
  
                                                                                                

  
   اجلمهورية العربية السورية

     جملس التعليم العايل   
  /٢٠٠القرار رقم/

  مجلس التعليم العالي 
  وتعديالته ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

ا ٢٠٠٦/ لعام ٢٥٠املرسوم رقم /الصادرة ب وعلى أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات   .وتعديال
  ٨/١/٢٠١٢املنعقدة بتاريخ  ٢٠١١/٢٠١٢) للعام الدراسي ٧وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (

  :يأتييقرر ما 
الذي كانوا نتيجة فحص للتعيني يف عضوية اهليئة التدريسية يف اجلامعات اخلاصة، تسوى أوضاع املرشحني  -١المادة

  :إنتاجهم العلمي سلبياً وفق القواعد اآلتية
  ج العلمي:اإلنتاج العلمي المرفوض بأكثرية أعضاء لجنة فحص اإلنتا  - أوالً        

بتسمية  ٢١/١١/٢٠١١/ تاريخ ١٣٩تقوم اللجنة املؤلفة بقرار جملس التعليم العايل رقم / -١
 .نيمرجحاثنني  نيمقوم

 ، من أطروحة دكتوراه وحبوث قام بنشرها.من إنتاج علمي هيطلب إىل املرشح تقدمي كل ما عند -٢

كان رأيهما إجيابيًا يرقى املرشح   ، فإذاائيًا ومربماً  اناملرجح انيكون الرأي الذي يقدمه املقوم -٣
 للتعيني.

الرفض، ميكن للمرشح أن يتقدم لفحص اإلنتاج العلمي  مني أو أحدمهاو رأي املقيف حال كان  -٤
حمكمة خالل سنة من تاريخ تبليغ اجلامعة  مرًة أخرى إذا قام بنشر حبث علمي جديد يف جملة

 املعنية بنتيجة فحص اإلنتاج العلمي، ويعرض اإلنتاج جمدداً على جلنة مؤلفة من أعضاء جدد.

  اإلنتاج العلمي المرفوض بإجماع أعضاء لجنة فحص اإلنتاج العلمي:  - ثانياً      
جلنة بتعيني  ٢١/١١/٢٠١١اريخ / ت١٣٩تقوم اللجنة املؤلفة بقرار جملس التعليم العايل رقم / -١

 .جديدة من ثالثة أعضاء

 ، من أطروحة دكتوراه وحبوث قام بنشرها.من إنتاج علمي هيطلب إىل املرشح تقدمي كل ما عند -٢

، ميكن ويف غري ذلك من احلاالتإجيابيًا، يرقى املرشح للتعيني،  اللجنة باإلمجاعإذا كان رأي  -٣
ي مرًة أخرى إذا قام بنشر حبث علمي جديد يف جملة للمرشح أن يتقدم لفحص اإلنتاج العلم

حمكمة خالل سنة من تاريخ تبليغ اجلامعة املعنية بنتيجة فحص اإلنتاج العلمي، ويعرض اإلنتاج 
 جمدداً على جلنة مؤلفة من أعضاء جدد.



  ها.فنية لدي ةيرتك للجامعة إمكان تعيني املرشح الذي رفض إنتاجه العلمي بصفة عضو هيئ - ٢المادة
 العايل رقمفحص اإلنتاج العلمي املنصوص عليها يف قرار جملس التعليم يرتتب على اجلامعة تسديد مكافأة  - ٣المادة

  ٢٤/٦/٢٠١٠تاريخ /٣٧٦/
الفرتة الزمنية اليت أعد  يطلب إىل جلان فحص اإلنتاج العلمي دراسة اإلنتاج العلمي القدمي وتقوميه يف ضوء - ٤المادة

  فيها.
  ه.هذا القرار على احلاالت السابقة لصدور  بقيط - ٥المادة
  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. - ٦المادة

  ٩/١/٢٠١٢دمشق يف           
  
  
  

                                                                                                
  

          
  

  رئيس جملس التعليم العايل
  وزير التعليم العايل

  
  عبد الرزاق شيخ عيسى الدكتور

 




