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  :على أساس جمموع النقاط املتحصلة ترتب أولويات اإليفاد   -ثانياً

سقف النقـاط    النشاط
ــام  ــام للع الع
 امليالدي الواحد

  مالحظات  النقاط  املتطلب

  البحوث
  املنجزة

يف جملـة حبث منفرد حمكم منشور أو مقبول للنشـر  نقاط 9
 ـــــ  3 .حمكمة معتمدة

مبا فيها البحوث املنشـورة مـن(حبث مشترك ثنائي
حمكم منشـور أو مقبـول   ) لعليارسائل الدراسات ا

 .يف جملة حمكمة معتمدة للنشر
 لكل مشارك 2

مبا فيها البحـوث(حبث مشترك لثالثة باحثني أو أكثر
حمكم منشـور  )  املنشورة من رسائل الدراسات العليا

 .يف جملة حمكمة معتمدة أو مقبول للنشر
 لكل مشارك 1

الدراسات 
 املرجعية

 نقطتان
حتقيق( معتمدة ورة يف جملة حمكمةدراسة مرجعية منش

 ـــــ 1 .منفرد أو مشترك) أو تدقيق

تأليف كتب 
  جامعية

أو تأليف أو ترمجة 
مراجع 
،عند جامعية

التأليف والترمجة 
 ألول مرة

 نقاط 6

تأليف كتاب جامعي أو تـأليف أو ترمجـة مرجـع
 ـــــ  3 .جامعي منفرد

تأليف كتاب جامعي أو تـأليف أو ترمجـة مرجـع
  .جامعي مشترك ملؤلفني اثنني

 لكل مشارك   2

تأليف كتاب جامعي أو تـأليف أو ترمجـة مرجـع
 لكل مشارك  1  .جامعي مشترك لثالثة مؤلفني أو أكثر

املشاركة يف 
 املؤمترات

 نقطتان
يف املؤمترات مقبولة وغري مكررةاملشاركة بورقة عمل
لكل مشاركة  1 .والندوات العلمية

 مييالقدم األكاد

لكل سنة خدمـة   واحدة نقطة .حيدد سقف النقاط للمدرس خبمس نقاط
بدءاً من تاريخ التعيني يف وظيفة 

  .مدرس
نقـاط خبمـس  حيدد سقف النقاط لألستاذ املساعد
  .إضافة إىل النقاط اخلمسة السابقة

لكل سنة خدمـة   واحدة نقطة
بدءاً من تاريخ التعيني يف وظيفة 

  .أستاذ مساعد
:سقف حمدد بالنسبة لألستاذ وحتسب نقاطهال يوجد

  )خدمة كأستاذ نقطة واحدة لكل سنة+(10
لكل سنة خدمـة   نقطة واحدة

بدءاً من تاريخ التعيني يف وظيفة 
  .أستاذ



 

  
  

  :قواعد متممة –ثالثاً 
حتسب مدة القدم األكادميي والنقاط لعضو اهليئة التدريسية الذي سبق أن أوفد مبهمة حبث علمي  - 1

               .حبث علمي ةمهم آخرن  تاريخ مباشرته بعد عودته من بدءاً م
املدة من حيث فرص  بباقيفيسقط حقه  إيفادهإذا عاد املوفد قبل انتهاء املدة احملددة يف قرار  - 2

   .وال يستحق عنها أي تعويضاتمبهمة حبث علمي جديدة  اإليفاد
اإليفاد مبا اليزيد على شهرين من دون  جيوز متديد مدة-)4/أوالً(استثناًء من أحكام البند  - 3

  . تعويض
ال يعد البحث املنشور قبل التعيني يف عضوية هيئة التدريس من فئة البحوث اليت يستحق عليها  - 4

 .نقاط
  .بني املرشحني على مستوى الكلية) ثانياً(تكون املفاضلة يف النقاط املبينة يف البند - 5
رجح من مل يوفد سابقاً ويف حال التساوي يرجح إذا تساوى عضوا هيئة تدريسية يف النقاط ي - 6

 .األقدم بالتعيني
حتسب نقاط القدم األكادميي يف البند ثانياً لعضو اهليئة التدريسية املعني من خارج اجلامعة يف  - 7

  .وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ بدءاً من تاريخ التعيني يف الوظيفة
  :مي اآليتيعتمد يف تنفيذ مهمات البحث العل - رابعاً     

 .يف مطلع كل عام ميالدي خطتها ملهمات البحث العلمي تصدر اجلامعة - 1
علمي خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار جملس البحث التصدر مجيع قرارات اإليفاد مبهمات  - 2

 .باعتماد اخلطة اجلامعة
يتم طلب السلفة بالقطع األجنيب لعضو اهليئة التدريسية خالل شهر واحد، كحد أقصى، من تاريخ  - 3

 .اعتماد قرار إيفاده مبهمة حبث علمي
يترتب على املوفد تنفيذ مهمة البحث العلمي خالل شهرين كحد أقصى بعد موافقة السيد رئـيس   - 4

 .جملس الوزراء على منح السلفة بالقطع األجنيب
ار اإليفاد مبهمة حبث علمي إذا مل يتم تنفيذ املهمة بعد أربعة أشهر من تاريخ صدوره يطوى قر  - 5

 . وتسترد املدفوعات ويكلف املوفد بترشيح نفسه من جديد وفق قواعد اإليفاد
جيوز تأجيل اإليفاد ألسباب قاهرة يعود تقديرها لس التعليم العايل بناًء على اقتراح االس  - 6

 .ةاجلامعية املختص
  :مبهمة حبث علمي اإليفادالعائد من  واجبات  ـ خامساً     

على أن  اجلامعة،حبثه على مستوى  مدى فائدة اًعن موضوع البحث، مبينيف كليته حماضرة  إلقاء  - 1
 .إلقائهايعلن عن هذه احملاضرة قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ 



 

 عودته، يبني فيه  تاريخ سابيع منتقدمي تقرير مفصل عن مهمته خالل مدة أقصاها ستة أ - 2
وبيان القيمة املضافة على العملية ، إليهابالتفصيل األحباث اليت أجراها، والنتائج اليت توصل 

على أن يرفق ذا التقرير وثيقة صادرة عن املؤسسة اليت أوفد  من هذه املهمة التعليمية والبحثية
 . ه من حبوثوما أجرا لعلميأوجه نشاطه ا فيهاألنظمتها  يبني  وفقاًإليها 

  .أجنبيةحملية أو عربية أو  حمكمةيف جملة علمية  نشر حبثه الذي أجراه - 3

)   84(متنح التعويضات املستحقة لعضو اهليئة التدريسية املوفد مبهمة حبث علمي وفق أحكام املادة  -أ ):2(مادة
 ة املستحقات قبل السـفر من قيم سلفةويصرف له  2006لعام  6من قانون تنظيم اجلامعات رقم 
  .وفق ما حيدده جملس اجلامعة

تؤلف جلنة علمية خمتصة ثالثية وسرية حيددها جملس البحث العلمي والدراسات العليا يف اجلامعـة   -ب       
  .لتقييم البحث الذي أجنزه املوفد خالل إيفاده ونسبة ما أجنز وفق املخطط املقر

اجلامعة بناًء على اقتـراح اللجنـة    حيددها جملساليت  اإلجنازب نسبة حس مستحقات املوفد تصفى -ج         
  .واالس اجلامعية املختصة وحتقيق ما ورد يف البند خامساً من هذا القرار)ب(املذكورة يف الفقرة 

  .ال يستحق عضو اهليئة التدريسية املوفد مبهمة حبث علمي تعويض التفرغ والتفرغ اإلضايف -د         

جيوز إيفاد أعضاء اهليئة التدريسية مبهمة حبث علمي على منح غري دراسية  مقدمة من جهة عربية أو  ):3(مادة
  :أجنبية  بالشروط اآلتية

 )1(توفر شروط اإليفاد مبهمة البحث العلمي للمرشح وفق القواعد املبينة يف البند أوالً من املادة   -أ 
  .من هذا القرار

من البند ثالثاً من املادة األوىل من هذا 6و5ن أحكام الفقرات جيوز لس اجلامعة استثنائه م  -ب 
  .القرار

  ).1/ثالثاً(تطبق على املستفيد أحكام البند  -ج 
 . من املنحة استفادة وزارة التعليم العايلموافقة هيئة ختطيط الدولة على   -د 
  .اجلهة املاحنةأخرى غري اليت يتقاضاها من  ية تعويضاتألعدم استحقاق املستفيد    -ه             
  .املهمة على سنة مدة أال تزيد  - و

  :جيوز للجامعات اإليفاد مبهمات حبث علمي إضافية وفقاً آللية تنافسية تتم على الشكل اآليت -)4(مادة     

حتدد جلنة البحث العلمي والدراسات العليا يف جملس التعليم العايل سنوياً حماور حبوث  -أ                    
  .االس اجلامعية املختصةية لكل جامعة بناًء على اقتراح إستراتيج

  .ضمن هذه احملاور مقترحات مشاريع حبثيةتقوم كل جامعة باإلعالن عن تقدمي   -ب           
تقوم جلنة البحث العلمي والدراسات العليا باختيار الباحثني املناسبني من كل جامعة يف ضـوء    -ج

  .ووفقاً للقواعد واملعايري اليت تضعها اللجنة  توافر االعتمادات املالية



 

من العدد املقرر ٪ 20وفق أحكام هذه املادة على  اإلضافية جيب أال يزيد عدد املهمات العلمية -د               
  .اخلطة السنوية لإليفاد مبهمات البحث العلمي يف

  .لبند ثانياً من املادة األوىل من هذا القرارال خيضع املوفد وفقاً ألحكام هذه املادة إىل أحكام ا   -ه     
إذا كان معيناً يف وظيفة إدارية بدوره حيتفظ عضو اهليئة التدريسية املرشح لإليفاد مبهمة حبث علمي  -)5(مادة

  .ء فترة توليه الوظيفة اإلدارية العلميةحلني انتها علمية
  .2010 /1/1القرار بدءاً من من هذا ) 1(تطبق أحكام البند ثانياً من املادة  -)6(مادة
  .السابقة مينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينهى العمل باألحكا -)7(مادة

 12/3/2009دمشق يف            
  رئيس مجلس التعليم العالي     

  وزير التعليم العالي                                                                                                   
  

  غياث برآات الدآتور                                                                                                    
  
  

  
  

  :صورة إىل
  مكتب التربية و التعليم العايل القطري -القيادة القطرية 
 لس التعليم العايلرئيس جم–السيد الدكتور وزير التعليم العايل   
 االفتراضية -الفرات -البعث- تشرين-حلب-دمشق: السيد الدكتور رئيس جامعة 
 السيد رئيس املكتب التنفيذي لالحتاد الوطين لطلبة سورية 
 السيد رئيس املكتب التنفيذي لنقابة املعلمني 
 السادة معاوين وزير التعليم العايل 
 مكتب السيد الوزير  
 )العايل للدراسات والبحوث السكانية -الوطين لإلدارة العامة -إلدارة األعمال العايل( عمادة املعهد 
 مديرية البحث العلمي يف الوزارة –مديرية الشؤون القانونية يف الوزارة  
  للنشر على املوقع االلكتروين: مديرية العالقات العامة واإلعالم يف الوزارة  
 ).الديوان-القرارات-أمانة السر(جملس التعليم العايل  
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