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   اجلمهورية العربية السورية

  جملس التعليم العايل
  /٢٣٠/القرار رقم

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

ا. ٢٠٠٦/ لعام ٢٥٠تنظيم اجلامعات الصادرة باملرسوم رقم /وعلى أحكام الالئحة التنفيذية لقانون    وتعديال
  ٢٢/١/٢٠١٢املنعقدة بتاريخ  ٢٠١١/٢٠١٢) للعام الدراسي ٨وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (

  يقرر ما يأتي:
  يتم التعيني يف وظيفة معيد وفق القواعد والشروط املبينة يف اآليت: -)١المادة(

  الشروط المتممة  الشروط القانونية األساسية  الوظيفة العلمية
  تعيين المعيد

  في كليات الطب
  
  
  
  
  

 التقدم إىل إعالن وفق الشروط املبينة أدناه.  - ١

 أن يكون من السوريني أو من يف حكمهم. - ٢

  أال يزيد عمره يف سنة اإلعالن على: - ٣
  / سنة ميالدية حلملة اإلجازة يف الطب.٢٦/  -     
/ سنة ميالدية حلملة شهادة املاجستري أو شهادات ٣٠/ -     

يف الطب اليت تكون  ةالدراسات التخصصية العامة أو الفرعي
  ) سنوات.٤أو ٣مدة الدراسة فيها (

ميالدية حلملة شهادات الدراسات التخصصية /سنة ٣٢/ -     
 ٥العامة أو الفرعية يف الطب اليت تكون مدة الدراسة فيها (

  نوات.) س٦أو
أن يكون حاصًال على شهادة املاجستري أو شهادة الدراسات  - ٤

التخصصية العامة أو الفرعية أو ما يعادهلا يف االختصاص 
  املطلوب املعلن عنه.

يتم التقدم على أساس درجة اإلجازة يف االختصاصات اليت ال  - ٥
متنح فيها اجلامعات السورية شهادة املاجستري أو شهادة 

 التخصصية العامة أو الفرعية.الدراسات 

 أال يقل املعدل يف اإلجازة اجلامعية عن: - ٦

اختصاصــــات التخــــدير واإلنعــــاش والطــــب إىل درجــــة جيــــد بالنســــبة  -
الشــرعي والتشــريح املرضــي واملعاجلــة الكيميائيــة لــألورام واملعاجلــة 

  الفيزيائية واألشعة.

ون أهـــــًال لشـــــغل أن يكـــــ -
  الوظيفة. 

اجتيــاز مقابلــة أمــام جلنــة  -
  يؤلفها الوزير.
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  بقية االختصاصات.بالنسبة إىل جيد جداً درجة-

يتم التفاضل على أساس معدل اإلجـازة اجلامعيـة وتضـاف ثـالث  - ٧  
شـــــهادة املاجســـــتري أو شـــــهادة درجـــــات إذا كـــــان املرشـــــح حيمـــــل 

، بشـــــــرط أن تكـــــــون الدراســـــــات التخصصـــــــية العامـــــــة أو الفرعيـــــــة
الــدقيق املعلــن عنــه وذلــك  الشــهادة األخــرية متوافقــة واالختصــاص

  إذا كانت الشهادة املطلوبة يف اإلعالن هي اإلجازة يف الطب.

  

تعيين المعيد في  
 كليات طب األسنان

 التقدم إىل إعالن وفق الشروط املبينة أدناه.  - ١

 أن يكون من السوريني أو من يف حكمهم. - ٢

أن يكــــــون حاصــــــًال علــــــى شـــــــهادة املاجســــــتري أو مــــــا يعادهلـــــــا يف  - ٣
 املطلوب املعلن عنه. االختصاص

يــتم التقــدم علــى أســاس درجــة اإلجــازة يف االختصاصــات الــيت ال  - ٤
 متنح فيها اجلامعات السورية شهادة املاجستري.

 أال يزيد عمره يف سنة اإلعالن على: - ٥

  حلملة اإلجازة يف طب األسنان./ سنة ميالدية ٢٥/-
  / سنة ميالدية حلملة شهادة املاجستري يف طب األسنان.٢٩/-

  يقل املعدل يف اإلجازة اجلامعية عن جيد جداً. أال - ٦
يتم التفاضل على أساس معدل اإلجازة اجلامعية وتضاف ثالث  - ٧

، بشرط أن تكون شهادة املاجستريدرجات إذا كان املرشح حيمل 
متوافقة واالختصاص الدقيق املعلن عنه وذلك إذا كانت الشهادة 

  طب األسنان.املطلوبة يف اإلعالن هي اإلجازة يف 

أن يكـــــون أهـــــًال لشـــــغل  -
  الوظيفة. 

اجتيــاز مقابلــة أمــام جلنــة  -
  .يؤلفها الوزير

  

تعيين المعيد في 
االختصاصات 

  األخرى

 التقدم إىل إعالن وفق الشروط املبينة أدناه.  - ١

 أن يكون من السوريني أو من يف حكمهم. - ٢

  أال يزيد عمره يف سنة اإلعالن على: - ٣
حلملة اإلجازة اليت تكون مدة الدراسة /سنة ميالدية ٢٤/ -

  فيها أربع سنوات.
/سنة ميالدية حلملة اإلجازة اليت تكون مدة الدراسة ٢٥/ -

  فيها مخس سنوات.
/ســـنة ميالديـــة حلملـــة شـــهادة املاجســـتري يف االختصـــاص ٢٧/ -

  الدقيق املعلن عنه.

أن يكـــــون أهـــــًال لشـــــغل  -
  الوظيفة. 

إجـــراء مقابلـــة أمـــام جلنـــة  -
  فها الوزير.يؤل
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  أال يقل معدل اإلجازة اجلامعية املطلوبة عن جيد جداً. -٤
التفاضل على أسـاس معـدل اإلجـازة اجلامعيـة وتضـاف ثـالث يتم  -٥

درجات إذا كان املرشح حيمل شهادة املاجستري، بشـرط أن تكـون 
  الشهادة األخرية متوافقة واالختصاص الدقيق املعلن عنه.

إذا كانــــت الشــــهادة املطلوبــــة يف االختصــــاص املعلــــن عنــــه لكليــــة  -٦
علـــى أال (الرتبيـــة تطلـــب شـــهادة اإلجـــازة ودبلـــوم التأهيـــل الرتبـــوي 

وتــتم املفاضــلة علــى  )يقــل تقــدير الــدبلوم املــذكور عــن درجــة جيــد
  أساس درجة اإلجازة فقط.

 ال تقبل يف إعالن املعيدين الطلبات اآلتية:  -)٢المادة(

 طلبات الناجحني يف إعالنات املعيدين السابقة. -١

 طلبات الناجحني يف إعالنات البعثات العلمية وكذلك احملرومني من حق الرتشيح ألي بعثة كانت. -٢

 طلبات املوفدين سابقاً أو حالياً أو من هم قيد اإليفاد. -٣

طلبات امللتزمني يف اخلدمة باملناطق النامية من محلة اإلجازة يف الطب البشري وطب األسنان والصيدلة  -٤
وا التزامهم خبدمة املناطق النامية.  إال إذا أ

م اجلامعيــــــــــة بإحــــــــــدى العقوبــــــــــات املنصــــــــــوص عليهــــــــــا يف الفقــــــــــرات  -٥ طلبــــــــــات املعــــــــــاقبني أثنــــــــــاء حيــــــــــا
) مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة لقـــانون تنظـــيم ١٢٤املـــادة () مـــن الفقـــرة (أ) مـــن ١٣و١٢و١١و١٠و٨و٧و٦(

 اجلامعات.

طلبات خرجيي التعليم املفتوح والتعليم اإللكرتوين والتعليم االفرتاضي والتعليم عن بعد واجلامعات  -٦
 واجلامعات غري السورية.اخلاصة 

 الطلبات الشرطية مهما كانت األسباب. -٧

 ىل الطلبات املقدمة إىل إعالن املعيدين:تراعى األحكام اآلتية بالنسبة إ -)٣المادة(

تطابق اختصاص املاجستري مع االختصاص الدقيق املعلن عنه لالستفادة من شرط السن احملدد  -١
 للماجستري.

ميأل املتقدم استمارة ترشيح واحدة فقط خاصة بالتعيني حيدد فيها ثالث رغبات على األكثر من  -٢
 أن تتوافق مع شهادته أو شهاداته. بشرطاالختصاصات املطلوبة 

 يستبعد من املفاضلة كل من يتقدم بأكثر من طلب. -٣

 العنوان املذكور يف الطلب هو العنوان املعتمد رمسياً للتبليغ. -٤

 ال جيوز تغيري اختصاص املعيد إىل اختصاص آخر مهما كانت األسباب. -٥

جهة أخرى قبل مرور عشرة أعوام  إىل أي معة التقدم بطلب نقل منهاال حيق للمعيد املقبول لصاحل اجلا -٦
 .من اخلدمة الفعلية فيها بعد حصوله على املؤهل العلمي الذي أوفد من أجله
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  مركزياً يف الوزارة.تقدم الطلبات واألوراق املطلوبة يف اجلامعات ويتم إجراء املفاضلة  -)٤المادة(
ن فحصاً تتضم للناجحني يف املفاضلة لصاحل هذه اجلامعة يؤلف الوزير جلنة يف كل جامعة إلجراء مقابلة-)٥(المادة

ائي إال بعد اجتياز فحص األهلية واللياقة الصحية لألهلية واللياقة الصحية ، وال يعد املتقدم ناجحاً بشكل 
  وال جيوز إعادة الفحص املذكور مهما كانت األسباب.

على  ينأوراقهم الثبوتية اخلاصة بالتعيني خالل مدة شهر على الناجحني مبوجب هذا اإلعالن أن يستكملوا  -)٦المادة(
 مستنكفني. عدهماألكثر من تاريخ تبلغهم القبول حتت طائلة 

إيفاداً  واالقتصاد اسيةيسلوالعلوم ا يوفد املعيدون املعينون لصاحل كليات اآلداب والرتبية واحلقوق والشريعة -)٧المادة(
على نظام اإلشراف  إيفادهمالختصاصات األخرى فيتم إىل اأما بالنسبة  اجلامعات السورية إىلداخليًا 

ويستثىن من ذلك املعيدون املعينون لصاحل أقسام اللغات األجنبية  داخلياً، إيفادهماملشرتك يف حال تعذر 
  .( باستثناء اللغة العربية) واملعاهد العليا للغات

ن يكون حاصًال على شهادة اختبار اللغة األجنبية وفق املعدالت يشرتط يف املتقدم إىل اإلعالن أ -أ -)٨المادة(
  اآلتية:

 :اللغة اإلنكليزية -

خلرجيي ILETSشهادة الـ/ يف ٥.٥/أوTOEFL international/ يف شهادة التوفل٥٥٠/ -١
 كليات الطب وطب األسنان والصيدلة وأقسام اللغة اإلنكليزية.

خلرجيي ILETSشهادة الـ/ يف ٥/أو TOEFL international/ يف شهادة التوفل٥٠٠/ -٢
  بقية االختصاصات.

 :اللغة الفرنسية -

١- TCF مبستوىBمستوىأو ١Bةشهاد يف ١DELF خلرجيي كليات الطب وطب األسنان
 .الفرنسيةوالصيدلة وأقسام اللغة 

٢- TCF مبستوىAأو مستوى  ٢Aةيف شهاد٢DELF.خلرجيي بقية االختصاصات 

وفق نظام من جهة معتمدة B١مبستوى ZDشهادة املرحلة األساسية  اللغة األلمانية: -
ALTE مجيع االختصاصات.املتوافر يف معهد غوتة خلرجيي 

  .١/٦/٢٠١٣تطبق أحكام الفقرة(أ) من هذه املادة بدءاً من  -ب 
مينح املعيد املوفد إىل أحد املعاهد العليا للغات الذي مل يتمكن من حتقيق املستوى اللغوي املطلوب  -)٩المادة(

املطلوب، ويف حال عدم متكنه من ذلك  اللغوي على حسابه اخلاص لتحقيق املستوىفرصة ثانية لإليفاد 
  تنهى خدماته ويطالب بالنفقات وال جيوز حتويل إيفاده إىل إيفاد داخلي.

جيب على طالب الدراسات العليا املقبول يف اإلعالن باختصاص مغاير الختصاصه يف الدراسات  - )١٠المادة(
  العليا ترقني قيده قبل صدور قرار تعيينه.

  ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينهى العمل باألحكام املخالفة. -)١١المادة(
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  ٢٣/١/٢٠١٢دمشق يف
  
  
  
  
  
 

 

 رئيس جملس التعليم العايل
التعليم العايلوزير   

 
 الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى


