني  يف هذا النظام من سفارات اجلمهورية العربية السور

البعثات السياسية و القنصلية للجمهورية العربية السـورية يف البلـدان العربيـة     الثقافيني أو
  . من قبل مديرية البعثات العلمية واألجنبية و يف حال عدم وجود بعثة سياسية فتصدق وتعتمد

  
  :     /    /دمشق يف 

  
  وزير التعليم العايل

  
  كتور غياث بركاتالد


