
 اجلمهورية العربية السورية

    جملس التعليم العايل   

  / ٦٠القرار رقم /
  قواعد اإليفاد مبهمات البحث العلمي

  رئيس مجلس التعليم العالي 
    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

    ٨/١٢/٢٠١٠املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١ام الدراسي ) للع٤وعلى ما أقره جملس التعليم العايل يف جلسته رقم (
  يقرر ما يلي:

  يف اجلامعات وفق اآليت: علمية للبحث العلمي ألعضاء اهليئة التدريسية حتدد قواعد اإليفاد مبهمات -١المادة
  الشروط العامة: -أوًال       

  على ترشيحه، شريطة أن يكون قد: يتم إصدار قرار إيفاد عضو اهليئة التدريسية بعد موافقة جملس اجلامعة -١
تقدم مبخطط للبحث الذي سيوفد من أجله و أجرى سيمنار عن موضوع البحث وخطته ومربرات احلاجة   -أ 

  الستكماله خارج القطر.
باشر ببحثه وأجنز مراحل منـه وفـق مـا هـو مبـني يف خمطـط البحـث موضـوع اإليفـاد املبـني يف االسـتمارة املعتمـدة   -ب 

 ) منها.١٧و١٥والسيما البندين ( ٢٣/٤/٢٠٠٨/ تاريخ ١١٨تعليم العايل رقم /مبوجب قرار جملس ال

  حصل على موافقة اجملالس اجلامعية املختصة.  - ج 
 حصل على موافقة املؤسسة العلمية اليت سيتم اإليفاد إليها، على خمطط البحث وعلى العمل الذي سيتم فيها.  - د 

 ة متميزة يف األحباث املتعلقة مبوضوع البحث.أن يتم اإليفاد إىل مؤسسة علمي - ه                

 أن يكون املرشح قد نشر يف دوريات علمية حمكمة حبثني على األقل يف جمال اختصاصه أو اختصاص قريب منه، - ٢
ا عاملياً  ١/١/٢٠١٣ويشرتط بدءًا من   ،أن يكون أحد هذين البحثني منشورًا يف جملة عاملية حمكمة ومعرتف 
قد قام به من تأليف لكتاب أو مرجع جامعي أو ترمجة لكتاب أو مرجع جامعي أو حتقيق لكتاب إضافًة إىل ما كان 

أو إشراف على رسائل دراسات عليا أو تقدمي أعمال إنشائية مميزة  تعتمدها اجملالس اجلامعية املختصة، وذلك اعتباراً 
  من تاريخ تعيينه بوظيفة مدرس.

اإليفاد إليه أو اللغة املستعملة يف البحث ( ماعدا الدول العربية)، وعليه  أن يتقن املرشح لغة البلد الذي سيتم  - ٣
إثبات مقدرته اللغوية باجتيازه الختبار معياري جيريه معهد تعليم اللغات، ما مل يكن قد حصل على شهادة 

 الدكتوراه بلغة البلد الذي سيوفد إليه.

  حتدد مدة اإليفاد للبحث العلمي بأربعة أشهر. - ٤
ن املرشح قد أمضى أربع سنوات بعد عودته من بعثة خارجية أو إجازة دراسية أو مهمة حبث علمي بغياب أن يكو  - ٥

  يزيد على ثالثة أشهر.
 أن يكون الرتشيح لإليفاد قبل مخس سنوات من تاريخ اإلحالة على التقاعد. - ٦

 
  ترتب أولويات اإليفاد على أساس مجموع النقاط المتحصلة :  - ثانياً 



النقـــــاط ســـــقف  النشاط
العـــــــــــام للعـــــــــــام 
المــــــــــــــــــــــــيالدي 

 الواحد

 مالحظات النقاط المتطلب

  البحوث
 المنجزة

حبث منفرد حمكم منشور أو مقبول للنشـر يف جملـة عامليـة  نقطة ١٨
 معتمدة.

٦ 
  
 

حبـــــث منفـــــرد حمكـــــم منشـــــور أو مقبـــــول للنشـــــر يف جملـــــة 
 حمكمة معتمدة.

 ـــــ  ٣

ـــائي حمكـــم منشـــور أو مقبـــول لل نشـــر يف حبـــث مشـــرتك ثن
 جملة عاملية حمكمة معتمدة.

 لكل مشارك ٤

حبث مشرتك ثنائي (مبا فيها البحوث املنشورة من رسائل 
الدراسات العليا) حمكم منشـور أو مقبـول للنشـر يف جملـة 

 حمكمة معتمدة.

 لكل مشارك ٢

ـــة بـــاحثني أو أكثـــر حمكـــم منشـــور أو  حبـــث مشـــرتك لثالث
 ة معتمدة.مقبول للنشر يف جملة عاملية حمكم

 لكل مشارك ٢

حبـــث مشـــرتك لثالثـــة بـــاحثني أو أكثر(مبـــا فيهـــا البحـــوث 
املنشــورة مــن رســائل الدراســات العليــا)  حمكــم منشــور أو 

 مقبول للنشر يف جملة حمكمة معتمدة.

 لكل مشارك ١

الدراسات 
 المرجعية

 نقطتان
دراسة مرجعية منشورة يف جملة حمكمة معتمدة (حتقيق أو 

 رد أو مشرتك.تدقيق) منف
 ـــــ ١

تأليف كتب 
  جامعية

أو تأليف أو 
ترجمة مراجع 
  جامعية،

عند التأليف 
والترجمة 
 ألول مرة

 نقاط ٦

تــأليف كتــاب جــامعي أو تــأليف أو ترمجــة مرجــع جــامعي 
 منفرد.

 ـــــ  ٣

تــأليف كتــاب جــامعي أو تــأليف أو ترمجــة مرجــع جــامعي 
 مشرتك ملؤلفني اثنني.

 لكل مشارك  ٢

تــأليف كتــاب جــامعي أو تــأليف أو ترمجــة مرجــع جــامعي 
 لكل مشارك ١ مشرتك لثالثة مؤلفني أو أكثر.

المشاركة 
في 

 المؤتمرات

 نقطتان

املشــــاركة بورقــــة عمــــل مقبولــــة وغــــري مكــــررة يف املــــؤمترات 
لكل مشاركة  ١ والندوات العلمية.



  
  القدم األكاديمي

(لمهمة البحث العلمي األولى 
 فقط)

نقطـــة واحـــدة لكـــل ســـنة خدمـــة  قف النقاط للمدرس خبمس نقاط.حيدد س
بــــــــدءاً مــــــــن تــــــــاريخ التعيــــــــني يف 

 وظيفة مدرس.

حيـــــدد ســـــقف النقـــــاط لألســـــتاذ املســـــاعد خبمـــــس نقـــــاط 
 إضافة إىل النقاط اخلمسة السابقة.

نقطـــة واحـــدة لكـــل ســـنة خدمـــة 
بــــــــدءاً مــــــــن تــــــــاريخ التعيــــــــني يف 

 وظيفة أستاذ مساعد.

النســبة لألســتاذ وحتســب نقاطــه: ال يوجــد ســقف حمــدد ب
 +(نقطة واحدة لكل سنة خدمة كأستاذ)١٠

نقطـــة واحـــدة لكـــل ســـنة خدمـــة 
بــــــــدءاً مــــــــن تــــــــاريخ التعيــــــــني يف 

 وظيفة أستاذ.

 قواعد متممة: –ثالثاً 

حتسب مدة القدم األكادميي والنقاط لعضو اهليئة التدريسية الذي سبق أن أوفد مبهمة حبث علمي بدءًا من   -١
شرته بعد عودته من آخر مهمة حبث علمي ( يعامل اجلميع معاملة عضو اهليئة التدريسية املعني ألول مرة تاريخ مبا

              من مجيع الوجوه).
حتسب نقاط القدم األكادميي يف البند ثانيًا لعضو اهليئة التدريسية املعني من خارج اجلامعة يف وظيفة أستاذ  -٢

 التعيني يف الوظيفة.مساعد أو أستاذ بدءاً من تاريخ 

إذا عاد املوفد قبل انتهاء املدة احملددة يف قرار إيفاده فيسقط حقه بباقي املدة من حيث فرص اإليفاد مبهمة حبث  -٣
 علمي جديدة وال يستحق عنها أي تعويضات. 

   جيوز متديد مدة اإليفاد مبا اليزيد على شهرين من دون تعويض.- )٤استثناًء من أحكام البند (أوًال/ -٤
  ال يعد البحث املنشور قبل التعيني يف عضوية هيئة التدريس من فئة البحوث اليت يستحق عليها نقاط. -٥
 تكون املفاضلة يف النقاط املبينة يف البند(ثانياً) بني املرشحني على مستوى الكلية. -٦

  األقدم بالتعيني.إذا تساوى عضوا هيئة تدريسية يف النقاط يرجح من مل يوفد سابقاً ويف حال التساوي يرجح  -٧
 يعتمد في تنفيذ مهمات البحث العلمي اآلتي: - رابعاً      

  تصدر اجلامعة خطتها ملهمات البحث العلمي يف مطلع كل عام ميالدي. -١
تصدر مجيع قرارات اإليفاد مبهمات البحث العلمي خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار  -٢

 جملس اجلامعة باعتماد اخلطة.

بالقطع األجنيب لعضو اهليئة التدريسية خالل شهر واحد، كحد أقصى، من يتم طلب السلفة  -٣
 ٪ من تعويضات املهمة.٥٠تاريخ اعتماد قرار إيفاده مبهمة حبث علمني على أال تتجاوز قيمة السلفة 

يرتتـــب علـــى املوفـــد تنفيـــذ مهمـــة البحـــث العلمـــي خـــالل شـــهرين مـــن تـــاريخ صـــدور القـــرار الـــوزاري  -٤
 باإليفاد كحد أقصى.

 



يطوى قرار اإليفاد مبهمة حبث علمي إذا مل يتم تنفيذ املهمة بعد أربعة أشهر من تاريخ صدوره   -٥
 وتسرتد املدفوعات ويكلف املوفد برتشيح نفسه من جديد وفق قواعد اإليفاد. 

جيوز تأجيل اإليفاد ألسباب قاهرة يعود تقديرها جمللس التعليم العايل بناًء على اقرتاح اجملالس  -٦
 ية املختصة.اجلامع

 واجبات العائد من اإليفاد بمهمة بحث علمي: - خامساً   

إلقاء حماضرة يف كليته عن موضوع البحث، مبينًا مدى فائدة حبثه على مستوى اجلامعة، على أن يعلن عن   -١
  هذه احملاضرة قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ إلقائها.

تة أسابيع من تاريخ عودته، يبني فيه  بالتفصيل األحباث تقدمي تقرير مفصل عن مهمته خالل مدة أقصاها س -٢
اليت أجراها، والنتائج اليت توصل إليها، وبيان القيمة املضافة على العملية التعليمية والبحثية من هذه املهمة 

ذا التقرير وثيقة صادرة عن املؤسسة اليت أوفد إليها وفقًا ألنظمتها  يبني فيها أوجه نشا طه على أن يرفق 
 العلمي وما أجراه من حبوث. 

نشر حبثه الذي أجراه يف جملة علمية حمكمة على أن يكون النشر يف جملة علمية عاملية حمكمة ملن يوفد بدءاً  -٣
 .١/١/٢٠١٢من 

) مــن ٨٤متــنح التعويضــات املســتحقة لعضــو اهليئــة التدريســية املوفــد مبهمــة حبــث علمــي وفــق أحكــام املــادة ( -أ -٢المــادة
ويصرف له سلفة من قيمة املستحقات قبل السفر وفـق مـا حيـدده  ٢٠٠٦لعام  ٦ظيم اجلامعات رقم قانون تن

  جملس اجلامعة.
تؤلــف جلنــة علميــة خمتصــة ثالثيــة وســرية حيــددها جملــس البحــث العلمــي والدراســات العليــا يف اجلامعــة لتقيــيم  -ب       

  املخطط املقر. البحث الذي أجنزه املوفد خالل إيفاده ونسبة ما أجنز وفق
حسب نسبة اإلجناز اليت حيددها جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح اللجنة املذكورة يف  تصفى مستحقات املوفد - ج         

  الفقرة (ب) واجملالس اجلامعية املختصة وحتقيق ما ورد يف البند خامساً من هذا القرار. 
 .مبهمة حبث علمي تعويض التفرغ والتفرغ اإلضايف ال يستحق عضو اهليئة التدريسية املوفد -د         

جيوز إيفاد أعضاء اهليئة التدريسية مبهمة حبث علمي على منح غري دراسية  مقدمة من جهة عربية أو أجنبية   - ٣المادة
  بالشروط اآلتية:

مـن هـذا  )١دة (توفر شروط اإليفاد مبهمة البحث العلمي للمرشـح وفـق القواعـد املبينـة يف البنـد أوًال مـن املـا  -أ 
  القرار.

  من البند ثالثاً من املادة األوىل من هذا القرار.٦و٥جيوز جمللس اجلامعة استثنائه من أحكام الفقرات   -ب 
  ).١تطبق على املستفيد أحكام البند(ثالثاً/  -ج 
  عدم استحقاق املستفيد ألية تعويضات أخرى غري اليت يتقاضاها من اجلهة املاحنة.  -د             

  أال تزيد مدة املهمة على سنة.   -ه             
  

  جيوز للجامعات اإليفاد مبهمات حبث علمي إضافية وفقاً آللية تنافسية تتم على الشكل اآليت: - ٤المادة



حتدد جلنة البحث العلمي والدراسات العليا يف جملس التعليم العايل سنويًا حماور حبوث إسرتاتيجية لكل  - أ                  
  امعة بناًء على اقرتاح اجملالس اجلامعية املختصة.ج

  تقوم كل جامعة باإلعالن عن تقدمي مقرتحات مشاريع حبثية ضمن هذه احملاور. - ب           
تقـــوم جلنـــة البحـــث العلمـــي والدراســـات العليـــا باختيـــار البـــاحثني املناســـبني مـــن كـــل جامعـــة يف ضـــوء تـــوافر  -ج

  واعد واملعايري اليت تضعها اللجنة .االعتمادات املالية ووفقاً للق
٪ من العدد املقرر يف اخلطة ٢٠جيب أال يزيد عدد املهمات العلمية اإلضافية وفق أحكام هذه املادة على  - د               

  السنوية لإليفاد مبهمات البحث العلمي.
  من املادة األوىل من هذا القرار.ال خيضع املوفد وفقاً ألحكام هذه املادة إىل أحكام البند ثانياً  - ه     

ا عاملياً اليت يعتمدها جملس التعليم العايل. - ٥المادة   اجمللة العلمية العاملية احملكمة هي اجملالت العلمية احملكمة واملعرتف 
  عات.ال جيوز إيفاد عضو اهليئة التدريسية مبهمة حبث علمي ألكثر من مرتني خالل حياته الوظيفية يف اجلام- ٦المادة
حيتفظ عضو اهليئة التدريسية املرشح لإليفاد مبهمة حبث علمي بدوره إذا كان معيناً يف وظيفة إدارية علمية حلني  - ٧المادة

  انتهاء فرتة توليه الوظيفة اإلدارية العلمية.
  ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينهى العمل باألحكام السابقة. -٨المادة

  ٩/١٢/٢٠١٠ دمشق يف          
  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              

  وزير التعليم العايل                                                                                                  
  

  غياث بركات الدكتور                                                                                               




