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  /6رقم /التشريعي المرسوم 
 قانون البعثات العلميةمتضمن ال 26/2/0223تاريخ 

 
 رئيس الجمهورية

 بناًء على أحكام الدستور.

 :ما يلي يرسم
 الفصل األول

 تعاريف وأىداف
 

 فتعاري -أوالً 
يقصدد بالتعددابآل اةتيدة حيثمددا وردت ا هددما ادلرسدوم التهددريعح مدا هددو مو ددح  -2المــادة

 جبانب  كل منها:
ة واجلامعدددددددات وادلعاهدددددددد اجلهددددددات العامدددددددة: الدددددددوزارات واإلدارات العامددددددد -أ 

وهيئدددات اإلدارة اةليدددة وسددداتر ادلاسسدددات العامدددة أو جهدددات القطدددداع 
/ مدددن القددانون األساسدددح للعدددامل  5العددام األىدددرى ادلعرفددة ا ادلدددادة /

 ا الدولة.

 .والبحث العلمح وزارة التعليم العايل والبحث العلمحالوزارة:  -ب 

 .والبحث العلمح الوزير: وزير التعليم العايل -ج 
ادلوفدد: كدل مددن يوفدد ببعثدة علميددة للدراسدة أو للتددريب أو ل طدد ع  -د 

إىل إحدددددددى اجلامعدددددددات وادلعاهدددددددد ا اجلمهوريدددددددة العربيدددددددة السدددددددورية أو 
 ىارجها على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية.
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 اللجنة العليا: اللجنة العليا للبعثات العلمية. -ه

قددانون تنمدديم اجلامعددات رقددم  اخلا ددعة ألحكددام تاجلامعددات: اجلامعددا - و
 . 1775/ لعام 5/

وزارة التعلددديم اللجنددة التنفيميدددة: اللجندددة التنفيميدددة للبعثدددات العلميدددة ا  -ز                
واللجندددددة التنفيميدددددة ا اجلامعدددددات اخلا دددددعة  العددددايل والبحدددددث العلمدددددح

 . 1775/ لعام 5ألحكام قانون تنميم اجلامعات رقم /
 ت وأنواعهاأىداف البعثا -ثانياً 

ــــادة هتددددف البعثددددات العلميددددة إىل تاويدددد اجلهددددات العامددددة بددداألطر العلميددددة والفنيددددة  -0الم
 والتقنية اليت ربتاج إليها ا سلتلف نواحح االىتصاص وادلستويات.

 تكون البعثات علح نوع  من اإليفاد: -3المادة
 إيفاد للدراسة واحلصول على شهادة أو درجة علمية. - أ
لدددى التطددددورات العلميددددة احلديثدددة أو التدددددريب علددددى إيفددداد ل طدددد ع ع - ب

النددواحح التطبيقيدددة أو العمليدددة لكسدددب ادلهدددارة وادلدددران  وال تددددىل ا 
نطددداق البعثدددات العلميدددة ادلهمدددات الر يدددة الددديت يوفدددد  دددا العددداملون ا 
اجلهدددددددات العامدددددددة ومنهددددددددا حملدددددددور ادلدددددددداسبرات والنددددددددوات ادل تلفددددددددة أو 

ادلتعاقددد عليهددا والتدددريب علددى  مهمدات اسددت م التجهيدداات واألدوات
 7استعماذلا
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 الفصل الثاني
 لجان البعثات ومهامها

 
 أواًل: اللجنة العليا:

 تتألف اللجنة العليا على النحو اةيت: -أ -6المادة
 رتيساً  الوزير -
 عملواً  وزير الرتبية -
 عملواً  وزير ادلالية -
 عملواً  رتيس هيئة الت طيط والتعاون الدويل -

 رتيس إحدى اجلامعات احلكومية يسميه  -    
 الوزير سنويًا بهكل دوري      

 عملواً 

 عملواً  معاون الوزير -
 عملواً  رتيس االرباد الوطين لطلبة سورية -

 ايكددون اجتمدداع اللجنددة قانونيدداً إذا حملددرأل أكثريددة األعملددا  وتت ددم قراراهتدد -ب
ات يدرجح اجلانددب بأكثريدة عددد احلا درين فيهدا   وا حددال تسداوي األصدو 

الدددمي فيددده الدددرتيس   ويتددددوىل مددددير البعثدددات العلميددددة ا الدددوزارة أماندددة سددددر 
 اللجنة.

لدددرتيس اللجنددددة أن يدددددعو حلملدددور اجتماعاهتددددا شلثلدددد  عدددن اجلهددددات العامددددة  -ج
ادلعنيددة عندد النمددر ا ربديددد البعثددات ادل صصددة ذلددا  كمدا لدده أن يدعددو د 

خلدةة مددن دون أن يكدون للمدددعوين دد مددن يدراأل مددن ذوي ا بصدورة استهددارية
 7حق التصويت
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 زبتص اللجنة العليا دبا يأيت: -5المادة
و دددددع األسدددددس العامدددددة لسياسدددددة البعثدددددات الدراسدددددية وفدددددق متطلبدددددات  - أ

 ىطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ا الدولة. 
ربديدد عدددد البعثددات الدراسددية سددنوياً لكدل جهددة مددن اجلهددات العامددة  - ب

صدددات وادلسددتويات العلميدددة وفقدداً دلدددا و ددع ذلدددا ا ا سلتلددف االىتصا
ىطددط التنميدددة مدددن مهددداريع حسددب مراحدددل التنفيدددم ووفدددق إمكاندددات 

 موازنتها العادية واالستثمارية. 

 و ع النمام ادلايل لقانون البعثات العلمية.  - ج

دراسدددددة التقدددددارير ادلتعلقدددددة بتنفيدددددم الدددددةام  السدددددنوية للبعثدددددات العلميددددددة  -د  
ديريدددة البعثددات العلميدددة ا الدددوزارة بإشدددراف اللجندددة وادلعدددة مدددن قبدددل م

التنفيميددددة الزبدددداذ اإلجددددرا ات ال زمددددة بهددددأ ا ل سددددتفادة منهددددا عندددددد 
 و ع الةام  السنوية ادلقبلة. 

 ثانيًا: اللجنة التنفيذية في الوزارة
 تتألف اللجنة التنفيمية ا الوزارة على النحو اةيت: -أ -6المادة 

 يساً رت معاون الوزير  -
 عملواً  مدير البعثات العلمية ا الوزارة  -
 عملواً  مدير الع قات الثقافية ا الوزارة -
 عملواً  مدير الهاون القانونية ا الوزارة -
 أعملا  ث ثة من أعملا  اذليئة التدريسية يسميهم الوزير - -
مدددددددير التعددددددداون العلمددددددددح والفدددددددددين ا هيئدددددددة الت طددددددديط  - -

 والتعاون الدويل
 عملواً 

 عملواً  شلثل عن االرباد الوطين لطلبة سورية -



 

 
 

- 11 - 
 

 عملواً  زلاسب البعثات العلمية -
يكددون اجتمدداع اللجنددة قانونيدداً إذا حملددرأل أكثريددة األعملددا  علددى األقددل  –ب 

بأكثريددددددة عدددددددد األعملدددددا  احلا ددددددرين فيهددددددا وا حددددددال  اوتت دددددم قراراهتدددددد
حددددد تسددداوت األصددددوات يددددرجح اجلانددددب الددددمي فيدددده الددددرتيس  ويتددددوىل أ

 العامل  ا مديرية البعثات العلمية أمانة سر همأل اللجنة. 
لددرتيس اللجنددة أن يدددعو حلملددور اجتماعاهتددا شلثلددح اجلهددات ادلعنيددة ومدددن  -ج 

 7يرى االستعانة  م من اخلةا  دون أن يكون ذلم حق التصويت 
 ذبتمع اللجنة أسبوعياً وكلما دعت احلاجة بدعوة من رتيسها. -د  

 زبتص اللجنة التنفيمية دبا يأيت: -7المادة 
دراسدة االقرتاحددات الددواردة مددن اجلهددات العامددة بهددأن ربديددد برنارلهددا  - أ

السدددنوي للبعثددددات الدراسدددية وو ددددع مهددددروع الةندددام  السددددنوي العددددام 
للبعثدات الدراسددية جلميدع اجلهددات العامدة وفقدداً دلدا و ددع ذلدا ا ىطددط 

 التنمية ورفعه إىل اللجنة العليا.

ارات ا القملددددايا واألمددددور ادلعرو ددددة عليهددددا والداىلدددددة ا إصدددددار القددددر  - ب
 اىتصاصاهتا دبوجب أحكام هما ادلرسوم التهريعح.

 ثالثًا: اللجنة التنفيذية في الجامعة:
 تتألف اللجنة التنفيمية ا اجلامعة من:  -8المادة 

 رتيساً  ناتب رتيس اجلامعة للهاون العلمية  -
 عملواً  عةمدير التعاون الدويل ا اجلام -
 عملواً  زلاسب ادلوفدين ا اجلامعة -
 عملواً  رتيس داترة ادلعيدين ا اجلامعة -
 عملواً شلثددددل عدددددن فدددددرع نقابدددددة ادلعلمددددد  يسدددددميه رتددددديس فدددددرع نقابدددددة  -   
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 ادلعلم  ا اجلامعة 
شلثدددددل عدددددن االربددددداد الدددددوطين لطلبدددددة سدددددورية ا اجلامعدددددة يسدددددميه  -

 ادلكتب اإلداري 
 عملواً 

 عملواً  القانونية ا اجلامعة  مدير الهاون -
 أعملا  ث ثة من أعملا  اذليئة التدريسية يسميهم رتيس اجلامعة  -

 :زبتص اللجنة التنفيمية ا اجلامعة دبا يأيت -9المادة
دراسدة االقرتاحدات الدواردة إليهددا مدن الكليدات مددن أجدل ربديدد برنارلهددا  - أ

 السنوي ادلتعلق بادلعيدين.

القدددددرارات ا القملددددددايا واألمدددددور ادلعرو ددددددة عليهدددددا والداىلددددددة ا  إصددددددار-ب               
 اىتصاصها دبوجب أحكام هما ادلرسوم التهريعح.

يصدددادق رتددديس اجلامعدددة علددى قدددرارات اللجندددة التنفيميدددة ا اجلامعدددة قبدددل  -أ -22المـــادة
 رفعها للوزير من أجل اعتمادها.

التنفيميددددددة ا اجلامعدددددات مددددددن تعتمدددددد قدددددرارات اللجنددددددة التنفيميدددددة واللجدددددان  -ب           
 الوزير.

علددى صبيدددع اجلهدددات العامددة موافددداة مديريدددة البعثددات العلميدددة ا الدددوزارة ا  -أ -22المـــادة
كدددددل عدددددام وا ادلواعيدددددد الددددديت ربدددددددها الدددددوزارة ببياندددددات تفصددددديلية تتملدددددمن 
احتياجاهتدا مدن البعثددات الدراسدية واىتصاصدداهتا ودرجدة كدل منهددا مدع ذكددر 

   على أن تراعح ا ذلك ىطة التنمية ا الدولة.أسباب احلاجة إليها
تددددرس اللجندددة التنفيميدددة هدددمأل االقرتاحددددات بالتنسددديق مدددع اجلهدددات العامددددة  -ب           

ادلعنيددة حسدددب اإلمكانددات ادلاليدددة ا موازنددة البعثدددات وادلددنح ادلتدددوافرة لدددديها 
 وترفع اقرتاحاهتا  ما الهأن إىل اللجنة العليا إلقرارها.
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ــــادة تقدددرر اللجنددددة العليدددا ا كددددل عدددام عدددددد البعثدددات الدراسددددية لكدددل جهددددة مددددن  -20الم
اجلهددات العامدددة مدددن سلتلددف االىتصاصدددات وادلسدددتويات العلميددة وفقددداً خلطدددط 
التنميدة بنددا  علددى اقددرتاح اللجنددة التنفيميددة  و ددال الةنددام  التنفيددمي السددنوي 

 إجرا ات التنفيم. بعد إقرارأل من اللجنة العليا إىل اللجنة التنفيمية الزباذ
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 الفصل الثالث
 أسس البعثات العلمية وشروطها

 
جيدب أن يتدوافر ا ادلرشدح للبعثدة الدراسدية حدا لدو كدان موعفداً أو عدام  ا  -23المـادة

 الدولة الهروط اةتية:
مخدس سددنوات أن يكدون مدن مددواطين اجلمهوريدة العربيدة السددورية مندم  -أ(5)

مدددددة اخلمددددس  شدددرط  ويسدددتثن مددددن أو مدددن ا حكمهددددم علدددى األقددددل
مددددن مدددنح اجلنسددددية العربيدددة السددددورية دبوجدددب أحكددددام ادلرسددددوم سدددنوات 

 .6/3/1755/ تاريخ 38التهريعح رقم /
 غآل زلكوم عليه جبناية أو جنحة شاتنة.  -ب

أن يكددون حاصددً  علدددى شددهادة الدراسددة الثانويدددة أو مددا يعادذلددا علدددى  -ج
 األقل. 

( سدددنة 13( سددنة حلملدددة الهددهادة الثانويددة و )11أال يتجدداوز عمددرأل ) -د
( سددنة حلملددة اإلجددازة اجلامعيددة 15حلملددة شددهادة ادلعهددد ادلتوسددط و )

( سدددنة حلملدددة اإلجددددازة اجلامعيدددة بنمددددام 16بنمدددام األربدددع سددددنوات و )
(سدددنة حلملددة اإلجددازة اجلامعيدددة بنمددام السدددت 17اخلمددس سددنوات و )

( سددددنة حلملددددة ادلاجسددددتآل ا سلتلددددف االىتصاصددددات 27سددددنوات و )
( سدددددددنة حلملدددددددة شددددددددهادات 21أو مدددددددا يعدددددددادل هدددددددمأل الهددددددددهادات و )

 الدراسات الت صصية العامة أو الفرعية الطبية.

                                                 
 .4/5/1754/ تاريخ 5بادلرسوم التهريعح رقم / 52عدلت الفقرة )أ( من ادلادة  - 5
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أن يكدددون حدددداتااً معدددداًل ا الهددددهادة الددديت سدددديوفد علدددى أساسددددها ال  -ه 
يددة ال يقدل عدن جيددد  وأن يكدون حدداتااً معدداًل عامدداً ا الهدهادة الثانو 

 9 إذا كان اإليفاد على أساس الههادة الثانوية. 77يقل عن 
أن يكدددون أهددددً  لهددددال الوعيفددددة ادلرشدددح إليهددددا وفددددق اإلعدددد ن الددددمي  -و

 تقدم إليه.
تقدددرر اللجندددة التنفيميدددة األسدددس والهدددروط الددديت يدددتم دبوجبهدددا تنفيدددم برندددام   -26المـــادة

مديريدة البعثدات العلميدة البعثات الدراسية المي أقرتده اللجندة العليدا وتكلدف 
 بإعداد إع ن بعثات ربدد فيه أسس وشروط الرتشيح وموعدأل. 

ــــادة  ذبدددري ادلفا ددددلة بددد  ادلرشددددح  النتقدددا  الندددداجح  األصددد   واالحتيدددداطي  -25الم
 لكل بعثة حبسب العدد اةدد ذلا على النحو اةيت: 

/ 52/ يسلسددل ادلرشددحون  الدددمين اسددتوفوا الهدددروط الددواردة ا ادلدددادة - أ
حبسدددب رلمدددوع درجددداهتم أو معددددالت زبدددرجهم ا الهدددهادة ادلطلوبدددة 
للرتشددديح  وياىددددم مددددن التسلسددددل ادلدددمكور عدددددد الندددداجح  األصدددد   

لكدددددل بعثدددددة وا حالدددددة التسددددداوي ا ادلعددددددالت يددددددرجح  واالحتيددددداطي 
صددداحب ادلعددددل األعلددددى ا ادلدددواد االىتصاصددددية وا حدددال التسدددداوي 

 اإلنكلياية أفملل. يرجح من كان مستواأل ا اللاة
 ددق للجندددة التنفيميددة أن ربددددد ا شددروط قبدددول ادلرشددح  للبعثدددات   - ب

/ إذا  52معدددداًل معينددداً أعلددددى مدددن ادلعدددددل األد/ ادلطلدددوب ا ادلددددادة /
 كانت عروف البعثة واالىتصاص تقتملح ذلك.

تعتمد قواعد ادلوازندة الديت يملدعها رللدس التعلديم العدايل بد  معددالت  -ج
 عات والههادات األىرى السورية وغآل السورية.شهادات اجلام
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 الفصل الرابع
 المنح واإلجازات الدراسية

 أواًل: المنح:
 ادلنح اليت تقدم للجمهورية العربية السورية هح: -26المادة

مدددددنح للدراسددددددة ا جامعددددددات ومعاهدددددد دب تلددددددف مسددددددتوياهتا معتمدددددددة  - أ
ن ا للحصدول علددى شدهادة أو درجددة علميدة ويسددتفيد منهدا الندداجحو 

 إع ين البعثات وادلعيدين. 
مددنح ل طددد ع أو للتدددريب ا الندددواحح العلميددة أو الفنيدددة أو العمليدددة  -ب               

وتنحصددر االسدددتفادة منهددا بالعدددامل  ادلاصدددل  ا اجلهددات العامدددة عدددن 
 طريق هيئة الت طيط والتعاون الدويل.

لديت تتملدمنها االتفاقيدات الثقافيدة مددع ال جيدوز االسدتفادة مدن ادلددنح الدراسدية ا -27المـادة
الددول العربيددة واألجنبيددة وادلنممددات الدوليددة إال عددن طريددق الددوزارة  وال جيددوز 
االسدتفادة مددن أي منحدة اط عيددة أو تدريبيدة إال عددن طريدق هيئددة الت طدديط 

 والتعاون الدويل.
تقددم إليهدا مدن على صبيدع اجلهدات العامدة أن ربيدل ادلدنح أيداً كدان نوعهدا الديت  -28المادة

الدددول العربيددة أو األجنبيدددة أو ادلنممددات الدوليددة أو أي جهدددة أىددرى وبدددأي 
أو هيئدددددة  وزارة التعلددددديم العدددددايل والبحدددددث العلمدددددحشدددددكل مدددددن األشدددددكال إىل 

 الت طيط والتعاون الدويل حسب احلال.
زارة  يددل الددوزير ادلددنح الدراسددية بعددد قبوذلددا إىل ادلددديريات ادل تصددة ا الددو  -أ -29المــادة

أو إىل اجلامعددات لتت ددم إجددرا ات اإليفدداد عليهددا وفددق األحكددام ادلتعلقدددة 
 .(1)بالبعثات الدراسية الواردة ا هما ادلرسوم التهريعح

                                                 
 1717/ لعام 6ادلرسوم التهريعح رقم / -1752/ لعام 33ادلرسوم التهريعح رقم / - 1
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ا حدال تعددمر االسددتفادة مددن ادلددنح الدراسدية وفقدداً ألحكددام هددما ادلرسددوم  -ب
 التهددريعح جيددوز بقددرار مددن الددوزير بندددا  علددى موافقددة رللددس التعلدديم العدددايل
اإلعدددد ن عددددن هددددمأل ادلددددنح دبوجددددب إعدددد ن يتقدددددم لدددده شلددددن تتددددوافر فدددديهم 
الهدروط اةدددة فيده ويدتم التفا ددل بيدنهم وفدق األسدس ادلعتمددة ا هددما 
ادلرسوم التهريعح على أال تلتدام الدولدة بدأي نفقدة ذبداأل الدمين يسدتفيدون 

 من أحكام هما اإلع ن وال تلتام الدولة بتعيينهم.
ت ادلنحددة اط عيدة أو تدريبيدة فيبدت بأمرهددا مدن قبدل هيئدة الت طدديط إذا كاند -02المـادة

والتعددداون الددددويل وربيلهدددا إىل اجلهدددات العامدددة حبسدددب ندددوع ادلنحدددة وطبيعتهدددا 
ووفدددددددق الهدددددددروط الدددددددواردة ا إعددددددد ن ادلنحددددددددة ودبدددددددا ينسدددددددجم مدددددددع األنممددددددددة 
واإلجددددرا ات الواجددددب إتباعهددددا للرتشدددديح ادلو دددددوعة مددددن قبددددل رتاسددددة رللدددددس 

 .(2)الوزرا 

ــــادة جيددددوز ذليئددددة الت طدددديط والتعدددداون الدددددويل ادلوافقددددة علددددى ادلددددنح التدريبيددددة الدددديت  -02الم
 تطلبها اجلهات العامة حبيث ال تايد مدة ادلنحة على سنت .

 ثانيًا: اإلجازات الدراسية:
جيدددوز مدددنح العدددامل  الدددداتم  السدددوري  ا اجلهدددات العامدددة إجدددازة دراسدددية  -00المـــادة 

اهددددد واجلامعددددات السددددورية أو العربيددددة أو األجنبيددددة للحصددددول للدراسددددة ا ادلع
/ 2علدددى شدددهادة أعلدددى مدددن الهدددهادة الددديت  ملو دددا وفدددق مدددا ورد ا ادلدددادة /

 من هما ادلرسوم التهريعح. 
ربددددد مدددة اإلجددازة الدراسدددية ادلمنوحددة للدراسددة للحصدددول علددى شدددهادة أو  -03المــادة 

 ت وادلنح الدراسية.درجة علمية وفق األحكام ادلتعلقة بالبعثا

                                                 
 .68ص 55/7/1776تاريخ  5185/5تعليمات رتاسة رللس الوزرا  رقم  - 2
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تالدف ا كددل جهدة مدن اجلهددات العامدة جلندة لدجددازات الدراسدية بقدرار مددن  -06المـادة 
الددوزير ادل دددتص وزبددتص بدددالنمر ا طلبددات العدددامل  لددديها للحصدددول علدددى 

 اإلجازات ادلمكورة.
 جيب أن تتوافر ا طالب اإلجازة الدراسية الهروط اةتية: -05المادة 

أو أن ميملدددح سدددنة علدددى تعيينددده بعدددد عودتددده مدددن أن يكدددون ماصدددً    - أ
اإليفداد وفددق أحكددام هددما ادلرسددوم التهددريعح إذا كددان باألصددل موعفدداً 

 أو عامً  .

أن يكدون حاصددً  علددى درجددة اإلجددازة علددى األقددل وأال يقددل معدلدده  -ب
 ا الههادة اليت سيتابع دراسته على أساسها عن جيد.

ح أن يهدددالها بعددد عودتددده مدددن أن يكددون أهدددً  لهددال الوعيفدددة ادلرشدد -ج
 اإليفاد.

أن تكددون اجلهددة الددديت يتبعهددا طالددب اإلجدددازة حباجددة إىل نددوع الدراسدددة  -د 
 المي سيقوم به.

أن تكدددون الدراسددددة الدددديت سدددديقوم  دددا وثيقددددة الصددددلة بعملدددده احلددددايل أو  -ه 
 العمل المي سيسند إليه.

فيهددا تثبددت  أن يدةز وثيقددة مددن ادلعهددد أو اجلامعددة الديت سدديتابع دراسددته -و
 قبوله فيها ا الوقت اةدد لدجازة.

أن  صدددل علددددى الهدددهادة الصددددحية ادلطلوبدددة مددددن ادلرشدددح  للبعثددددات  -ز
 الدراسية من قبل جلنة فحص العامل .

يقتصدر مدنح اإلجدازة الدراسددية بدأجر علدى العدامل  ا اجلهدات العامدة الددمين  -06المـادة
العلميدددة وت يتجددداوزوا األربعددد  مدددن ذبددداوزوا السدددن اةدددددة للرتشددديح للبعثدددات 
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العمر وجيب أن تتدوافر ا طالدب اإلجدازة بدأجر إ دافة إىل الهدروط اةدددة 
 ا ادلادة السابقة ما يأيت: 

أال يقددل معدلددده ا الهدددهادة الدديت سددديتابع دراسدددته علددى أساسدددها عدددن  - أ
 جيد جدًا. 

 أن تكون درجة كفا ته ا عمله جيد جدًا. - ب

إلجددازات الدراسدية ا اجلهددة العامددة ا طلبدات اإلجددازة وتتحقددق تنمدر جلنددة ا -07المــادة
مدن تدوافر الهدروط ادلطلوبددة فيهدا فدإذا وافقدت علددى منحهدا ترفدع تقريدراً معلددً  
إىل الدوزير ادل ددتص باجلهددة ليقددرر ادلوافقدة علددى اإلجددازة وإحالتهددا إىل اللجنددة 

ن اإلجددددازة ا التنفيميدددة ا الدددوزارة وتت دددم هدددمأل اللجندددة قرراهدددا النهددداتح بهدددأ
  و  توافر الهروط ادلطلوبة ا هما ادلرسوم التهريعح.

جيدوز إلادا  اإلجدازة الدراسدية بدأجر أو بددون أجدر بقدرار مدن اللجندة التنفيميدة  -08المادة
وموافقدة الددوزير ادل دتص بنددا  علدى اقددرتاح معلددل مدن اجلهددة العامدة الدديت يعمددل 

 لديها العامل.
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 الفصل الخامس
 ة الطبية للموفديناللياق

 
يطلددب مدددن ادلرشدددح لديفدداد قبدددل صدددور صدددك إيفدددادأل أن  صددل مدددن جلندددة  -09المـــادة

فحدص العددامل  علددى شددهادة صددحية تثبددت سدد مته مددن األمددراض وسدد مة 
حواسده وقابليتدده اجلسددية الدديت تسددمح بدراسدة االىتصدداص ادلوفدد مددن أجلدده 

 والقيام بالعمل المي سيسند إليه.
ان بلدد اإليفدداد أو نددوع الدراسدة يتطلددب شددروطاً صدحية معينددة فدد  بددد إذا كدد -32المــادة

 أن تتملمن الههادة الصحية ما يهعر بتوافر همأل الهروط ا ادلرشح. 
إذا ت يتقدددم ادلرشددح لديفدداد بالهددهادة الصددحية ادلطلوبددة أثنددا  ادلدددة اةددددة  -32المــادة

فتطبددق عليددده  يسددقط حقدده بددملك اإليفاد.أمدددا إذا كددان الرتشدديح علدددى منحددة
 ( من هما ادلرسوم التهريعح.65أحكام ادلادة )
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 الفصل السادس
 إصدار القرارات

 
تنفددم قدددرارات اللجنددة التنفيميدددة بدددد اً مددن تددداريخ اعتمادهددا أو التددداريخ الدددمي  -30المـــادة

  دد فيها للتنفيم.
اسدددية تنفيددماً لقدددرارات اللجنددة التنفيميدددة تصددددر قددرارات اإليفددداد ببعثددة در  -أ -33المــادة 

بقدددرار مدددن الدددوزير سدددوا  أكدددان ادلوفدددد طالبددداً أم مدددن العدددامل  ا اجلهددددات 
 العامة. 

تصدددددر قدددددرارات إيفدددداد ادلسدددددتفيدين مددددن ادلدددددنح االط عيددددة أو التدريبيدددددة  -ب          
تنفيددماً دلوافقددة هيئددة الت طدديط والتعدداون الدددويل عددن الددوزير ادل ددتص أو 

 وم مقامه ا اجلهة العامة.من يق
تصددر عددن الدوزير ادل ددتص أو مددن يقدوم مقامدده ا اجلهدة العامددة قددرارات  -ج          

َ  لقرارات اللجنة التنفيمية ا  .  الوزارة منح اإلجازة الدراسية تنفيمًا
سبددد قددرارات اإليفداد ببعثددة دراسدية وتنهددى مدن السددلطة نفسدها صدداحبة احلددق  -36المــادة

األصددددلح علددددى أال تتجدددداوز مددددددة التمديددددد سددددنة واحدددددة للموفدددددد ا اإليفدددداد 
للحصدددددول علددددددى شددددددهادة الدددددددكتوراأل وسدددددتة أشددددددهر للحصددددددول علددددددى درجددددددة 

 ادلاجستآل وسنة واحدة للموفد للحصول على درجة اإلجازة.
ال زبملددددع القددددرارات ادلهددددار إليهددددا ا ادلددددواد السددددابقة للتأشددددآل مددددن اجلهددددداز  -35المــــادة 

 ة.ادلركاي للرقابة ادلالي
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 الفصل السابع
 حقوق الموفد

 
ال جيدددوز إ ددا  اإليفدداد إال بقدددرار مددن اللجنددة التنفيميدددة وذلددك ا احلددداالت  -36المــادة  

 اليت نص عليها هما ادلرسوم التهريعح. 
إذا حصددل ادلوفددد علدى الهددهادة الدديت أوفددد مدن أجلهددا يعدد  ادلوفددد علددى  -أ -37المــادة

توجددب علددى اجلهددة الدديت أوفددد حلسددا ا أن تعيندده ا الوعيفددة أساسددها  وي
ادل تمدددة لهدددهادته فدددور و دددعه ربدددت تصدددرفها مدددن قبدددل مديريدددة البعثدددات 
العلميدة ا الدوزارة. وعلدى اجلهددة ادلدمكورة أن تلحده ا م كهدا الوعدداتف 
اخلاصدة ادل تمدة لفئدات ادلوفددين حلسدا ا أو دلدراتبهم ودرجداهتم د حسدب 

الهدهادة الديت سيحصدلون عليهدا وذلدك بدد ا مدن السدنة  احلدال د وحسدب
 ادلتوقعة النتها  إيفادهم.

ا حدال عددم تدوافر الهداغر أو االعتمدداد لتعيد  ادلوفدد ا اجلهدة الديت أوفددد  -ب      
حلسدا ا فيعد  إ ددافة إىل م كهدا ا الفئدة أو ادلرتبددة والدرجدة اللتد  زبولدده 

ادل وتدددفع أجددورأل وتعويملدداته مدددن إيامهددا شددهادته حسددب تقدددير جلنددة التعدد
الدددوفر العدددام ا موازنتهدددا إىل حددد  رصددددد االعتمددداد ا موازندددة تلدددك اجلهددددة  
وتتحمدل موازنددة البعثدات ا الددوزارة أجددر ادلوفدد ببعثددة دراسدية فقددط حبسددب 
الهدهادة الدديت أوفددد مددن أجلهددا أثنددا  الفدرتة الواقعددة بدد  تدداريخ و ددع نفسدده 

عييندده ا اجلهدددة الدديت سددديع  فيهددا علدددى ربددت التصدددرف وانتهددا  إجدددرا ات ت
أال يايدد ذلدك علددى سدتة أشدهر وبعدددها تددفع أجدورأل مددن اجلهدة الديت و ددع 

 ربت تصرفها.           
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إذا كددددان ادلوفددددد معيدددددداً فيددددتم تعييندددده وفدددددق األحكددددام ادلنصددددوص عليهدددددا ا  -ج            
 قانون تنميم اجلامعات والتحته التنفيمية.

ادلوفدد موعفداً أو عدامً  قبدل إيفدادأل وحاصدً  علدى موافقدة اجلهدة الديت إذا كدان  -38المادة
يعمددل  ددا علدددى اإليفدداد فيمددل أثندددا  مدددة اإليفدداد زلتفمددداً بوعيفتدده ا اجلهدددة 
الدديت يعمددل  ددا قبددل اإليفدداد وتعددد مدددة اإليفدداد مددن اخلدمددة الفعليددة وربسددب 

ادلتبددع ا تلدددك  ا ادلعدداش أو التأمينددات االجتماعيدددة والرتفيددع دبوجددب النمدددام
اجلهدة وذلدك إىل حد  تعيينده أو نقلده إىل اجلهدة اجلديددة الديت أوفدد حلسدا ا  
وعلددى ادلوفددد ادلددمكور تأديددة االلتاامددات ادلرتتبددة عليدده دبوجددب أنممددة التددأم  
وادلعاشددددددات أو التأمينددددددات االجتماعيدددددددة عددددددن مدددددددة إيفدددددددادأل وفقدددددداً ل نممدددددددة 

 النافمة.
الدددمي حصددل علدددى الهدددهادة ادلطلوبدددة منددده أن يطلدددب  دددق للطالدددب ادلوفدددد  -39المـــادة

احتسدداب مدددة إيفددادأل ا اخلدمدددة الفعليددة علددى أن يقددددم طلبدداً ىطيدداً بدددملك 
للمرجددع التددأميين ىدد ل مدددة ىدمتددده اخلا ددعة للتددأم   ويرتتددب عليدده دفدددع 

 االلتاامات ادلقررة ا القوان  النافمة 
مد ك جهتده إىل فئدة أو مرتبدة أو درجددة إذا وصدل ادلوفدد أثندا  مددة إيفدادأل ا  -62المـادة

أعلددى مددن الفئددة أو ادلرتبدددة والدرجددة الدديت سدديع  فيهدددا حسددب الهددهادة الددديت 
حصدل عليهددا وأوفددد مددن أجلهددا ا اجلهدة ادلوفددد حلسددا ا فيحددتفه دبددا وصددل 

 إليه عند تعيينه ا اجلهة اجلديدة.
لددده التعيددد  ا مدددد ك إذا تبددد  أن شددددهادة ادلوفدددد الددديت أوفدددد مددددن أجلهدددا زبو  -62المـــادة

جهتددده ا فئددددة أو مرتبدددة أو درجددددة أعلدددى شلددددا ةولددده التعيدددد  ا مددد ك اجلهددددة 
ادلوفدددد حلسددددا ا فيعددد  ا  اجلهددددة اجلديددددة علددددى أسددداس مددددا زبولددده الهددددهادة 

 ادلمكورة ا جهته السابقة.
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حقداً تعدد اجلدواتا وادلكافدات ادلاليدة الديت  صدل عليهدا ادلوفدد أثندا  مددة إيفدادأل  -60المادة
لده  وكدملك الرسدوم واألقسداط الدراسدية ورسدوم االمتحدان الديت يتقدرر إعفدا أل 

 منها أو اليت ترد له بسبب تفوقه ا الدراسة.
تعدود ملكيددة االىرتاعدات الدديت يبتكرهدا ادلوفددد وادلتعلقدة بت صصدده أثندا  مدددة  -63المــادة

ملدددداً إيفدددادأل مناصدددفة لددده وللدولددددة وتسدددجل با ددده وميددددنح ا هدددمأل احلالدددة تعوي
ماليداً مقطوعداً تقدددرأل جلندة فنيددة يصددر بتأليفهدا قددرار مدن رتدديس اللجندة العليددا 
إ دافة إىل نفقدات تسددجيل بدرا ة االىدرتاع ويصددرف هدما التعدوي  ونفقددات 

 التسجيل من موازنة البعثات العلمية ا الوزارة.
األ  ددق للموفددد ببعثددة دراسددية للحصددول علددى درجددة اإلجددازة أو الددددكتور  -أ -66المــادة 

أن يعدددود وعاتلتددده إىل الدددوطن كدددل سددددنت  مي ديتددد  علدددى نفقدددة الدولددددة 
 ذهاباً وإيابا وذلك ى ل مدة اإليفاد األساسية وسبديدها.

جيددوز للموفددد ا غدددآل احلالددة السددابقة أن يعدددود وعاتلتدده للددوطن مدددن دون  -ب  
 أن يتقا ى أجور السفر. 

ق ادلاليددددة الناشددددئة عنهددددا ا النمدددددام ربدددددد شددددروط العددددودة ومدددددهتا واحلقدددددو  -ج             
 .(3)ادلايل ذلما ادلرسوم التهريعح

الددددمي  صدددددل علددددى الهددددهادة ادلطلوبدددددة مندددده  ددددمن مددددددة  -ميددددنح ادلوفددددد  -د    
اإليفداد األساسددية دون إ ددافة أي سبديددد أو ذبميددد ذلددمأل ادلدددة  ويعددود إىل 

 ( مدددددن هددددددما34مدددددن ادلدددددادة )/ه/ الدددددوطن  دددددمن ادلددددددة اةدددددددة ا الفقدددددرة 
ادلرسدددددوم التهدددددريعح مكافدددددأة ماليدددددة تعددددددادل ث ثدددددة أمثدددددال األجدددددر الهددددددهري 

إذا كددددان موفددددداً لدرجددددة اإلجدددددازة  ادلقطددددوع للهددددهادة الدددديت سدددديع  دبوجبهدددددا
سددتة أمثدددال إذا كددان موفدددداً لدرجددة ادلاجسدددتآل واثنتددا عهدددر مددثً  إذا كدددان و 

                                                 
 .32نمام ادلايل للبعثات العلمية ص/ من ال5ادلادة / - 3
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قدددددير موفدددداً للدددددكتوراأل أو ادلاجسدددتآل والدددددكتوراأل معدددًا  كمددددا ميدددنح شددددهادة ت
 تعتمد من الوزير.
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 الفصل الثامن
 واجبات الموفد 

 
 ترتتب على ادلوفد الواجبات اةتية: -65المادة 

 القيام دبوجبات اإليفاد ا ادلواعيد ادلقررة ذلا. -أ
متابعدة دراسدته مدن دون تقصدآل أو هتداون حدا  صدل علدى الهددهادة  -ب

 ددة إليفادأل.ادلطلوبة منه أثنا  ادلدة اة

اةافمدة علدى  عدة بد دأل والتقيددد بقوانينهدا وأنممتهدا  واحدرتام قددوان   -ج
 وأنممة الب د اليت يوفد إليها وتقاليدها. 

اإلجابدة عددن صبيددع ادلعلومددات ادلطلوبددة مددن قبددل ادللحددق الثقدداا أو مددن  -د
يقددوم مقامددده ا البعثدددة الر يدددة للدولددةر وتقددددي تقدددارير نصدددف سدددنوية 

 آل دراسته إىل اجلهة ادلوفدة. عن س

العددودة إىل الددوطن وو ددع نفسدده ربددت تصددرف اجلهددة ادلوفدددة ىددد ل  -ه 
مددددة سدددت  يومددداً علدددى األكثددددر مدددن تددداريخ انتهدددا  دراسدددته وصلاحدددده ا 
الهدددهادة أو مددددن تدددداريخ الدددددفاع عدددن األطروحددددة الدددديت سددددينال دبوجبهددددا 

  الههادة ادلطلوبة اليت أوفد من أجلها.
وفدددون ل طدد ع أو للتدددريب فعلدديهم أن يعددودوا إىل عملهددم وأمددا ادل     

ا إداراهتدددم ىددد ل مددددة مخسدددة عهددددر يومددداً علدددى األكثدددر مدددن انتهددددا  
 مدة إيفادهم.

  مر على ادلوفد أثنا  مدة اإليفاد ما يأيت:  -66المادة
مباشدددرة أي عمددددل بقصددددد الدددربح أو احلصددددول علددددى أجدددر ىددددارج عددددن  - أ

كددان العمدل ال يددرتبط دبو دوع دراسددته نطداق أجدر اإليفدداد الر دح إذا  
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واىتصاصده  أمدا اذا كدان مدن مسددتلامات دراسدته أو كدان نتيجدة ذلددمأل 
الدراسدة فديمكن أن يسدمح لده دبااولتده بعدد موافقدة مسدبقة مدن اللجندة 

 التنفيمية. 
تايدددآل نددددوع الدراسدددة أو اىتصاصددددها إال دبوافقددددة مسدددبقة مددددن اللجنددددة   - ب

ادلوفدد حلسدا ا بهدرط أال يداثر ذلددك  التنفيميدة اسدتناداً إىل رأي اجلهدة
 ا مدة اإليفاد.

 تايآل بلد الدراسة إال دبوافقة مسبقة من اللجنة التنفيمية.  -ج

تايدآل اجلامعدة أو الكليددة أو ادلعهدد الددمي يددرس فيده  ددمن بلدد اإليفدداد  -د 
)مددددددع اةافمددددددة علددددددى االىتصدددددداص( إال دبوافقددددددة مسددددددبقة مددددددن اللجنددددددة 

 التنفيمية.

بلدددد اإليفددداد إال دبوافقددة كدددل مدددن ادلهددرف الدددداىلح واخلدددارجح  ماددادرة -ه  
 واللجنة التنفيمية.

 االنتساب إىل أي منممة غآل معرتف  ا من الدولة. -و
يلتدددام ادلوفددد الدددمي حصددل علدددى الهددهادة الددديت أوفددد مدددن أجلهددا باخلدمدددة  -أ-67المــادة

 لدى اجلهة اليت أوفد حلسا ا. 
ة سددددوا  أكاندددددت هدددددمأل البعثدددددة دراسدددددية أو ال جيددددوز تعيددددد  مدددددن أوفدددددد ببعثددددد -ب

إط عيدة أو تدريبيدة تايدد مددهتا علدى سدتة أشدهر إال لددى اجلهدة الديت أوفدد 
 لصاحلها أو من قبلها.

ال جيددددددوز نقددددددل ادلوفددددددددين الددددددمين تنطبددددددق علددددددديهم الفقرتددددددان السددددددابقتان مدددددددن -ج
م كدداهتم ادلعينددد  فيهدددا إىل أي مددد ك اىددر إال بعدددد انتهدددا  التددداامهم وفدددق 

 م هما ادلرسوم التهريعح إال ا احلالت  اةتيت :أحكا
 إعادة هيكلة اجلهة ادلع  فيها وت تعد حباجة إىل ىدماته. -5
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تأديددة االلتاامددات ادلاليدددة ادلرتتبددة بممتدده وفدددق أحكددام هددما ادلرسدددوم  -1
 التهريعح.

س ( بقددددرار مددددن رتدددددي1و5ويددددتم النقددددل ا احلددددالت  ادلددددمكورت  ا البندددددين )                
 رللس الوزرا . 

ربسددب مدددة اخلدمدددة الدديت يلتددام  دددا ادلوفددد للدراسددة وفدددق أحكددام الفقدددرة /أ/  -د
مدددن هدددمأل ادلدددادة علددددى أسددداس مثلدددح مددددة اإليفدددداد علدددى أال  تقدددل ادلددددة عددددن 
مخدس سددنوات  وربسددب مدددة ىدمددة العلددم الدديت يقملدديها ادلوفددد بعددد عودتدده 

إلعددددارة واالسددددتيداع مدددن أصددددل ادلدددددة الدددديت يلتددددام خبدددددمتها وال ربسددددب مدددددة ا
واإلجدددددازة اخلاصدددددة بددددد  أجدددددر والنددددددب الكلدددددح مدددددن أصدددددل ادلددددددة الددددديت يلتدددددام 

 .  (4)خبدمتها
ال يصدددر قدددرار اإليفدداد إال بعدددد أن يقدددم ادلرشدددح لديفدداد كفالدددة يتعهدددد  -أ -68المـــادة

فيهدا مددع كفيلدده بددأدا  صبيددع النفقدات واألجددور الدديت ترتتددب عليدده دبوجددب 
 عح.أحكام هما ادلرسوم التهري

كفالددة ادلوفدددد وفددق أحكدددام هددما ادلرسدددوم التهددريعح تملدددامنية يلتددام الكفيدددل  -ب 
بالتملددامن مددع ادلوفددد بوفدددا  صبيددع ادلبددالا ادلرتتبددة علدددى ادلوفددد نتيجددة إيفدددادأل 
مهمدا تاددآل ندوع الدراسددة أو مدددة  اإليفداد أو بلدددأل أو اجلهدة ادلوفددد حلسددا ا 

يدل ملتامداً حدا انتهددا  حدا لدو حت ربديدد قيمدة زلدددة للكفالددة  ويبقدى الكف
 التاام ادلوفد دبوجب أحكام هما ادلرسوم التهريعح.

ربددددددد بقدددددرار مددددددن الدددددوزير أنددددددواع الكفددددداالت ادلقبولددددددة ودرجاهتدددددا وحدددددددودها  -ج 
 .(5)وأصول التصديق عليها

                                                 
  .54من النمام ادلايل للبعثات العلمية ص 14انمر ادلادة  -4
  .74ص 16/5/1717/و تاريخ 57القرار رقم  - 5
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يسدقط حددق ادلرشدح لديفدداد ببعثددة دراسدية أو إجددازة دراسدية الددمي ال يقدددم  -69المــادة 
/ مددددن هدددما ادلرسدددوم التهددددريعح ا 37جدددب ادلدددادة /الكفالدددة ادلطلوبدددة مندددده دبو 

( مددن 65أحكددام ادلددادة ) تطبددق عليدهاإليفداد وإذا كددان الرتشدديح علدى منحددة 
 هما ادلرسوم التهريعح.

يسدددقط حدددق ادلرشدددح لديفددداد ببعثدددة دراسدددية الدددمي يصددددر قدددرار إيفدددادأل  -أ -52المـــادة 
مددن ادلددادة ويت لدف عددن القيددام دبوجبددات اإليفدداد طبقداً حلكددم الفقددرة /أ/ 

 / من هما ادلرسوم التهريعح.34/
أمدددا ادلرشدددح الدددمي يصددددر قدددرار إيفدددادأل ويت لدددف عدددن االلتحددداق دبكددددان  -ب

الدراسدة عدن ادلوعددد اةددد ألسددباب غدآل مدةرة أو يسددتنكف عدن متابعددة 
الدراسدددددة الددددديت أوفدددددد مدددددن أجلهدددددا فيسدددددقط حقددددده ا اإليفددددداد و دددددرم مدددددن 

وات  كمددا تسدددرتد مندده صبيدددع الرتشدديح ألي بعثدددة دراسددية دلددددة ثدد ث سدددن
ادلبددالا الددديت تكدددون اجلهدددة ادلعنيدددة قددد صدددرفتها عليددده  ويطبدددق حكدددم هدددمأل 

 ادلادة على ادلوفد بإجازة دراسية ا احلاالت ادلماثلة.
ا كددل مددن احلدددالت  السددابقت  إذا كددان ادلرشدددح معيددداً تنهددى ىدماتددده ا  -ج

 مة النافمة.اجلامعة وتصفى حقوقه التقاعدية وفق القوان  واألنم
( 65إذا كدددان الرتشددديح علدددى منحدددة تطبددددق علدددى ادلرشدددح أحكدددام ادلددددادة ) -د 

 من هما ادلرسوم التهريعح.
إذا قصدر ادلوفدد ببعثدة دراسددية أو إجدازة دراسدية سلالفداً بدملك أحكدام الفقددرة  -52المـادة 

/ يعددددرض أمدددددرأل علددددى اللجندددددة التنفيميددددة لتطبدددددق عليددددده 34/ب/ مددددن ادلدددددادة /
 : القواعد اةتية

إذا رسب ادلوفد أثنا  مدة اإليفداد أكثدر مدن عدام دراسدح واحدد بددون  - أ
عدمر تقبلده اللجندة التنفيميدة فينهدى إيفدادأل ويطالدب وكفيلده بالتملددامن 
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جبميدددع األجددددور والنفقددددات الدددديت صدددرفت عليددددهر وجيددددوز للجنددددة ذبميددددد 
و دعه ومنحدده فرصدة أىددآلة للنجدداح دلددة ال تايددد علددى عدام فددإذا صلددح 

إليفداد د اسدتمراراً إليفدادأل األساسدح أو سبديدداً لده د أعيددت لده صدفة ا
وإال أ دددح إيفدددادأل  اتيدددداً وال يعطدددى ادلوفدددد أجددددرأل أو فدددرق منحتددده عددددن 
فددرتة التجميددد وال تعددد فددرتة التجميددد  ددمن فددرتة اإليفدداد اةسدددوبة ا 

 اخلدمة الفعلية.

إذا رسددددددددب ادلوفددددددددد أو قصددددددددر ا الدراسددددددددة وزادت سددددددددنوات تقصددددددددآلأل -ب
نصدددددددف ادلددددددددة األساسدددددددية اةدددددددددة ا قدددددددرار اإليفددددددداد  ورسددددددوبه علدددددددى

للحصددول علدددى الهدددهادة فينهدددى إيفددادأل مهمدددا يكدددن عدددمرأل ويطالدددب 
وكفيلده بالتملددامن بدرد  ددعف األجدور والنفقددات ادلصدروفة عليدده فعددً  

 أثنا  إيفادأل.

جيدوز للجندة التنفيميدة تأجيدل مطالبددة ادلوفدد  الدمي أ دح إيفدادأل وفددق   - ج
ادة  بددددداألجور والنفقدددددات ادلصدددددروفة عليدددددده الفقدددددرة /ب/ مدددددن هدددددمأل ادلدددددد

وذبميددد و ددعه دلدددة سددنة علددى األكثددر مددن تدداريخ إ ددا  إيفددادأل ليتدددابع 
دراسدددته علددددى نفقتددده اخلاصددددة و صدددل علددددى الهدددهادة الدددديت أوفدددد مددددن 
أجلهددا وعندددد حصدددوله علدددى هدددمأل الهدددهادة يلدددام خبدمدددة اجلهدددة ادلوفدددد 

قدددة الدولددة علدددى حلسددا ا دلدددة تعدددادل مثلددح ادلدددة الددديت درسددها علددى نف
أال تقددددل عددددن مخددددس سددددنوات  وتطبددددق عليدددده األحكددددام ادلطبقددددة علدددددى 
ادلوفددد. وعنددد نكولددده عددن أدا  اخلدمددة ادلدددمكورة تطبددق عليدده األحكدددام 
ادلتعلقدددة بدددالنكول. وإذا ت  صدددل علدددى الهدددهادة ادلطلوبدددة أثندددا  مدددددة 
التجميدد ادلدمكورة يطالدب وكفيلده بملدعف األجدور والنفقدات ادلصددروفة 

 .ثنا  مدة إيفادألعليه أ
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يعدود للجنددة التنفيميددة احلدق ا ربديددد مدددة اإليفداد األساسددية للموفددد  - د
حبسددددب ندددددوع الدراسدددددة ودرجتهددددا و دددددق ذلدددددا إعددددادة النمدددددر ا قراراهتدددددا 
ادلتعلقدة  ددما الهددأن ا  ددو  ادلعلومددات الدديت تتددوافر لددديها أثنددا  تلددك 

 ادلدة.

)ببعثدددة دراسدددية أو إجدددازة دراسدددية( إذا للجندددة التنفيميدددة إ دددا  إيفددداد ادلوفدددد  -50المـــادة 
ثبدت لددديها مددن التقددارير الددواردة بهدأنه أن سددآل دراسددته ينبدد  بعدددم إمكانيددة 
ربقيدق الاددرض ادلقصددود مدن اإليفدداد ويطالددب ادلوفددد الدمي أ ددح إيفددادأل ذلددما 
السددبب وكفيلددده بالتملددامن بدددرد األجددور والنفقدددات ادلصددروفة عليددده أثنددا  مددددة 

 إيفادأل.
لددى اللجندة التنفيميددة إ ددا  إيفداد ادلوفددددد )ببعثددة دراسدية أو إجددازة دراسددية( ع -53المــادة 

الدمي يسدد  إىل  عددة بدد دأل و ةددالف قوانينهددا وأنممتهددا ا بلددد اإليفدداد أو 
يسد  إىل البلددد الددمي يددرس فيدده و ةددالف أنممتده و تقاليدددأل سلالفددا بددملك 

ريعح   ويطالددب / مددن هددما ادلرسدوم التهدد34أحكدام الفقددرة /ج/ مددن ادلدادة /
وكفيلدده بالتملدددامن بدددرد ث ثدددة أمثدددال األجدددور والنفقدددات ادلصدددروفة عليددده أثندددا  

 .مدة إيفادأل
للجنددة التنفيميدة إ ددا  إيفدداد ادلوفدد )ببعثددة دراسددية أو إجدازة دراسددية( الددمي  -56المــادة 

ميتندع بعددد إنددمارأل عدن تقدددي صبيددع ادلعلومدات ادلطلوبددة مددن قبدل اجلهددة ادلوفدددة 
الثقددددداا أو مدددددن يقدددددوم مقامددددده أو يقددددددم معلومدددددات كاذبدددددة سلالفدددددا  أو ادللحدددددق

/ مدددن هددددما ادلرسدددوم التهددددريعح   34بدددملك أحكدددام الفقددددرة /د/ مدددن ادلددددادة /
ويطالدددب وكفيلدددده بالتملدددامن بددددرد  دددعف األجددددور والنفقدددات ادلصددددروفة عليدددده 

 أثنا  مدة إيفادأل.
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ة أو إجدازة دراسدية ( الدمي للجنة التنفيميدة إ دا  إيفداد ادلوفدد ) ببعثدة دراسدي -55المادة 
/ مدددددن هددددما ادلرسدددددوم التهدددددريعح 35ةددددالف أحكدددددام الفقددددرة /أ/ مدددددن ادلددددادة /

ويباشر عم  ىارجا عدن نطداق دراسدته بقصدد الدربح أو احلصدول علدى أجدر 
إ دددافة ألجدددر اإليفددداد وذلدددك بعدددد إندددمارأل باالنقطددداع عدددن العمدددل  ويطالدددب 

 عليه أثنا  مدة إيفادأل.وكفيله بالتملامن برد األجور والنفقات ادلصروفة 
للجنددة التنفيميدة إ ددا  إيفدداد ادلوفدد )ببعثددة دراسددية أو إجدازة دراسددية( الددمي  -56المــادة 

ياددددآل ندددددوع الدراسددددة أو بلددددددها أو اجلامعدددددة الدددديت يددددددرس فيهددددا بددددددون موافقدددددة 
/ مدددن 35د( مدددن ادلدددادة / -ج-مسددبقة سلالفدددا بدددملك أحكدددام الفقدددرات )ب

وكفيلددددده بالتملدددددامن بدددددرد  دددددعف األجدددددور هددددما ادلرسدددددوم التهدددددريعح ويطالدددددب 
 والنفقات ادلصروفة عليه أثنا  مدة إيفادأل.

للجندة التنفيميددة حرمدان ادلوفددد ببعثدة دراسددية الدمي ياددادر بلدد اإليفدداد دون  -57المــادة 
/ مددن هددما ادلرسدددوم 35مددن ادلدددادة //ه/ موافقددة سلالفددا بددملك أحكدددام الفقددرة 

اب الدولدددة دبوجدددب ادلدددادة التهددريعح مدددن حدددق العدددودة إىل الدددوطن علدددى حسددد
 / من هما ادلرسوم التهريعح. 33/

علددى اللجنددة التنفيميددة إ ددا  إيفداد ادلوفددد )ببعثددة دراسددية أو إجددازة دراسددية(  -58المــادة 
/ وينتسدب إىل منممدة غددآل 35الدمي ةدالف أحكدام الفقدرة /و/ مدن ادلدادة /

ور والنفقدات معرتف  ا من الدولدة و يطالدب و كفيلده بدرد ث ثدة أمثدال األجد
 ادلصروفة عليه أثنا  مدة إيفادأل.

يطالدددب ادلوفددد  الدددمي  صددل علددى مددددة اإليفدداد األساسدددية وينهددى إيفدددادأل  -59المــادة 
لعدددددم حصددددوله علدددددى ادلاهددددل العلمددددح  وكفيلددددده بالتملددددامن بملددددعف األجدددددور 

 والنفقات ادلصروفة عليه أثنا  مدة اإليفاد.
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دراسدية بددون أجددر وفدق أحكدام هدما ادلرسددوم ا حدال مطالبدة ادلوفددد بإجدازة  -62المـادة 
التهددددريعح يددددتم حسدددداب التعويملددددات الدددديت يدددددفعها دبددددا يددددوازي األجددددور الدددديت 

 يتقا اها لو كان موفدًا على أساس إجازة دراسية بأجر.
إذا ىدالف ادلوفددد )ببعثدة دراسدية أو إجدازة دراسددية( أحكدام الفقدرة /هدد/ مددن  -62المـادة 

التهدريعح جيدب علدى اللجندة التنفيميدة مطالبتده  / من هدما ادلرسدوم34ادلادة /
وكفيلدده بالتملدددامن بدددرد  دددعف األجدددور والنفقددات ادلصدددروفة عليددده أثندددا  مددددة 

 .(6)إيفادأل
و ميكدن للجندة التنفيميدة بندا  علدى طلدب ادلوفدد أن تداىر قرارهدا بادلطالبددة ا 
ن احلالدة ادلهددار إليهددا دلدددة ال  تايددد علدى سددتة أشددهر إذا رأت أن التددأىر كددا

ألسباب ا طرارية  كما ميكدن للجندة التنفيميدة طدح قرارهدا الصدادر بادلطالبدة 
إذا عاد ادلوفد إىل الوطن وو ع نفسه ربدت تصدرف مديريدة البعثدات ىد ل 
سددتة أشددهر مددن تدداريخ انتهددا  دراسددته وصلاحدده ا الهددهادة ادلطلوبددة أو تددداريخ 

ة الدديت أوفددد مدددن الدددفاع عددن األطروحددة الدديت سددينال دبوجبهددا الهددهادة ادلطلوبدد
أجلهدا . وا صبيدع األحدوال ال تدرد النفقدات ادلدفوعدة فعد  إىل ىايندة الدولددة 

 عند إلاا  ادلطالبة.
/ مدددن هددما ادلرسدددوم التهددريعح ونكدددل 36إذا ىدددالف ادلوفددد أحكدددام ادلددادة / -60المــادة 

عدن أدا  اخلدمدة الدديت التدام  دا بعددد حصدوله علدى الهددهادة ادلوفدد مدن أجلهددا 
ا  منهدا و نكدل عدن إسبامهددا فيجدب علدى اللجندة التنفيميدة مطالبتدده أو قدام جبد

وكفيلدده بالتملددامن بددرد  ددعف األجددور و النفقددات ادلصددروفة عليدده أثنددا  مددددة 
 إيفادأل بنسبة ما تبقى من التاامه.
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إذا طولددب ادلوفددد )ببعثددة دراسددية أو إجددازة دراسددية( بددرد األجدددور   -أ (8)(7)63- المــادة
ليدددددده أثنددددددا  مدددددددة إيفددددددادأل أو  ددددددعفها  فددددددإن والنفقددددددات ادلصددددددروفة ع

حسدداب النفقددات يددتم حبسددب مددا صددرف عليدده فعددً   سددوا  أكددان 
الصددرف حت مدددن قبدددل اجلمهوريدددة العربيددة السدددورية أم مدددن غآلهدددا مدددن 

 اجلهات العربية أو األجنبية.
تددددتم ادلطالبددددة ادلاليدددددة للموفددددد ىارجيدددداً ببعثدددددة علددددى نفقددددة الدولدددددة أو   -ب                 

يعادلدده بددداللآلة السدددورية  حددة بدددالقطع األجنددع ادلددددفوع إليدده أو مدددادبن
حسدددب نهدددرة أسدددعار الصددددرف ا مصدددرف سدددورية ادلركددداي بتدددداريخ 

 تسديد ادلبلا.
مددع مراعددداة الفقدددرة )ب( بطالددب ادلوفدددد الدددمي عدداد إىل الدددوطن بعدددد  -ج                  

تددام والحصدوله علدى ادلاهددل العلمدح قبددل تداريخ صددور هددما ادلرسدوم 
خبدمدددة اجلهدددة ادلوفددددد لصددداحلها وترتدددب عليدددده التاامدددات ماليدددة زيددددادة 
علدددى اسددددتحقاقه بتسددددديدها بددددالقطع األجنددددع ادلدددددفوع إليدددده أو مددددا 
يعادلدده بددداللآلة السدددورية حسدددب نهددرة أسدددعار الصدددرف ا مصدددرف 

 سورية ادلركاي بتاريخ التحويل
 عيدة أو تدريبيدة إذا ىدالف يعود للوزير ادل تص إ ا  إيفداد ادلوفدد دبنحدة اط -66المادة

 أحكام هما ادلرسوم التهريعح.
ط عيددة أو تدريبيدة بددأدا   ددعف مدا أنفددق عليدده أثنددا  ايطالددب ادلوفدد دبنحددة  -65المــادة

مدددة إيفددادأل  إذا نكدددل عددن أدا  اخلدمدددة ا دواتددر الدولددة دلددددة تعددادل ث ثدددة 
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العربيدددة أمثددال مددددة اإليفدداد سدددوا  أكددان الصدددرف قددد حت مدددن قبددل اجلمهوريدددة 
 السورية أم من غآلها من اجلهات العربية أو األجنبية.
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 الفصل التاسع
 القواعد المالية للبعثات

 
يصدددر النمددام ادلددايل الددمي يعامدل بدده ادلوفدددون دبوجددب أحكددام هددما ادلرسددوم  -66المــادة

ر ادلاليددة التهدريعح )جبميدع أنددواع اإليفداد( بقددرار مدن الددوزير  باالتفداق مددع وزيد
 .(57)بنا  على موافقة اللجنة العليا للبعثات

تبقددددى أحكددددام النمددددام ادلدددددايل للبعثددددات العلميددددة الصددددادر بددددالقرار ذي الدددددرقم  -67المــــادة
وتعدي تدددده سددددارية ادلفعددددول حددددا صدددددور  15/5/1778/و( تدددداريخ 533)

 / من هما ادلرسوم التهريعح. 55النمام ادلايل تطبيقا ألحكام ادلادة /
يتدوىل ادللحقدون الثقدافيون رعايددة الطد ب ادلوفددين و غدآل ادلوفددين ا اخلددارج  -68المـادة

ومعددداملتهم مدددن حيدددث اإلقامدددة و اإلجدددرا ات اجلامعيدددة و جدددوازات السددددفر و 
الرعايددددة الصدددددحية واالجتماعيدددددة  أمدددددا ا الددددب د الددددديت لددددديس فيهدددددا ملحقدددددون 

ة العربيدة السددورية ثقدافيون فتقدوم  ددمأل ادلهمدة البعثددات الدبلوماسدية للجمهوريدد
 ادلعتمدة ا تلك الب د.
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 الفصل العاشر
 أحكام عامة 

 
 تعامل ادلوفدة معاملة ادلوفد من حيث التعوي  العاتلح عن الاوج. -69المادة

ـــادة ــ ميدددددارس رللدددددس ادلعهدددددد ا ادلعاهددددد العليدددددا التابعدددددة للدددددوزارة صددددد حية اللجندددددة  -72الم
 لنسبة للمعيدين.التنفيمية با

/ مدددن هددما ادلرسدددوم التهددريعح ا حدددال عددددم 52مددع مراعددداة أحكددام ادلدددادة / -72المـــادة
اسددتكمال ادلرشددح أو ادلوفددد علددى منحددة  الددمي حت قبولدده  إجددرا ات اإليفددداد 
أو اسدتنكف عددن اإليفدداد قبددل مددرور نصدف مدددة اإليفدداد األساسددية يطالددب 

ىل األجدور والتعويملدات الدديت وكفيلده بالتملدامن بنصددف قيمدة ادلنحدة إ ددافة إ
 صرفت عليه.

يبقددى ادلوفدددون قبددل نفدداذ هددما ادلرسددوم التهددريعح ىا ددع  لقددانون البعثددات  -70المــادة
 -/د33وتطبددددق علدددديهم أحكددددام ادلدددددواد ) 1773/ لعددددام 17العلميددددة رقددددم /

 ( من هما ادلرسوم التهريعح.58 -55 -57 – 48
ــــادة / 377رسددددوم التهددددريعح ذي الددددرقم // مددددن ادل55ال تطبددددق أحكددددام ادلدددادة / -73الم

ادلتملدددمن تنمددديم الهددداون اةاسدددبية ا األجهددداة  15/51/1776ادلددارخ ا 
 ذات الطابع اإلداري فيما ةالف أحكام هما ادلرسوم التهريعح.

ال تطبدددق أحكدددام هدددما ادلرسدددوم التهدددريعح علدددى البعثدددات العسدددكرية اخلاصدددة  -76المـــادة
زبملدع ألحكددام ىاصدة. كمدا ال تطبددق بدالقوات ادلسدلحة و قدوى األمددن الديت 

أحكامدددددده علددددددى ادلددددددنح والدددددددورات التدريبيددددددة و االط عيددددددة وادلهنيددددددة اخلاصدددددددة 
 بادلنممات الهعبية. 
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تنهدددددى صبيدددددع األحكدددددام ادل الفدددددة ذلدددددما ادلرسدددددوم التهدددددريعح أينمددددددا وردت ا  -75المـــــادة
 القوان  واألنممة النافمة.

 ريدة الر ية.ينهر هما ادلرسوم التهريعح ا اجل -76المادة
 .مي دي53/5/1752دمهق ا                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- 43 - 
 

 النظام المالي للبعثات العلمية 
 3/7/0223/ تاريخ 66القرار رقم /

 
 :نفقات سفر الموفد للدراسة -2المادة 

يصددرف للموفدددد عنددد بدددد  إيفددادأل و عندددد انتهاتدده نفقدددات السددفر مدددن الددوطن إىل مقدددر  -5
ه( وبددالعكس بددراً أو حبدراً أو جددواً سددوا  كددان ادلوفدد علددى نفقددة الدولددة أو بعثتده )دراسددت

علددى منحدددة )إذا ت تتملدددمن ادلنحدددة نفقدددات السددفر( وفدددق الهدددروط ادلنصدددوص عليهدددا 
 ./ من همأل ادلادة2بالبند /

 تصرف نفقات السفر التالية بقرار من اللجنة التنفيمية للبعثات على النحدو التايل : -1
 األمتعة الااتدة وذلك على النحو اةيت: أجور نقل -أ 

(كدا حبدال السدفر بدالة 37أو )بالطداترة (كدا 54عند بددد  اإليفاد حبدود ) -5
 أو البحر  .

(كدا حبدال السدفر بدالة 77(كدا بالطداترة أو)37عند انتها  اإليفداد حبددود) -1
 أو البحر.

ندا  علدى إذا حملر إىل الوطن ألمدور تتعلدق بدراسدته شدريطة أن يكدون حملدورأل ب –ب
طلدددب مددددن أسدددتاذأل ادلهددددرف أو جامعتددده أو معهدددددأل و موافقدددة ادللحددددق الثقدددداا أو 

 .لرتيس اللجنة التنفيمية للبعثات من يقوم مقامه بالسفارة وادلوافقة ادلسبقة
إذا حملدر ا إجدازة مر دية إىل الدوطن دبوافقدة ادللحدق الثقداا أو مدن يقدوم مقامدده  –ج

مددددددن أحدددددد ادلهدددددداا الر يدددددة أو إحدددددددى  بالسدددددفارة اعتمددددددادا علددددددى شددددددهادة طبيدددددة
العيددادات اجلامعيددة موثقددة مدددن ادللحددق الثقدداا أومددن يقدددوم مقامدده بالسددفارة و دددال 
عندد وصددوله إىل الدوطن إىل جلنددة فحدص العددامل  لبيدان إمكانيددة اسدتمرار إيفددادأل 
أو عدمددددده أو لتحديددددددد الفددددددرتة الدددددديت جيددددددب أن يقملدددددديها ا الددددددوطن للمعاجلددددددة أو 
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وجيددوز معاجلدددة كددون ادلعاجلددة واالستهددفا  ا ادلهدداا احلكوميددة  االستهددفا  وأن ت
ادلوفددددد ا مهددددفى ىدددداص وفددددق احلددددد األد/ لتسددددعآلة وزارة الصددددحة إذا ت تتددددوفر 
ادلعاجلددة أو االستهدددفا  ا ادلهددداا احلكوميدددة ويعدددود تقددددير ذلدددك لدددرتيس اللجندددة 

 التنفيمية للبعثات .
تسدتوجب عددودة ادلوفدد بعددد موافقددة  عندد حدددوث كدوارث طارتددة أو أمدراض وباتيددة -د

 .اللجنة التنفيمية للبعثات
عندددد ربويددل مقدددر بعثددة ادلوفدددد مددن بلدددد إىل اىددر تصدددرف أجددور سدددفرأل مددن مقدددر  –هددد 

بعثتده إىل البلددد اةدول إليدده أو  إىل الدوطن و منده إىل مقددر البعثدة اجلديددة وحبددال 
ل فددددرتة انتمددددار رأت اللجندددة التنفيميددددة للبعثددددات  دددرورة وجددددودأل ا الددددوطن ىددد 

ويتقا ددددى ادلوفدددددد  ددددمأل احلالددددة ىدددد ل فددددرتة االنتمدددددار  إجددددرا ات ربويددددل اإليفدددداد
تتجدداوز أربعدددة أشددهر و تعدددد الفدددرتة  بددالوطن أجدددر ادلوفددد ببعثدددة داىليددة علدددى أال

أشددهر فدددرتة انتمددار ال يتقا ددى عنهددا أي أجددر أو تعدددوي   ةالدديت تتجدداوز األربعدد
 وال ربسب من مدة إيفادأل.

 بسددببفددد ا حدال كددان ىدارج الددوطن وا دطرارأل للعددودة إىل الدوطن و_ يصدرف للمو 
وفدداة أحدددد والديددده أو أحددد أبناتددده أو زوجدده بطاقدددة طدداترة إيابددداً وذهابدداً إذا كاندددت 

 يوم من تاريخ الوفاة كحد أقصى.   27عودته ى ل 
يصدرف للموفددد ببعثدة دراسددية و عاتلتده بطاقددة عدودة لقملددا  عطلدة بددالوطن  -5 –ز 

ت  ىددد ل مددددددة اإليفدداد األساسدددية وسبديددددها علدددى أال تتجددداوز مددرة كدددل سدددن
نفقددات السددفر جددواً التعرفددة ادلعتمدددة لدددى ماسسددة الطددآلان العربيددة السدددورية 

/ مدن هدمأل ادلدادة  و ا حدال كدون السدفر بدراً أو حبدراً يصدرف 2ووفدق البندد /
لدده نصدددف نفقدددات السدددفر ادلعتمددددة لدددى ماسسدددة الطدددآلان العربيدددة السدددورية 

يطة إحملددار وثيقددة مدددن ادلهددرف أو اجلامعددة أو ادلعهدددد الددمي يدددرس فيددده شددر 
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يثبدت عددم تدأثآل هدمأل العدودة ا الوقدت اةددد ذلدا علدى دراسدته تصددق مددن 
ادللحدددق الثقددداا أو مددددن يقدددوم مقامدددده بالسدددفارة أو القنصددددلية السدددورية ا بلددددد 

ذلددددك  إمكانيددددةالدراسدددة حبددددال وجدددود سبثيددددل سدددوري  ددددما البلدددد وحبددددال عددددم 
وال يسددددتحق  العليددددا للبعثدددات العلميددددةاللجندددة رتدددديس ميكدددن الصددددرف دبوافقدددة 

ادلوفدد نفقددات السددفر ادلددمكورة إذا كانددت ادلددة ادلتبقيددة مددن اإليفدداد و سبديدددأل 
 تقل عن عام بتاريخ عودته للوطن.

البعثددات العلميددة ال يسدتفيد ادلوفددد لدرجددة ادلاجسددتآل دبوجدب أحكددام قددانون  -1
/ 5مددن أحكدددام البندددد / 1752/ لعدددام 5رقدددم /هددريعح الصددادر بادلرسدددوم الت

 السابق.
 صدددر نقدددل ادلوفددددين وعدددات هتم علددددى نفقدددة الدولدددة أو علدددى منحددددة )إذا ت  -2

تتملدددمن ادلنحدددة نفقدددات السددددفر( ذهابددداً وإيابددداً عددددن طريدددق ماسسدددة الطددددآلان 
العربيددة السددورية  وحبدددال السددفر جدددواً و عدددم وجددود مكاتدددب لهددركة الطدددآلان 

سددورية مددن واىل مكددان دراسددة ادلوفددد يصددرف لدده مددا يعددادل نفقدددات العربيددة ال
الطدددآلان العربيدددة  ماسسدددة السددفر بالطددداترة بالدرجدددة السدددياحية حسددب تعرفدددة

السدددورية بتدددداريخ السدددفر والثبوتيددددات ادلطلوبدددة مندددده  دددمأل احلالددددة جدددواز السددددفر 
الوطن + كتاب مدن ماسسدة الطدآلان يبد   أوالمي يثبت وصوله دلقر بعثته 

رفدددددة و عددددددم وجدددددود مكاتدددددب للهدددددركة مدددددن واىل مكدددددان الدراسدددددة وحبددددددال التع
 هددددددمأل ا-السدددددفر بدددددراً أو حبدددددراً تصدددددرف نفقددددددات السدددددفر علدددددى أال تتجددددداوز 

نصددددف تعرفدددددة السددددفر اةدددددددة مددددن قبددددل ماسسدددددة الطددددآلان العربيدددددة  -احلالددددة
 .(55)السورية

                                                 
 .58/6/1757/و تاريخ 27/القرار رقم  - 55
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يسددقط حددق ادلوفددد ببعثددة أو دبنحددة ا العددودة علددى نفقددة الدولددة حبددال عدددم  -3
تدداريخ الدددفاع عددن األطروحدددة أو العددودة و و ددع نفسدده ربددت التصددرف بعددد 

حصوله على الههادة ادلطلوبة ىد ل سدت  يومدًا  علمداً بدأن حصدول ادلوفدد 
على الههادة ادلطلوبة منده ينهدح إيفدادأل حكمداً ولدو كدان حصدوله علدى هدمأل 

 الههادة قبل انتها  مدة إيفادأل.
 اوج ادلوفد بالنسبة لنفقات سفر أوالدها.تعامل الاوجة ادلوفدة معاملة ال -4
تصددرف نفقدددات سددفر الاوجدددة و نفقددات سدددفر أوالد ادلوفددد عندددد السدددفر (51) -5

ادلوفدد وعندد العددودة النهاتيدة وفدق الهدروط ادلنصدوص عليهددا  دلرافقدةألول مدرة 
 :اةيت/ من همأل ادلادة مع مراعاة 2الفقرة /ا 
 .اإليفادمن بد    ق ذلم السفر إال بعد سنة مي دية ال -5
ال تقدل عدن نصددف مددة اإليفدداد تكدون مددة اإلقامددة ا بلدد اإليفدداد أن  -1

  ويسددتثن مدددن ذلددك ابدددن ادلوفددد الددمي يولدددد ا بلددد اإليفددداد وسبديدددها
 .عند العودة النهاتية

 اإليفاد للدراسة: وإجراءاتتعويض االستعداد للسفر  -0المادة 
يددة قبددل سددفرأل و عنددد عودتدده النهاتيدددة يصددرف للموفددد ببعثددة أو دبنحددة ىارج –أ 

( لدددددآلة سددددورية باسدددددم تعددددوي  االسدددددتعداد 4777تعددددوي  مقطدددددوع قددددددددرأل )
بعثتدددده مددددن دولددددة إىل  عنددددد ربويددددلللسدددفر و يسددددتحق هددددما التعددددوي  أيملدددداً 

 أىرى.
( لددآلة سدورية لقددا  5777يصدرف لكدل موفددد جديدد مبلددا مقطدوع قددرأل ) –ب 

                                                                                                                     

جدرة بطاقددة الطداترة الديت دفعهدا ا حددال عددم وجدود رحد ت طددآلان عدن طريدق ماسسددة أيصدرف للموفدد   -و      
عربيدة السدورية  أو اعتددمرت ادلاسسدة بعددم وجددود رحد ت طدآلان  شددريطة أال تايدد قيمدة البطاقددة الطدآلان ال

 على التسعآلة اةددة ا النمام ادلايل.
 (5من ادلادة رقم  5)عدل الفقرة  58/6/1757/و تاريخ 27القرار رقم / - 51
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 د.تصديق الكفالة وإجرا ات معاملة اإليفا
يصدددرف سدددنوياً للموفددددد / مدددن هدددما النمدددام 12مدددع مراعددداة أحكدددام ادلدددادة / –ج 

ىارجيددداً وعاتلتددده نفقدددات رسدددم اإلقامددددة والفيددداا بالعملدددة ادلسدددددة ودبوجددددب 
 . وثاتق أصولية

وفدددق قدددرار إيفددداد ادلوفددد رسددوم معادلدددة الددددرجات العلميددة الددديت حصدددل عليهدددا  -د
 ل السددت  يومددداً مددن تددداريخ شددريطة أال يكددون إيفدددادأل رلمدددًا  وأن يعدددود ىدد

 .األطروحة ويملع نفسه ربت تصرف اجلهة ادلوفدةالدفاع عن 
 :(23)أجر الموفد للدراسة على نفقة الدولة  -3المادة 

                                                 
 /30قرار رقم /                                               - 13
 زير التعليم العايل رتيس اللجنة العليا للبعثات العلميةو 

 منه. 55  السيما ادلادة 54/5/1773( تاريخ 532بنا  على أحكام ادلرسوم التهريعح رقم )
 منه. 55  السيما ادلادة 54/5/1773تاريخ  17وعلى أحكام قانون البعثات رقم 

 للبعثات العلمية السيما ادلادة منه./و ادلتملمن النمام ادلايل 533وعلى أحكام القرار رقم 
  ادلتملدمن جددول األمثدال اخلداص باحلفداظ علدى كتلدة القطدع 55/8/1776( تاريخ 1572وعلى أحكام القرار رقم )

 األجنع لرواتب وتعويملات ادلوفدين.
 .18/2/1778تاريخ  6737/55/45وعلى موافقة السيد وزير ادلالية بالكتاب رقم 

 .17/2/1755تاريخ  5781/55/45الية بالكتاب رقم وعلى موافقة وزير ادل
 يقرر مايلي:

/و 571و 18/2/1778/و تداريخ 55تعدل أجور ادلوفدين للدراسة على نفقدة الدولدة والدواردة ا القدرارين  -2مادة 
   حبيث تصبح على النحو التايل:54/6/1778تاريخ 

 األجرة بالليرة السورية بلد اإليفاد
 ستآل ودكتوراألماج إجازة ودبلوم  

 ادلملكة ادلتحدة
 12777 56344 لندن

 15587 54537 ىارج لندن
 15567 54374 ايرلندا

 14784 17237 باريس فرنسا
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 17237 55874 باقح ادلدن
 11144 57814 نيويورك واشنطن الواليات ادلتحدة

 15457 57744 باقح ادلدن

 روسيا

 8644 6674 موسكو )منحة(
 7147 5454 )منحة(ىارج موسكو 

 51174 8644 موسكو )نفقة دولة(
 57217 7147 ىارج موسكو )نفقة دولة(

 أرمينيا
 6884 5254 منحة

 57777 6884 نفقة دولة

 أوكرانيا
 6774 5154 منحة

 8654 6774 نفقة دولة
بلااريا  –هنااريا 

 سلوفاكيا
 6124 5864 منحة

 51534 8457 نفقة دولة 
 6754 5757 منحة تهيك

 51234 8174 نفقة دولة
 7727 6574 اسرتاليا

 6827 6534 منحة رومانيا
 52747 57354 نفقة دولة

 6537 6257 منحة بولونيا
 52234 57714 نفقة دولة

 5527 5527 منحة كوبا
 7517 6314 نفقة دولة

 3747 2754 منحة كوريا
 7517 6314 نفقة دولة

 الص 
 5484 4624 منحة

 55644 57514 نفقة دولة
 7357 6134 طهران إيران
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 7757 5877 باقح ادلدن
 17357 56767 كندا
 52524 55777 اسبانيا
 11557 55167 هولندا
 53587 55587 ايطاليا
 58247 53134 النمسا
 17347 54744 بلجيكا
 15327 55554 أدلانيا
 55577 53534 السويد
 53824 52744 النروي 

 15887 12774 يابانال
 26414 24447 سويسرا
 51664 8627 تركيا
 57477 5517 مصر
 55584 8784 اجلااتر
 6324 4724 األردن

 51787 57754 يوغس فيا )صربيا(
 51544 57354 اليونان

 8557 6747 فلندا( -الدول االسكندنافيه )ايسلندا 
 54474 52517 الدامنارك
 57154 7737 لبنان
 8787 7414 سيكادلك

 55824 57174 اذلند
 57344 8754 ادلارب –تونس 

 8727 6664 اإلمارات العربية ادلتحدة األرجنت 
 8314 7554 الةتاال
 7517 6314 السعودية
 7357 6134 الكويت
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ويدددددتم  1/3/1755/و تددددداريخ 21تعتمدددددد األجدددددور اةدددددددة ا القدددددرار رقدددددم  –أ 
 / مدددن قددانون البعثددات العلميدددة55تعددديل هددمأل األجددور وفدددق أحكددام ادلددادة /

  و جيدددوز صدددرف أجدددور 1752/ لعددام 5رقدددم /الصددادر بادلرسدددوم التهدددريعح 
ادلوفدددين سددلفاً عددن أربعددة أشددهر   كمددا جيددوز مددنح ادلوفددد علددى نفقددة الدولدددة 
                                                                                                                     

 57157 7737 السودان
 7517 6314 الباكستان
 7357 6134 ليبيا
 7517 6314 ماليايا
 57654 8137 اندونيسيا
 7517 6314 ملدافيا

 7517 6314 باقح البلدان اليت ت تمكر
مثلددددح أجدددددر بددددد  التعيددددد  للهددددهادة الددددديت  اإليفاد الداىلح

سديوفد علدى أساسدها إذا كدان ادلوفدد لديس 
موعفدداً أو عدددام ً  أمددا إذا كدددان عدددام ً أو 
موعفددددداً فيتقا دددددى مثلددددددح أجدددددرأل أو راتبدددددده 

 الههري ادلقطوع.
القرار رقـــــم خلي بــــعــــدل االيفــــاد الــــدا)
 (29/7/0228/و تاريخ 38/

يتم ربويل التعويملات ادل صصة للموفدين على أساس سعر الصرف النافم استناداً لنهدرة األسدعار الر يدة  -1مادة 
مكتددب  –الثابتدة )نهددرة األسدعار السددنوية للعمدد ت األجنبيدة( الدديت تصددر عددن مصددرف سدورية ادلركدداي 

 ربع من العام ادلي دي. القطع ذلمأل الااية ببداية كل
 تصرف النفقة الناصبة عن هما القرار وفروقات القطع األجنع من موازنة اجلهة ادلعنية. -2مادة 
 .18/2/1755/و تاريخ 27ينهى العمل بالقرار رقم / -3مادة 
 ينهر هما القرار ا اجلريدة الر ية. -4مادة 

 .5/3/1755دمهق ا           
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 سلفة دبعدل أجر أربعة أشهر قبل بد  سفرأل تقتطع من أجورأل األوىل.
ال  ددق للموفدددد تقا ددح أي أجدددر أو تعدددوي  عددن مددددة تسددبق تددداريخ صددددور  -ب

 اإليفاد. قرار
يصدرف للموفدد اخلدارجح فدرق / مدن هدما النمدام 12مدع مراعداة أحكدام ادلدادة / -ج

األجدر ادلنصدوص عليده باجلددول ادلدمكور بدالفقرة أ و  أسداسقطع  تسب علدى 
 دبا  افه على ما يتقا األ من عم ت أجنبية.

عامددة إذا كدان ادلوفددد علددى نفقدة الدولددة موعفدداً أو عدامً  ا إحدددى اجلهددات ال -د 
وبقدح زلتفمدداً بوعيفتده عنددد إيفدادأل يعطددى التعدوي  ادل صددص للطالدب ادلوفددد 
أو تعويملدددداً يعددددادل أجدددددرأل ادلقطددددوع بالوعيفدددددة أيهمددددا أكثددددر وذلدددددك طيلددددة فدددددرتة 
اسددتحقاقه لراتبددده الدددوعيفح )علمددداً بدددأن التعدددوي  ادلدددمكور يهدددمل مدددا يتقا ددداأل 

 ادلوفد شهريًا من أجر و فرق قطع(.
   د أجدددددور مددددن تدددداريخ حصددددوله علدددددى الهددددهادة ولاايددددة و ددددع نفسددددده يتقا ددددى ادلوفدددد -هددددد    

 ربت التصرف  من ادلهلة اةددة بالقانون وفق ما يلح:
 اإليفادالبعثة اخلارجية مع فرق قطع حبال وجودأل ببلد  أجر -5
أعلددددى  أيهمدددداكددددان موعفددداً   إنأجدددر البعثددددة الداىليدددة أو راتبدددده الدددوعيفح  -1

 .حبال وجودأل بالوطن
 موفد للدراسة بمنحة :أجر ال -6المادة 

إذا أوفددد الطالدددب علدددى منحدددة مقدمدددة مدددن دولدددة أو هيئدددة أجنبيدددة أو جامعدددة  -أ
وكانددددت سلصصددددات هدددددمأل ادلنحددددة الهددددهرية تقدددددل عددددن التعددددوي  ادل صدددددص 
للموفددد علددى نفقددة الدولددة  أعطددح تعويملددا شددهرياً يعددادل الفددرق وإذا زادت 

كانددت ادلنحددة   اوإذهدمأل ادل صصددات علدى التعددوي  احدتفه ادلوفددد بالايدادة 
زلتويددددددة علددددددى فواتدددددددد عينيددددددة و تسددددددهي ت ا السدددددددكن أو الطعددددددام وغآلهدددددددا 
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باإل ددافة للم صصدددات النقديدددة يدددتم حسددم ذلدددك مدددن التعدددوي  الهدددهري 
 ادلقطوع.

إذا كددان ادلوفدددد دبنحدددة للدراسدددة موعفددداً أو عدددامً   عومدددل دبوجدددب الفقدددرة )أ(  -ب        
أن يكددددون رلمددددوع مددددا يتقا ددددداأل السددددابقة  ولكددددن ال جيددددوز ا صبيددددع األحددددوال 
 شهريًا أقل من أجرأل ادلقطوع ا  وعيفته.

 أجر الموفد عند تحويل مقر البعثة: -5المادة 
إذا ا دطر ادلوفددد للدراسددة الددمي  ددول إيفددادأل مددن بلددد إىل اىددر للحملددور إىل  - أ

الدوطن واإلقامددة فيدده بعدد  الوقددت انتمدداراً السددتكمال إجددرا ات ربويددل إيفددادأل 
أمددا ادلوفددد الددمي  ددول إيفددادأل مددن بلددد   وفددد ببعثددة داىليددةيصددرف لدده أجددر ادل

أجندع إىل بلدد اىدر و يملدطر ل نتمدار ا بلدد أجندع دبوافقدة اللجندة التنفيميددة 
للبعثدات فيتقا دى ىدد ل فدرتة االنتمدار األجددور والتعويملدات ادل صصدة للبلددد 

 المي يقيم فيه. 
مددار ربويددل إيفددادأل  للعمددل جيددوز إعددادة ادلوعددف ادلوفددد  الددمي تطددول فددرتة انت -ب

ا اجلهدة الدديت كددان يعمددل  لددديها قبددل إيفدادأل بكتدداب مددن رتدديس اللجنددة العليددا 
للبعثدددات علددددى أن يسدددتمر علددددى تقا دددح أجددددرأل و تعويملددداته مددددن موازندددة تلددددك 

يتجددددداوز سددددتة أشدددددهر وال ربسددددب هدددددمأل ادلدددددة مدددددن مدددددة اإليفددددداد  اجلهددددة دبددددا ال
عيفح  وإذا ذبدداوزت ادلددة أكثدر مددن وربسدب ا اخلدمدة الفعليددة وا الرتفيدع الدو 

 ستة أشهر يعرض األمر على اللجنة التنفيمية إلقرار ما تراأل مناسبًا.
 مجددًا: إيفادهأجر الموفد عند انتظار  -6المادة 

جديدددد   إيفددادجيددوز إعددادة ادلوعدددف ادلوفددد الدددمي تطددول فددرتة انتمدددارأل لصدددور قدددرار 
يفددددادأل بكتدددداب مددددن رتدددديس اللجنددددة العليددددا للعمدددل ا اجلهددددة الدددديت كددددان يعمددددل  لددددديها قبددددل إ

 للبعثدددات علدددى أن يسدددتمر علدددى تقا دددح أجددددرأل و تعويملددداته مدددن موازندددة تلدددك اجلهدددة دبددددا ال
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يتجداوز سدتة أشددهر وال ربسدب هددمأل ادلددة مدن مدددة اإليفداد وربسددب ا اخلدمدة الفعليددة وا 
جنددددة الرتفيدددع الددددوعيفح  وإذا ذبدددداوزت ادلدددددة أكثددددر مددددن سدددتة أشددددهر يعددددرض األمددددر علددددى الل

 .التنفيمية إلقرار ما تراأل مناسباً 
 مدة تحمل الدولة ألجور الموفد للدراسة: -7المادة 

البعثدددات العلميددددة الصددددادر / مددددن قددددانون 55/ و/27مدددع مراعدددداة أحكددددام ادلدددادت  /
/ مددن هدددما 2واردة بادلددادة /و  دددمن الهددروط الدد 1752/ لعددام 5رقددم /بادلرسددوم التهددريعح 

 :  النمام
رأل مددن تددداريخ سددفرأل إىل بلدددد اإليفدداد إىل يدددوم قيامدده بالعمدددل أجددد للموفددديصددرف  -أ

أصددددالة أو وكالدددددة أو بالتعاقدددددد أو بادلياومددددة لددددددى اجلهدددددة ادل تصددددة  فدددددإن كدددددان 
موعفداً أو عدامً  تقا ددى أجدرأل بعددد انتهدا  بعثتدده أو أجدر الهددهادة الديت حصددل 

هدا أمدا ادلوفدد الطالدب فيمدنح اجدر الهدهادة الديت حصدل علي عليها أيهما أكثر 
و ذلدك مددن تدداريخ و ددع نفسدده ربدت تصددرف مديريددة البعثددات   وعلددى اجلهددة 
ادل تصدة تكليفده بالعمددل لدديها ىدد ل أسدبوع مددن تداريخ و ددعه ربدت تصددرفها 
مدن قبدل مديريدة البعثدات  وال يتقا دى ادلوفدد أجدرأل إال حد  إبدرازأل وثيقدة تثبدت 

 مباشرته و قيامه بالعمل لدى همأل اجلهة . 
ادلوفددد ا الفددرتة بدد  و ددعه ربددت تصددرف اجلهددة ادلوفددددة و  وا حددال تقا ددح -ب

سددداعات مددددن ىدددارج ادلدددد ك أو  عدددنتعيينددده أصدددالة أو وكالددددة أو بالتعاقدددد أجددددراً 
بادلياومدددة  سدددم هدددما األجددددر مدددن األجدددر الدددمي يسددددتحقه مدددن موازندددة البعثددددات 

 العلمية عن همأل الفرتة .
ا حدددددال حملدددددورأل إىل  ببعثدددددة ىارجيددددة أجدددددر البعثدددددة الداىليددددة ادلوفدددددديتقا ددددى  -ج

الدوطن للتدددرب أو دبهمدة علميدة أو انتمدداراً ا الدوطن للحصدول علدى الهددهادة 
 العلمية بعد تقدي امتحان الت رج .
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 علددددى ادلوفدددددتدددده ويهدددرتط ا دددق للموفددددد أن يعدددود  إىل الددددوطن لقملدددا  إجاز  (53)-د
وثيقددددة مددددن اجلامعدددة أو ادلهددددرف مصدددددقة مدددن ادللحددددق الثقدددداا أو مددددن  إحملدددار
دراسددته أو موافقدة اللجنددة رة  تفيدد بعدددم تدأثآل العطلددة علدى مقامده بالسددفا يقدوم

 مع مراعاة اةيت: الوثيقة ادلمكورة إحملارالتنفيمية حبال تعمر 
( يومدداً كددل سددنت  34 دق للموفددد تقا ددح أجدر البعثددة اخلارجيددة دلددة ) -5

 رلتمعة أو متفرقة.
الددددوطن أكثدددر مددددن  ال جيدددوز أن يبقدددى ادلوفددددد ا الدددوطن ا كددددل زيدددارة إىل-1

 ( يومًا.57)
( يومدددداً كددددل سددددنت  أجدددددر 34يتقا ددددى ىدددد ل ادلدددددة الدددديت تايدددددد علددددى ) -2

 الداىلية حا يعود إىل بلد اإليفاد. البعثة
( ادلدددمكور أعدد أل تسدددرتد 1ا حددل ذبدداوز ادلوفدددد ادلدددة اةدددددة ا البنددد ) -3

منده التعويملدات الدديت تقا داها بددالقطع األجندع داىدل القطددر عدن كامددل 
 فرتة.ال

 واألوالد للموفد للدراسة: )الزوج أو الزوجة( تعويض الزوج -8المادة 

يصدددرف للموفددددد ببعثدددة ىارجيددددة طالبددداً كددددان أم موعفددداً أم عددددامً  تعدددوي  عددددن  -أ
تددداريخ مددن الدداوج )الدداوج والاوجددة(  وأوالدأل ادلقيمدد  معدده ا مقددر البعثددة اعتبدداراً 

سدددب اةتيدددة مدددن األجدددر و فددددرق وصدددوذلم ولاايدددة مادددادرهتم مقدددر البعثدددة وفددددق الن
( وبددنفس عملددة بلدددد اإليفدداد مددن  هددما النمددام ووفدددق 2القطددع اةدددد ا ادلددادة )

 ماهله: 

 
                                                 

 (6رقم  )عدل الفقرة د من ادلادة58/6/1757/و تاريخ 27/ القرار رقم - 53
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 للولدين     ألكثر من ولدين   للولد الواحد         ةللاوج -5         
               24       954            914          9  279 

 149نمام  أما الداوج فيصدرف لده تعويملدا مقددارأل هما النفاذ للموفدين قبل 
 .بد ًا من تاريخ نفاذ هما النمام

 ألكثر من ولدين    للولدين للولد الواحد       )الاوج أو الاوجة(للاوج  -1         
                       149                  579        549      179    

 نمامهما ال نفاذللموفدين بعد 
 ا الوطن  يصرف له تعوي  شهري مقطوع كما يلح: ةسر األوا حال بقا   -ب 

 للولد الواحد          للولدين        ألكثر من ولدين      للاوج           
 ل.س277ل.س         114   ل.س       547     ل.س    277    

  بعملهم اةىر ا الوطنأسرته وبقح إذا أقام مع ادلوفد ا بلد اإليفاد بع  أفراد  -ج
يتقا ى عن ادلقيم  ا بلد اإليفاد التعوي  ادلنصوص عليه ا الفقرة )أ( من 

الفقرة همأل ادلادة ويتقا ى عن ادلقيم  ا الوطن التعوي  ادلنصوص عليه ا 
 .)ب( منها

 :داىلية التعوي  ادلقطوع كما يلح يصرف للموفد ببعثة -د
 للولد الثاين        للولد الثالث    لد األول       للو       للاوج              
 ل.س    577ل.س         547    ل.س      177         ل.س  277 
إذا تدددداوج ادلوفدددد بعددددد صددددور قددددرار إيفدددادأل تقا ددددى التعدددوي  ادلددددمكور ا الفقددددرة )أ( أو  دهددد

 .نم تاريخ تسجيل زواجه وفق األصول)د( من همأل ادلادة م أو )ج( أو )ب(
يعامدل الداوج )الاوجدة والداوج( ادلوعدف اةددال علدى االسدتيداع أو ادلمندوح إجدازة ىاصددة  -و

بد  أجددر أو ادلمندوح إجددازة دراسددية بددون أجددر معاملدة الدداوج غددآل ادلوعدف مددن حيددث 
التعدوي  ادلنصدوص عليدده  دمأل ادلددادة شدريطة أال يتقا ددى أي أجدر مددن الدولدة أو مددن 
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 جنبية.أية جهة ر ية وطنية كانت أم أ
تسددتحق الاوجدددة ادلوفدددة التعدددوي  عددن أوالدهدددا طيلددة إقدددامتهم معهددا ا مقدددر البعثدددة ا  -ز

 :التالية إحددى احلاالت
 .إذا كانت أرملة -5
 إذا كانت مطلقة. -1
إذا كدددان زوجهدددا ال يتقا دددى التعدددوي  مددددن ىايندددة الدولدددة أو اجلهدددات العامددددة أو  -2

 .اخلاصة بالتعوي األحكام النافمة أي جهة أىرى  من الهروط الواردة ب
 تعويض الكتب: -9المادة 

يصددرف للموفدددد للدراسدددة علددى نفقدددة الدولدددة أو علددى منحدددة إذا ت تتملدددمن ادلنحدددة 
9مددن 64التعدوي  طالبدداً كدان أم موعفدداً أم عددامً  تعدوي  سددنوي مقطددوع للكتدب يعددادل 
اإليفدداد  األجدر الهددهري اةددد للبلددد ادلوفدد إليدده مدع فددرق القطدع وبعملددة أجدر اإليفدداد حبدال

 / وذلك وفق ما يلح :2اخلارجح حسب ماهله ادلمكور ا ادلادة /
هددما التعددوي  قبددل سددفر ادلوفددد ولددو كددان سددفرأل سدديتم بعددد مملددح جددا   يصددرف -5

مدن السدددنة  وبالنسدبة للموفددد الدداىلح أو ادلوفددد لددورة اللاددة يصدرف اعتبدداراً مددن 
 .تاريخ التسجيل ألول مرة عن العام اجلاري

كددامً  ىدد ل شددهر تهددرين األول مددن كددل عددام تددال  فددإن    التعددوي ا يصدرف هددم -1
كددان البددداقح بقدددرار اإليفددداد مددع التمديدددد أكثدددر مددددن ث ثددة أشدددهر واقدددل مدددن سدددتة 

سدتة أشدهر صدرف لده التعددوي    أشدهر صدرف لده نصدف التعدوي  وإذا زاد علدى
 .كام ً 

للجنة التنفيمية للبعثدات أن تقدرر مدنح ادلوفددين علدى مدنح تعويملدات مقطوعدة  -2  
للكتددب ا  دددو  الهددروط ادلاليددة للمنحدددة وتطبددق علددى هددمأل التعويملددات القيدددود 

( انفديت الددمكر علدى أال تتجدداوز ا صبيدع األحددوال 1( و )5الدواردة ا الفقددرت  )
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 .ألجر الههري اةدد لبلد اإليفاد9 من ا64
يطالب ادلوفد برد جدا  مدن تعدوي  الكتدب ا حدال عداد قبدل  ايدة ادلددة الديت  ال -3

 صرف عنها التعوي .
 تعويض المالبس: -22المادة 

يصدددرف للموفددددد للدراسددددة علددددى نفقددددة الدولددددة أو علددددى منحددددة إذا ت تتملددددمن ادلنحددددة 
كثر تعددوي  فدأ التعدوي  طالبداً كدان أم موعفداً أم عدامً  إذا كاندت مدددة بعثتده عامداً دراسدياً 

حبدال  اإليفدادمن األجدر الهدهري مدع فدرق القطدع وبعملدة أجدر 9 64م بس سنوي يعادل 
9 47/ إن كددان عازبدداً باإل دددافة إىل 2اخلددارجح حسددب ماهلدده ادلدددمكور ا ادلددادة / اإليفدداد

مددن هددما التعددوي  إذا كددان متاوجدداً  وتصددحبه زوجتدده بهددرط أال تقددل مدددة مكددوث الاوجددة 
 ن تسعة أشهر وذلك وفق مايلح :ا بلد اإليفاد ع

سددفرأل سددديتم بعددد مملدددح جددا  مدددن يصددرف هدددما التعددوي  قبدددل سددفر ادلوفدددد ولددو كدددان  -5
  وبالنسدددبة للموفدددد الدددداىلح أو ادلوفدددد لددددورة اللادددة يصدددرف اعتبددداراً مدددن تددداريخ السدددنة

 .لتسجيل ألول مرة عن العام اجلاريا
مددن كددل عددام تددال  فددإن كدددان ىدد ل شددهر تهددرين األول  كددام ً يصددرف هددما التعددوي    -1

البددداقح مدددددن بعثتدددده أكثدددر مددددن ث ثددددة أشدددهر واقدددل مددددن سدددتة أشدددهر صددددرف لددده نصددددف 
 زاد على ستة أشهر صرف له التعوي  كامً . وإذاالتعوي  

للجندددددة التنفيميدددددة للبعثددددددات أن تقدددددرر مددددددنح ادلوفدددددد علدددددى منحددددددة تعويملدددددات مقطوعددددددة   -2
ق علدى هددمأل التعويملدات األحكددام للمنحدة و تطبدد ادلاليددةللم بدس فددح  ددو  الهدروط 

 .اوز أجر شهرالواردة ا الفقرات السابقة ودبا ال يتج
يطالدددب ادلوفدددد بدددرد جددددا  مدددن تعدددوي  ادل بددددس ا حدددال عددداد قبددددل  ايدددة ادلددددة الدددديت  ال-3

 صرف عنها التعوي .
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 نفقات الرحالت العلمية خارج الوطن: -22المادة 
أو علدددى منحددة برحلدددة علميدددة داىدددل أو  الدولدددةإذا قددام ادلوفدددد للدراسدددة علددى نفقدددة 

ىددددارج بلدددددد اإليفددددداد أو حملددددر مددددداسبراً تسدددددتلامه طبيعددددة دراسدددددته بندددددا  علددددى طلدددددب أسدددددتاذأل 
اخلددددارجح وموافقددددة  اإليفدددادومصدددادقة ادللحددددق الثقددداا أو مددددن يقددددوم مقامددده بالسددددفارة  حبددددال 

يلددح و وفددق اللجنددة التنفيميددة للبعثددات وبقددرار مددن  رتدديس اللجنددة العليددا للبعثددات يعطددى مددا 
 الهروط والقيود اليت ربددها اللجنة التنفيمية للبعثات:

إذا كاندددت الرحلدددة صباعيددددة و كاندددت صبيددددع نفقاهتدددا زلددددددة مدددن قبددددل اجلامعدددة أو اذليدددددئة  –أ 
العلمددددية ادلهرفدددددة تصددرف هددمأل النفقددات دبوجددب وثدداتق مقدمددة مددن قبددل هددمأل اجلامعدددة 

ل ادللحدق  الثقدداا أو مدن يقددوم مقامده حبددال أو اذليئدة العلميدة ادلهددرفة و مصددقة مددن قبد
 .عدم تملمنها سكن أو طعاماخلارجح شريطة  اإليفاد

 تكددن نفقاهتدا زلددددة مددن قبدل اجلامعددة أو اذليئددة تإذا كاندت الرحلددة فرديدة أو صباعيددة و  –ب
العلميدة ادلهددرفة يصددرف لدده رسددم االشددرتاك ا الرحلددة أو ادلدداسبر  وأجددور السددفر ذهابدداً 

ويتقدددم ادلوفددد عنددد طلددب ادلوافقدددة   ق شددروط نفقددات السددفر ادلددمكورة سددابقاً وإيابدداً وفدد
علددى الرحلدددة بوثيقددة تبددد  مدددة الرحلدددة مصدددقة مدددن اجلامعدددة أو اذليئدددة العلميددة ادلهدددرفة 

ويتقددددم بعدددد   علددى دراسدددته وموثقدددة مددن ادللحدددق الثقددداا أو مددن يقدددوم مقامددده بالسددفارة
الرحلددة فعليدداً و ا حددال ذبدداوز ادلدددة ادلوجدددودة  انتهددا  الرحلددة العلميددة بوثيقددة تبدد  مددددة

ا الوثيقدددة اةددددددة سددددابقاً جيددددب تةيدددر هددددما التجدددداوز مددددن قبدددل اذليئددددات الر يددددة انفددددة 
 المكر.

إذا سبددت الرحلدددة العلميدددة ىددد ل السدددتة أشدددهر األوىل مدددن بدددد  اإليفددداد أو بعدددد انتهدددا   -ج
 لبعثات العلمية أي نفقة.مدة اإليفاد األساسية ال يتقا ى ادلوفد من مياانية ا
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 نفقات الدراسة:  -20المادة 
جدددور التمدددرين والسدددداعات أتصدددرف للموفدددد كافدددة الرسدددوم الدراسدددية كرسدددوم االمتحدددان و  -أ

ية ورسددددددددوم اسددددددددت راج الهددددددددهادات و تصددددددددديقها ورسددددددددوم دورات التحليدددددددددل راكاالسددددددددتد
أو  اإلقامددددددةللمهندسددددد  ورسدددددوم الدماددددددة الددددديت تددددددفع عنددددددد احلصدددددول علدددددى  اإلنهددددداتح

و  اإليفددادذبديددها ورسددوم تسددجيل األجانددب ورسددوم الفحدص الطددع عنددد دىددول بلددد 
مدددددا مياثلهدددددا وكدددددل رسدددددم أو نفقدددددة مقددددددررة ا مدددددنه  الدراسدددددة ادلقدددددرر  أو مقدددددررة بالنمددددددام 

 الداىلح للجامعة.
النددوادي واجلمعيدددات ورسددوم مااولدددة  والنمدددوذج ورسددومتصددرف نفقددات الرسدددم والنحددت -ب

قابددات و غآلهدا مددن اذليئددات الديت توجددب عليدده نمدم اجلهددة ادللحددق ادلهندة واالنتسدداب للن
 االنملمام إليها شريطة أال يتعارض ذلك مع قانون البعثات العلمية.  ا

تصددرف النفقددات ادلتفرقددة الددديت تددنجم عددن دراسددة ادلوفدددد كسددجل الع مددات أو التقدددارير -ج
يرتتدددب علدددى طلبهدددا نفقدددة الدراسدددية أو رسدددوم ادلدددواد الراسدددبة دلدددرة واحددددة أو غآلهدددا الددديت 

  وتصددددرف الددددب بددددفعها دبوجددددب نمامهددددا الددددداىلحوالددديت ربددددددها اجلامعددددة و تلددددام الط
النفقددات السددابقة دبوجددب إيصددداالت أو مطالبددات تصدددق مدددن قبددل ادللحددق الثقددداا أو 

  كمددددا تصدددددرف مددددن موازندددددة موافقدددددة اللجنددددة التنفيميددددة للبعثددددداتمددددن يقددددوم مقامددددده بعددددد 
 فقات ادلتعلقة باالتفاقيات اجلامعية أو الدولية .البعثات كافة الرسوم والن

ربدد اللجنة التنفيميدة للبعثدات التعدوي  ادلقطدوع الدمي ميدنح للموفددين الدمين تتطلدب  -د
دراسدددتهم حملدددور أفددد م سددددينماتية أو مسدددرحيات أو مدددا شددددابه ذلدددك علدددى أال يتجدددداوز 

 موفد اخلارجح(.التعوي  ادلمنوح  مأل احلالة سنوياً أجر شهر )مع فرق القطع لل
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ل.س تعوي  بدل ( 54777) يصرف للموفد داىليًا مبلا شهري وقدرأل(54)-ده
ادلوفد من هما التعوي  إذا كان يسكن ا إحدى ادلدن   وال يستفيد سكن
  .اجلامعية

 نفقات طبع الرسالة:  -23المادة 
األحبدداث تتحمدل موازندة البعثددات العلميدة النفقددات الكاملدة لطبدع الرسددالة أو الرسداتل و 

الديت يقتملدديها ربقيددق الاددرض مدن البعثددة للموفددد علددى نفقدة الدولددة أو دبنحددة  كمددا تتحمددل 
نفقدات الرسددوم والنمداذج الدديت تتطلبهدا هددمأل الرسدداتل ويتقا دى ادلوفددد إلصلداز ذلددك تعويملدداً 

 مقطوعًا عن كل شهادة وفق مايلح: 
 .وم(ل.س الصلاز أطروحة الههادة اجلامعية األوىل )إجازة/دبل57777 -
 .ل.س الصلاز أطروحة الههادة )ادلاجستآل/تعميق اىتصاص( 54777 -
 .ل.س الصلاز  أطروحة الههادة ) الدكتوراأل(  14777 -

طباعدددة نسددخ تاطدددح حاجددة اجلامعدددة ادلوفددد إليهدددا و يهددرتط دلددنح التعدددوي  ادلددمكور 
 ا.نس ة دبكتبة األسد ونس ة اجلهة ادلوفد حلسا  يداعإو حسب القوان  النافمة  ا 

 شراء أو استئجار األدوات والمالبس الخاصة بطبيعة البعثة:  -26المادة 
( يصدددددرف للموفدددددد للدراسدددددة علدددددى نفقدددددة  52-51باإل دددددافة إىل مدددددا ورد ا ادلدددددادت  ) -أ

الدولدددة أو علددى منحددة لدراسددة الفنددون اجلميلدة وادلوسدديقى والتعدددين واأللعدداب الريا ددية 
ذلندسدية والطددب و غآلهدا مدن االىتصاصدات الدديت والبحريدة والاابدددات واالىتصاصدات ا

تقددرها اللجنددة التنفيميددة شبدن أو أجددرة األدوات وادل بددس اخلاصدة الدديت تسددتلامها طبيعددة 
الدراسدة علددى أال يتجداوز مقدددار مدا يصددرف للطالدب مددن هدمأل النفقددات سدنوياً نصددف 

جيددوز عندددد أجددرأل الهددهري وتصددبح األدوات وادل بدددس ادلهددرتاة ملكدداً ش صدددياً للموفددد و 
 الملددرورة ذبدداوز حدددود ادلبلدددا ادلقددرر انفدداً بقددرار مدددن اللجنددة التنفيميددة للبعثددات علدددى أال
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 يتجاوز التعوي  سنوياً األجر الههري للموفد مع فرق القطع.
يصددددرف للموفددددد تعدددددوي  مقطددددوع عدددددن جهدددداز حاسدددددوب دلددددرة واحددددددة طيلددددة مددددددة (55)-ب

 السورية وإليفاد واحد فقط.ل.س ويدفع ادلبلا باللآلات (577777( قدرأل اإليفاد
 مرض الموفد للدراسة: -25المادة 

يعطدددددى ادلوفدددددد نفقدددددات التدددددداوي والعددددد ج والعمليدددددات واإلقامدددددة ا ادلستهدددددفى و شبدددددن  –أ 
األدويددة شدددريطة أن يكددون ذلدددك بسدددبب األمددراض الطارتدددة الددديت تصدديب ادلوفدددد ىددد ل 

يعددود تقدددير ذلددك إىل  دراسدته وال ميكددن تأجيلهددددا بسددبب تأثآلهددا علددى سددآل دراسددته و
اللجندة التنفيميددة بعددد عر دها علددى مهددفى حكددومح بسدوريا وجلنددة فحددص العددامل   و 

 يتقا ى ى ل وجودأل ا الوطن  مأل احلالة أجر البعثة الداىلية.
إذا قدددرر األطبدددا  ا بلددددد اإليفددداد ووافددددق ادللحدددق الثقدددداا أو مدددن يقددددوم مقامددده بالسددددفارة -ب

اجلتددده ت تعددد تسدددمح لددده باالسدددتمرار ا الدراسدددة وجبدددت علددى أن حالدددة ادلوفدددد بعدددد مع
إعادته إىل الوطن و تصرف أجور عودتده مدن موازندة البعثدات العلميدة كمدا تصدرف مدن 

 همأل ادلوازنة صبيع النفقات اليت تستلامها اإلجرا ات اليت تملمن س مة العودة. 
ب األصددول يصدرف التدأم  الصددحح عدن ادلوفدددين دبوجدب وثدداتق ر يدة مصدددقة حسد -ج

إذا كدان هدددما التددأم  إلااميدداً و ذلددك بدداقرتاح مددن ادللحددق الثقدداا أو مددن يقددوم مقامدددده 
وموافقدة اللجنددة التنفيميدة للبعثددات  و يصددرف التدأم  الصددحح عدن عاتلددة ادلوفددد إذا  

ل.س ودبوافقددددة اللجنددددة التنفيميددددة (57777)كددددان إلااميدددداً حبيددددث ال يتجدددداوز سددددنوياً 
 ل.س سنويًا.(57777)دلوفدة دبا ال يتجاوز للبعثات وعن أوالد ا

يسددتفيد ادلوفدددد علددى منحدددة مددن النفقدددات الددواردة ا الفقدددرات السددابقة إذا ت تتملمنهددددا  -د
 سلصصدات ادلنحة.

 
                                                 

 (53عدل الفقرة ب من ادلادة رقم )58/6/1757/و تاريخ 27القرار رقم / - 55
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 وفاة الموفد للدراسة : - 26المادة 
تصرف نفقات ربنيط جثمدان ادلوفدد للدراسدة ببعثدة أو دبنحدة كمدا تصدرف أجدور 

كدا إىل بلددأل بطريدق النقدل الدةي أو البحدري و يصدرف 177يايدد علدى  نقدل أمتعتده  دبدا ال
ل.س إىل زوجدده إن وجددد وإال فللوالدددين أو للحددح منهمددا (  67777)مبلدا مقطددوع قدددرأل 

 وعند عدم وجود أحد من هاال  يصرف لورثته الهرعي 
 استحقاق العامل المتمتع بإجازة دراسية بأجر: -27المادة 

بإجددازة دراسدية بدأجر علدى تقا ددح أجدرأل ومتمماتده مدن موازنددة  يسدتمر العامدل ادلتمتدع
 اجلهة اليت يتبعها هما العامل.

ــارير  -28المـــادة  ــ اعتمـــاد المصـــدقات المدرســـية واإليصـــاالت والمطالبـــات والتق
 الطبية وغيرىا من الوثائق:

تصددددددق اإليصددددداالت وادلطالبددددددات والتقدددددارير الطبيددددددة وغآلهدددددا مددددددن الوثددددداتق ادلتعلقددددددة 
الددواردة ا هددما النمدام مددن سددفارات اجلمهوريددة العربيدة السددورية ا بلدددان الدراسددة  بالنفقدات

أومددن قبددل ادللحقدد  الثقددافي  أو البعثددات السياسددية والقنصددلية للجمهوريددة العربيددة السددورية 
ا البلدددان العربيدددة واألجنبيدددة وا حدددال عددددم وجدددود بعثدددة سياسدددية تعتمدددد مدددن قبدددل اللجندددة 

 التنفيمية.
 مطالبة الموفد: -29المادة 
تدددتم ادلطالبدددة ادلاليدددة اةددددددة ا قدددانون البعثدددات للموفدددد ىارجيدددداً ببعثدددة علدددى نفقددددة  

 وفق اةيت:الدولة أو دبنحه 
 .بالقطع األجنع ادلدفوع إليه-5
بسدددعر السدددوق ااددداورة الدددمي  دددددأل مصدددرف سدددورية أو بدددالقطع األجندددع ادلددددفوع إليددده -1

 .بتاريخ تسديد ادلبلا ادلركاي
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 نفقات المهمة العلمية للموفد داخليًا: -02المادة 
جيدددوز للموفدددد داىليددداً ا مرحلدددة الددددكتوراأل أن يقدددوم دبهمدددة علميدددة إىل بلددددد  -أ

اىددر دلددددة ال تتجدداوز ث ثدددة أشددهر ىددد ل مدددة إيفدددادأل إذا كانددت دراسدددته 
ادلهدددرف والقسددددم  األسددددتاذتتطلدددب ذلدددك  بنددددا  علدددى مددددةرات تقددددم مدددن 

ليدددة  وا هدددمأل احلالدددة تددددفع لددده أجدددور السدددفر ذهابدددا ادل دددتص ورللدددس الك
ذلدك البلددد مدع مراعدداة الهدرط  الددواردين  إىلوإيابدا ويتقا ددى أجدر البعثددة 
 / من هما النمام.55ا الفقرة /ج/ من ادلادة /

 إذاجيددوز سبديددد ادلهمدددة ادلددمكورة ا الفقدددرة /أ/ السددابقة دلددددة ث ثددة أشدددهر  -ب
قددددرة /أ/ وا هددددمأل احلالددددة يتقا ددددى ادلوفددددد تددددوافرت الهددددروط الددددواردة ا الف

 أجر البعثة الداىلية ى ل همأل ادلدة.
 نفقات المهمة العلمية للموفد داخليًا وفق نظام اإلشراف المشترك: -02المادة 

ادلهددددرتك  اإلشدددرافجيدددوز للموفدددد داىليدددداً ا مرحلدددة الدددددكتوراأل وفدددق نمددددام  -أ 
ىدر شدريطة تدوافر الهدروط )الساندويتش( أن يقوم دبهمة علمية إىل بلدد ا

 اةتية:
وجدددددود اتفددددداق بدددددد  اجلهدددددة ادلوفددددددة واجلامعددددددة أو ادلهدددددفى أو ادلاسسددددددة  -5

 التعليمية ادلراد اإليفاد إليها.
/ مدددددن هدددددما 55مراعدددداة الهدددددروط الددددواردة ا الفقدددددرة /ج/ مدددددن ادلددددادة / -1

 النمام.
أن يكدددددون قدددددرار اإليفددددداد األساسدددددح يتملدددددمن أن اإليفددددداد وفدددددق نمددددددام  -2

 اف ادلهرتك.اإلشر 
علددى ادلهمدة كددون تعلددى سدنة مي ديددة وميكدن أن  دلهمدةأال تايدد مدددة ا -3

 .مرحلت  
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 يتقا دى ادلوفدد وفدق أحكدام هدمأل ادلدادة أجدور السدفر ذهابداً وإيابداً )إذا -4
ت تتملدددددمنها االتفاقيدددددة أو ادلنحدددددة( وأجددددددر البعثدددددة اخلارجيدددددة إىل ذلددددددك 

 البلد.
قسددددددم ورللدددددس الكليددددددة واللجنددددددة ادلهدددددرف ورللددددددس ال األسددددددتاذموافقدددددة  -5

 التنفيمية وصدور القرار ادلنفم لملك.
جيدوز سبديددد ادلهمددة ادلدمكورة ا الفقددرة /أ/ السددابقة دلددة ث ثددة أشددهر إذا  - ب

تدوافرت الهددروط ادلددمكورة ا الفقددرة /أ/ وا هدمأل احلالددة يتقا ددى ادلوفددد 
 أجر البعثة الداىلية ى ل همأل ادلدة.

 ات:تعويضات الدور  -00المادة 
تصرف للموفد تكاليف دورات اللادة األجنبيدة الثانيدة أو  أنجيوز للجنة التنفيمية 

الكمبيددوتر أو دورات أىدددرى مددن مسدددتلامات دراسددة االىتصددداص ادلوفددد ألجلددده مددع مراعددداة 
 الهروط اةتية:

 ادلهرف على أن همأل الدورة  رورية إلصلاز الههادة ادلوفد ألجلها. األستاذموافقة  -5
 الدورة ى ل النصف األول من مدة اإليفاد األساسية. أن تتم-1

أال تتجاوز التعويملات أجر شهر بالنسبة للموفد ىارجيًا وث ثة أشهر بالنسبة 
 للموفد داىليًا.

 اإليفاد خارجيًا بناء على طلب الموفد: -03المادة 
ويتقا ى  االثنتان معاً رحليت ادلاجستآل أو الدكتوراأل أو جيوز اإليفاد ىارجيًا ا م

 ادلوفد أجر البعثة الداىلية إذا توافرت الهروط اةتية:
 أن يكون اإليفاد بنا  على طلب من ادلوفد.-5
البعثة اخلارجية طيلة فرتة د أجر من األحوال أن يتقا ى ادلوفجيوز بأي حال  ال-1

 اإليفاد حا ولو أوفد على مرحلت .



 

 
 

- 65 - 
 

 معاملة ادلوفد داىليًا.يعامل ا صبيع التعويملات واألجور وادلطالبة  -5
 موافقة اللجنة التنفيمية على ذلك اإليفاد. -1
 (27)االلتاام جبميع موجبات اإليفاد -2

 

                                                 

 هد أمام كاتب العدلتع   من النظام المالي  03تعهد عضو البعثة الموفد حسب المادة     - 17

 ن أهدددددايلدمددددد.بدددددن ............... ادلولدددددود عددددام .......... …….....………األ دأدندددد عدأنددددا ادلوقددددد
رقدددددددددددددددددددم بطددددددددددددددددددداقيت اله صددددددددددددددددددددية .............................ادلعيدددددددددددددددددددد ا جامعددددددددددددددددددددة  ................

 ................كليددددددددددددددددددددددددددددددة ...............قسددددددددددددددددددددددددددددددم ..............        ادلوفددددددددددددددددددددددددددددددد لتحملدددددددددددددددددددددددددددددددآل
ارغدددددددددددددب دبتابعددددددددددددة دراسدددددددددددديت ا بلدددددددددددددد .......................... ىدددددددددددد ل مدددددددددددددة ......................  

................... 
/و تددددداريخ 35/ مدددددن النمددددام ادلددددايل للبعثددددات العلميدددددة الصددددادر بددددالقرار رقددددم 12بعددددد االطدددد ع علددددى ادلددددادة /

 األيت نصها : 2/6/1752
 .دأن يكون اإليفاد بنا  على طلب ادلوف -5

يفداد حدا و لدو أوفدد ال جيوز بأي حال من األحوال إن يتقا ى ادلوفدد اجدر البعثدة اخلارجيدة طيلدة فدرتة اإل -1
 .على مرحلت 

 .ادلطالبة معاملة ادلوفد داىلياً يعامل ا صبيع التعويملات و األجور و  -2

 .للجنة التنفيمية على ذلك اإليفادموافقة ا -3

أو تعويضـات إال وفـق  رمـذكورة أعـاله و ال أطالـب بـأو أجـو ل/ ا03ارغب باإليفاد وفق إحكـام المـادة /
 :ىيالتعويضات التي تحق لي على أساس اإليفاد الداخلي  إحكامها و اعلم أن

  –تعددوي  طباعدة األطروحددة  -تعدوي  كتددب و م بدس-التعدوي  العدداتلح  -بددل السددكن–األجدر الهددهري 
 .تصديق الكفالة و إجرا ات معاملة اإليفاد -كمبيوتر

 ىي:ها و لتعويضات التي ال استحقا
 -نفقدات اإلقامدة-نفقدات الدرح ت العلميدة -أجدور سدفر أو بطاقدة طداترة –رسدوم و أقسداط -تدام  صدحح 

             .تعوي  استعداد السفر)قبل السفر وعند العودة(-نفقات الدراسة -الفياا
 توقيع المتعهد
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 " أحكام مختلفة "
إذا حصددددل ادلوفددددد علددددى الهددددهادة الدددديت أوفددددد مددددن أجلهددددا ىدددد ل مدددددة  -أ -06المــــادة 

اإليفدددددداد األساسددددددية أو التمديددددددد وعددددددداد إىل الددددددوطن وو ددددددع نفسدددددده ربدددددددت 
 يومددداً مدددن تددداريخ الددددفاع عدددن األطروحدددة تعدددد هدددمأل التصدددرف ىددد ل سدددت 

الفدددرتة مددددن تدددداريخ الدددددفاع وحددددا تدددداريخ و ددددع نفسدددده ربددددت التصددددرف مددددن 
متممدددات اإليفددداد يتقا دددى ىددد ل فدددرتة وجدددودأل ىدددارج الدددوطن أجدددر البعثدددة 
اخلارجيددة وىدد ل وجددودأل ا الددوطن أجددر البعثددة الداىليددة وتعددد هددمأل الفددرتة 

 فًا.من ىدماته الفعلية إذا كان موع
إذا حصدددل ادلوفددددد علدددى الهددددهادة الددديت أوفددددد مدددن أجلهددددا بعدددد انتهددددا  مدددددة -ب            

اإليفداد األساسدية والتمديددد )أي ىد ل التجميدد( أو عدداد إىل الدوطن بعددد 
أكثدر مدن سدت  يومداً مدن تداريخ الددفاع عدن األطروحدة ودبدا ال يتجداوز ادلددد 

أو قدددددانون البعثدددددات  1773/ لعددددام 17اةددددددة ا قدددددانون البعثددددات رقدددددم /
حسدب احلددال(  1752/ لعدام 5العلميدة الصدادر بادلرسدوم التهددريعح رقدم /

تعدد هددمأل الفددرتة تأجيدل اسددت دام ال يتقا ددى ى ذلدا أي أجددر أو تعددوي  
 وال تعد من ىدماته الفعلية.

ال ربسدب الفدرتة مدن تداريخ و دع ادلوفدد نفسده ربدت التصدرف بعدد احلصدول  -05المادة 
ا تددداريخ مباشدددرته العمدددل فعدددً  بعدددد صددددور قدددرار تعيينددده ا علددى الهدددهادة وحددد

اجلهدة ادلوفددد حلسددا ا مدن أصددل االلتدداام ادلتوجددب عليده دبوجددب قددانون البعثددات 
 العلمية.
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 تعهد عضو البعثة الموفد ببعثة رسمية أو بمنحة أو إجازة دراسية

.. ادلولدود عدام .......... .بدن .............…….....………األ دأدند عدأنا ادلوقد
رقدددم بطددداقيت اله صددددية .............................  ................ ن أهدددايلدمددد

ادلوفدددددددد لتحملددددددددآل .......................... ىددددددد ل مدددددددددة ...................... 
 لصاحل ............................. .

أتعهدد  1752/ لعدام 5رقدم / بعدد االطد ع علدى أحكدام قدانون البعثدات العلميدة
 بالتقيد بأحكام هما القانون عامة  وألتام على وجه الت صيص دبا يلح:

متابعدة الدراسدة للحصدول علدى الهددهادة ادلطلوبدة دون هتداون أو تقصدآل  مددع  -5
اةافمددة علددى  عددة بدد دي والتقيددد بقوانينهددا وأنممتهددا ومراعدداة نمددام الددب د 

 اليت أدرس فيها وتقاليدها.
أعدددددود إىل الددددددوطن بعددددددد صلدددددداحح ا امتحاندددددات الهددددددهادة الدددددديت أوفدددددددت أن  -1

للحصدددول عليهدددا  وأن أ دددع نفسدددح ربدددت تصدددرف مديريدددة البعثدددات ىدددد ل 
الفدرتة القانونيدة اةدددة بقدانون البعثدات حدا أكدون ربدت تصدرف اجلهدة الديت 
أوفددت لصدداحلها أو جدرى ربويددل إيفدادي لصدداحلها ىد ل مدددة اإليفدداد وأن 

 ادل  عف مدة اإليفاد.أ دي ىدمة تع

أال أتقا ددى مددن اجلهددة الدديت أوفددددت إليهددا أو مددن أي جهددة أىددرى أي ندددوع  -2
 .وزارة التعليم العايل والبحث العلمحمن ادلنح الدراسية إال عن طريق 

أال أباشددددر أي عمددددل بقصددددد الددددربح أو احلصدددددول علددددى أجددددور ىددددارج نطددددداق  -3
مو ددوع دراسدديت  مرتدب اإليفدداد الر ددح  أمددا إذا كددان العمددل مددن مسددتلامات
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واىتصاصدددح أو كددددان نتيجدددة لدددده )فدددديمكن السدددماح لدددده دبااولتددده بعددددد إعدددد م 
 اللجنة التنفيمية(.

أال أغدددآل الدراسدددة أو نوعهدددا أو ادلعهدددد الدددمي أدرس فيددده ا بلدددد اإليفددداد إال  -4
بعددد احلصدددول علدددى موافقدددة اللجندددة التنفيميددة للبعثدددات العلميدددة  كمدددا أتعهدددد 

تايددد علدى الهددهر إال دبوافقدة ادللحددق الثقدداا أو  بدأال أغددادر بلدد اإليفدداد دلددة
 من يقوم مقامه وإع م مديرية البعثات العلمية بملك.

وإذا مدددا أ دددح إيفدددادي بسدددبب سلدددالفيت ألحكدددام قدددانون البعثدددات العلميددددة أو  -5
نكلددت عددن االلتدداام دبددا تعهدددت بدده أنفدداً فددإنين أتعهددد بتأديددة كددل مددا يرتتدددب 

فددددددادي  سدددددوا  كدددددان إيفددددددادي علدددددى نفقددددددة علدددددح مدددددن التدددددداام نتيجدددددة إ دددددا  إي
علددى حسددداب إحدددى ادلددنح ادلقدمدددة إليهددا مدددن العربيددة السدددورية أو  اجلمهوريددة

   .الدول العربية أو األجنبية أو ادلاسسات الدولية واألجنبية

 توقيع المتعهد 
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 كفالـة الكفيـل

 
ن أهددددددددايل وسدددددددكان زللددددددددة دمددددددد ...…….....………األ دأدندددددددد عدأندددددددا ادلوقددددددد

...............  رقدددددددددددددددددددددددددددددددم بطددددددددددددددددددددددددددددددداقيت اله صدددددددددددددددددددددددددددددددية  ا ………….....…
د تعهددددد ادلوقدددددع عليدددده السددددديال لقددددد كفلددددت صددددداحب..........................  

ادلوفددددددددددددددد علددددددددددددددى  …………………………………………………………
العربيدددة السدددورية أو دبنحدددة أو بإجدددازة دراسدددية علدددى أدا  صبيدددع ادلبدددالا الددديت  نفقددة اجلمهوريدددة

إذا ىدالف مدا تعهدد بده مدن هددمأل   1752م  / لعددا5م /انون البعثدات العلميدة رقدقد يرتبهدا
لكددل ادلبددالا ادلرتتبددة علددى ادلوفددد بالتملددامن معدده وبهددرط عدددم التجاتددة  وذلددك كلددهالكفالدة 

نتيجددة إيفدددادأل مهمدددا تادددآل ندددوع الدراسدددة أو مدددة اإليفددداد أو بلددددأل أو اجلهدددة ادلوفدددد حلسدددا ا 
جدددب أحكددددام قدددانون البعثدددات العلميددددة ويبقدددى الكفيدددل ملتامدددداً حدددا انتهدددا  التدددداام ادلوفدددد دبو 

   .حرر وللبيان

 

 توقيع الكفيل                         معرف                              شاىد

 :مالحظات

تداجراً أو ماارعدداً أو مدن أربداب الصدناعة مدن الدرجدة ادلمتددازة  جيدب أن يكدون الكفيدل -1
يصددادق علددى توقيعدده زمدد  أل مددن وأن او قبدول كقددالت  مددن الدرجددة الثانيددة  أو األوىل 

 وأن تكون الكفالة مفتوحة .غرفة التجارة أو الاراعة أو الصناعة 

العقاريددة بعدددد أن تو دددع إشددارة احلجدددا علدددى صددك التمليدددك ا مديريدددة  تقبددل الكفالدددة -2
ري وجيددب أال تقدددل قيمددة العقدددار عدددن ادلبلددا اةددددد بددالقرار الدددوزاري رقدددم السددجل العقدددا
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ون العقددار ىدددايل مددن الهدددواغل وغددآل مرهدددون أليددة جهدددة وأن يكددد 1717/ لعددام 57/
 عامة أو ىاصة.

 .تصدق همأل الكفالة من قبل الكاتب بالعدل  -3
 .حديث العهد نها وصورة عن قيد نفوس الكفيلع مأل الكفالة صورة  يربط  -4

 بالنسبة لبقية الهروط. 1717/ لعام 57/التقيد التام دبا ورد ا القرار الوزاري رقم  -5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- 72 - 
 

 الجمهورية العربية السورية  
 رئاسة مجلس الوزراء   

 /م و36القرار رقم /
 مجلس الوزراء

 .1773/ لعام 47بنا  على أحكام القانون رقم /
 .1774/ لعام 37وعلى أحكام ادلرسوم التهريعح رقم /

 وتعدي ته. 1775/ لعام 47وعلى ادلرسوم رقم /
 .1773/ لعام 17قم /وعلى أحكام قانون البعثات العلمية ر 

 .16/3/1757وعلى ما تقرر ا جلسة رللس الوزرا  ادلنعقدة بتاريخ 
 يقرر ما يلي:

يقصدددد بالتعدددابآل اةتيدددة ا معدددرض تطبيدددق هدددمأل التعليمدددات التنفيميدددة ادلعدددداين  -2المـــادة 
 ادلبينة إىل جانب كل منها:
ح   ادلتملدددددمن القددددددانون األساسدددددد1773/ لعددددددام 47القدددددانون: القددددددانون رقدددددم /

 للعامل  ا الدولة.
/ 47/ مددن القدددانون رقدددم /5اجلهددة العامدددة: إحدددى اجلهدددات ادلعرفددة ا ادلدددادة /

 .1773لعام 
العامدددددل الدددددداتم: كدددددل مددددددن يعددددد   بصدددددورة داتمددددددة ا إحددددددى وعددددداتف ادلدددددد ك 

 العددي للجهة العامة.
العامددل ادلاقددت: كددل مددن جيددري اسددت دامه علددى أعمددال ماقتددة بطبيعتهددا وفدددق 

 .1773/ لعام 47نون رقم /أحكام القا
 هتدف برام  التأهيل والتدريب ادلستمر ا اجلهات العامة إىل: -0المادة 
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إعدددداد العدددامل  علميدددداً وفنيددداً وعمليدددداً دبدددا  قدددق تددددوفآل مهدددارات مناسددددبة  -5
تسددددداعدهم علددددددى شلارسددددددة أعمددددددال وعدددددداتفهم واالرتقددددددا  دبسددددددتوى األدا  

 لديهم ربقيقًا ألهداف اجلهة العامة.

واسدددددتكمال ادلعلومدددددات وادلعرفدددددة ا رلدددددال مهدددددام وأهدددددداف اجلهدددددة زيددددادة  -1
 العامة.

 تطوير ادلهارات الفردية واجلماعية باالستفادة من التقانات احلديثة. -2

تكددوين أطددر بهدددرية جديدددة وكفدددو ة دلواجهددة ادلهدددام واألعبددا  اجلديددددة ا  -3
اجلهدددة العامددددة  وإكسدددداب العددددامل  معدددارف و مهددددارات جديدددددة تددددت  م 

 ادلهام و األعبا  .مع تلك 

سدددد الفجددددوة ا األدا  حبيدددث تسددددهم سلرجدددات التأهيددددل و التدددددريب ا  -4
 .ستهدف للعامل و الوحدة التنميميةربقيق األدا  ادل

تتدوىل اجلهدة العامدة تأهيدل وتددريب العدامل  الدداتم  وادلداقت  لدديها وفدق  -أ -3المادة 
األفملدلية ا التدددريب نمامهدا الدداىلح وهددمأل التعليمدات التنفيميدة  وتعطددى 

 للعامل  الداتم .
يهددددمل التددددددريب النددددواحح العلميدددددة والفنيددددة والعمليدددددة الدددديت تتطلدددددب تدددددأهيً   -ب         

 ىاصًا  وكملك ىطط تأهيل العامل  وتدريبهم من صبيع النواحح.
تملددددع اجلهددددة العامددددة ىطددددة سدددددنوية للتأهيددددل والتدددددريب تتوافددددق مددددع مهامهدددددا  -ج          

 هتا.واحتياجا
 يتملمن النمام الداىلح نمام التدريب ادلهين وادلسلكح. -د          
ال تهدددددمل هددددددمأل التعليمدددددات التنفيميدددددة التدددددددريب الدددددوارد ا العقدددددود اخلارجيددددددة  -هدددددد       

 واالتفاقيات اليت تكون اجلهة العامة طرفاً فيها.
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باالتفددداق مدددع للجهدددة العامدددة ا معدددرض تأهيدددل العدددامل  لدددديها أن تقدددوم  -أ -6المـــادة 
وزارة إحددددى اجلامعدددات احلكوميددددة السدددورية أو احددددد ادلعاهدددد العليددددا التابعدددة لدددد

باددددرض تأهيدددل العددددامل  لدددديها مددددن الفئددددة  التعلددديم العددددايل والبحدددث العلمددددح
األوىل للحصددول علددى إحددددى شددهادات التأهيددل و الت صدددص الدديت تتصدددل 

 بعمل همأل اجلهات و لصاحلها .
ة أن تراعددح عنددد هددما االتفدداق تددوفر الهددواغر ال زمددة ا علددى اجلهددات العامدد –ب        

م كاهتددا العدديدددة السدددتيعاب العدددامل  الددمين  صدددلون علدددى ماهدددل علمدددح 
 إ اا نتيجًة ذلمأل الدراسة.  

يسدتمر العامددل الددمي ةملددع لةندام  التأهيددل والت صددص علددى رأس عملدده  -ج          
 ة التأهيل.لدى اجلهة العامة اليت يعمل لديها ى ل فرت 

تتحمددل اجلهددة العامددة صبيددع نفقددات دراسدددة العامددل ادلرشددح مددن قبلهددا  دبدددا ا  -د          
ذلدك رسددوم التسددجيل والدراسدة واالمتحانددات ومهدداريع الت درج  وفددق احلددد 
األد/ ادلطلددددددددوب للحصددددددددول علددددددددى الهددددددددهادة  وذلددددددددك مددددددددن االعتمددددددددادات 

 ادل صصة للتأهيل والتدريب ا موازنتها.
جيددوز  ددمن اخلطددة التدريبيددة للجهددة العامددة تدددريب العددامل  الددداتم  أو  -أ -5المــادة 

ادلتعاقددددين لدددديها  عدددن طريدددق إتبدددداعهم دورة تدريبيدددة داىليدددة للتددددرب علددددى 
النددواحح العلميدددة أو الفنيدددة أو العمليدددة الدديت تتصدددل دبهدددام وطبيعدددة العمدددل ا 

 اجلهة العامة.
يف تدددددددددريب العامددددددددل  وذلددددددددك مددددددددن تتحمدددددددل اجلهددددددددة العامددددددددة صبيددددددددع تكددددددددال -ب         

 االعتمادات ادل صصة للتأهيل والتدريب ا موازنتها.
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تسدددري أحكددام قددانون البعثدددات العلميددة علددى إيفددداد العددامل  لدددى اجلهدددة  -أ -6المــادة 
العامدددة ىارجيدددداً ل طدددد ع أو التدددددريب  وعدددن طريددددق هيئددددة زبطدددديط الدولددددة 

 حصرًا.
 البعثات العلمية فيما يتعلق بادلنح. تطبق النصوص الواردة بقانون -ب         
يراعدى ا ربديددد الددورات االط عيدة والتدريبيدة اخلارجيددة علدى نفقدة اجلهددة  -أ -7المـادة 

 العامة مايلح:
 أن تكون غآل متوفرة داىليًا. -5

 أن تكون منسجمة مع مهام اجلهة العامة والعامل. -1

 احلصول على موافقة هيئة زبطيط الدولة. -2

قدددراراً  ددددد تعويملدددات ادلوفددددد  وزارة التعلددديم العدددايل والبحدددث العلمددددحر تصدددد -ب         
وفدق أحكدام ادلدادة/ مدن قدانون البعثددات العلميدة علدى أال تايدد مددة التدددريب 

 /يومًا.27على /
جيب أن تتوفر ا العامدل ادلرشدح للتددريب الت صصدح أو للحصدول علدى  -أ -8المادة 

 العامة الهروط اةتية: شهادة التأهيل والت صص على نفقة اجلهة
 أن يكون قد مملى على تعيينه ا فئته مدة سنت  على األقل. -5

 سنة بتاريخ اإلع ن. 47أال يتجاوز عمرأل  -1

أن تكددددون كفا تدددده ا عملددددده قددددد حددددددت بدرجدددددة جيددددد أثنددددا  العدددددام   -2
 السابق .

 أن يكون قد أدى اخلدمة اإللاامية أو أعفح منها. -3

دلهدددار إليددده بدددالفقرة /أ/ مدددن هدددمأل ادلدددادة تقددددي الكفالدددة جيددب علدددى العامدددل ا -ب         
 ادلنصوص عليها ا هما  النمام.
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جيددددري انتقدددددا  ادلرشددددح  للتددددددريب الت صصدددددح أو للحصددددول علدددددى شدددددهادة  -ج         
التأهيل والت صص من ب  من تتدوفر فديهم الهدروط ادلدمكورة ا الفقدرة /أ/ 

لعامدددددة صددددداحبة احلدددددق ا مدددددن هدددددمأل ادلدددددادة دبوجدددددب إعددددد ن تصددددددرأل اجلهدددددة ا
التعيددد . وجيدددوز أن يتملدددمن اإلعددد ن شددددروطاً أىدددرى تملدددعها اجلهدددة العامددددة 
ربدددد أسدددس انتقددا  ادلرشدددح   ومنهددا الهدددهادات الدديت حصدددلوا عليهددا والددديت 
 زبوذلم إتباع برنام  التأهيل والت صص أو دورة التدريب الت صصح. 

هيدددل والت صدددص أو دورة التددددريب يلتدددام العامدددل الدددمي يتبدددع برندددام  التأ -أ -9المـــادة 
الت صصددح علدددى حسدداب اجلهدددة العامدددة وفددق أحكدددام هددما النمدددام باخلدمدددة 
لددى هدمأل اجلهددة مددة تعدادل مثلددح مددة التأهيدل أو التدددريب  ويطالدب بددرد 
 ددعفح النفقدددات ادلصددروفة عليددده ا حدددال عدددم إيفاتددده بالتاامدده  وبنسدددبة مدددا 

ا ت يدددفذ  ددمأل االلتاامدددات  إال تبقددى عليددده مددن التددداام  وال تقبددل اسدددتقالته مدد
 إذا كان عدم اإليفا  ألسباب ىارجة عن إرادته.

يراعددى عندددد ترشدديح العامدددل ادلاقددت إلتبددداع دورة تدريبيددة داىليدددة مدددة العقدددد  -ب         
ادلدةم معدده. وا حددال عدددم ذبديددد عقددأل مددع اجتيددازأل مدددة التدددريب بنجدداح  

 بة ما تبقى عليه من التاام.    فيطالب برد النفقات ادلصروفة عليه  وبنس
يلتدددام العامددل دبتابعدددة دون تقصددآل أو هتددداون حددا  صدددل علددى الهدددهادة  -أ -22المــادة

 ادلطلوبة منه أو يتم الدورة التدريبية بنجاح.
يطالددددب العامددددل الددددمي ت جيتددددا التأهيددددل أو التدددددريب بنجدددداح أو ت  صدددددل  -ب         

النفقددات الدديت أنفقدت علددى تأهيلدده أو  علدى الهددهادة ادلطلوبدة مندده بددرد صبيدع
تدريبددده فعددددً . أمددددا إذا كددددان عدددددم حصدددوله علددددى الهددددهادة أو عدددددم صلاحدددده 
عاتدداً إىل اسدتنكافه عددن متابعدة التأهيدل أو التدددريب مدن دون موافقدة اجلهددة 

 العامة  فيطالب برد  عفح النفقات ادلصروفة عليه فعً .
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لددى النددواحح العلميدددة أو الفنيددة أو العمليدددة يدددتم اإليفدداد للتدددريب اخلدددارجح ع -22المــادة
يومدداً غدددآل  27بقددرار يصدددر عددن الددوزير ادل دددتص بالددمات  ودلدددة ال تتجدداوز 

 قابلة للتمديد  بعد موافقة هيئة زبطيط الدولة.
يددتم السددماح للعامددل بااللتحدداق بةنددام  التأهيددل والت صددص بقددرار يصددددر  -20المــادة

صدك مدددة الدراسدة ونوعهددا وادلسددمى عدن الددوزير ادل دتص بالددمات. و دددد ال
 الدقيق للههادة ادلطلوبة.

يسددتمر العامددل الددمي يتبدددع برنددام  التأهيددل والت صددص أو الدددورة التدريبيدددة  -23المــادة
علددددددى حسدددددداب اجلهددددددة العامددددددة الددددددديت يعمددددددل لددددددديها بتقا ددددددح صبيددددددع أجدددددددورأل 
وتعويملداته  مددا ت يكدن متفرغدداً ذلدما التأهيددل أو التددريب ألكثددر مدن شددهر  

تقا ددددى ا هددددمأل احلالددددة أجددددورأل وتعويملدددداته الدددديت ال يهددددرتط السدددددتحقاقها في
 القيام بالعمل فعً .

 دددددتفه العامددددددل بددددداجلواتا وادلكافدددددات الددددديت سبددددددنح لددددده بسدددددبب تفوقددددده  أمددددددا  -26المـــــادة
االىرتاعددددات الددددديت يبتكرهدددددا أثنددددا  تأهيلددددده أو تدريبددددده فتكددددون ملكددددداً للدولدددددة 

 .1773لعام  47وزبملع ألحكام القانون رقم 
ــــادة ــ يهددددددرتط التبدددددداع العامدددددل برنددددددام  التأهيددددددل والت صددددددص أو دورة التدددددددريب  -25الم

الت صصدددح أن يقدددددم كفالدددة يتعهددددد فيهدددا مددددع كفيلددده بددددأدا  صبيدددع النفقددددات 
واألجدددور الدددديت ترتتدددب عليدددده دبوجدددب أحكددددام هدددما النمددددام. وتسدددري أحكددددام  
ع كفالدددة العامدددل وكفيلددده مهمدددا تادددآل ندددوع التأهيدددل أو التددددريب. وربددددد أنددددوا 

الكفدداالت ادلقبولدددة ودرجاهتدددا وحددددودها وأصددول التصدددديق عليهدددا بقدددرار مدددن 
 وزير التعليم العايل وفق أحكام قانون البعثات.
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يسددددتفيد العامددددل ادلندددددب مددددن أحكددددام هددددما النمددددام فيمددددا يتعلددددق بالتددددددريب  -26المــــادة
الدداىلح دلددة ال تايدد عددن شدهر  شدريطة أال تقدل ادلدددة ادلتبقيدة ا قدرار ندبدده 

 أربعة أشهر.عن 
ــــادة يسددددتمر العمددددل بالتعليمددددات التنفيميددددة الصددددادرة عددددن رتاسددددة رللددددس الددددوزرا   -27الم

  ادلتعلقددددددة باليددددددة صدددددددرف 25/7/1778تددددددداريخ  6454/5بددددددالقرار رقددددددم /
االعتمددددادات ادل صصدددددة لبندددددد التددددددريب والتأهيدددددل  باسدددددتثنا  الفقدددددرت  /أ/ 

 و/ب/ من رابعًا فيما يتعلق بالتدريب اخلارجح.
 ينهر هما القرار ا اجلريدة الر ية ويبلا من يلام لتنفيمأل. -28المادة

 م6/5/1757               
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 تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن المنح االطالعية والتدريبية
 26/8/0227تاريخ  6092/2رقم 

 
األىددددرى رات واإلدارات وادلاسسددددات العامددددة واجلهددددات العامددددة اي حدددده أن عدددددد مددددن الددددوز 

ط عيدة وادلتملددمنة ا التتجداوز بعد  األحكدام القانونيددة الناعمدة لهداون ادلددنح التدريبيدة وا
القدوان  والقدرارات والب غدات الصددادرة  األمدر الدمي  ددول دون ربقيدق االسدتفادة الكاملددة 
 من ادلنح اليت تقدم إىل اجلمهورية العربية السورية من سلتلف اجلهات العربية واألجنبية.

وبايدة االسددتفادة مددن هدمأل ادلددنح علددى الوجدده األكمدل نطلددب إىل صبيددع الددوزارات واإلدارات 
 وادلاسسات العامة التقيد التام دبا يلح:

فيمددددا عددددددا ادلددددنح الددددديت تتملدددددمنها االتفاقيددددات الثقافيدددددة مدددددع الدددددول العربيدددددة واألجنبيدددددة  -5
وقددددوى األمدددددن وادلنممددددات الدوليددددة  والبعثدددددات العسددددكرية اخلاصددددة بدددددالقوات ادلسددددلحة 

وادلددنح والدددورات التدريبيددة واالط عيددة وادلهنيدددة اخلاصددة بادلنممددات الهددعبية والددددورات 
 مددر   العقدودالتدريبيدة ادلتعلقددة بالتددريب علددى اةالت والعددد ادلتعاقددد عليهدا بتنفيددم 

على أية جهة قبول أيدة منحدة تدريبيدة أو اط عيدة إال عدن طريدق هيئدة زبطديط الدولدة 
صبيدددددع اجلهدددددات العامدددددة إرسدددددال دعدددددوات ادلهددددداركة ا ادلدددددنح االط عيددددددة وجيدددددب علدددددى 

ة الددديت تدددرد إليهدددا إىل هيئدددة زبطددديط الدولدددة لدراسدددتها وازبددداذ القدددرار ادلناسددددب يدددوالتدريب
 بهأ ا.

ط عيدة وجيدب علددى ميندع قبدول الددعوات اله صدية للمهداركة ا ادلدنح التدريبيدة أو اال-1
يط الدولددددة عددددن طريدددق ر سدددداته لدراسددددتها والبددددت ادلددددعو إحالددددة الدددددعوة إىل هيئدددة زبطدددد

 بهأ ا.
علددددى صبيددددع الدددددوزارات واإلدارات وادلاسسددددات العامددددة واجلهدددددات العامددددة كافددددة أن تدددددواا -2

إدارة التعداون الددويل ا هيئدة زبطديط الدولدة باحتياجاهتدا مدن ادلدنح التدريبيدة واالط عيدة 
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كددددل عدددام وعلدددى هيئدددة زبطدددديط للعدددام القدددادم ا موعدددد أقصدددداأل  ايدددة تهدددرين األول مدددن  
اإلمناتيددددة وىطدددة ادلددددوارد الدولدددة أن تددددرس هددددمأل االحتياجدددات ا  ددددو  حاجدددة ادلهددداريع 

البهددددرية وتلحددددده عندددددد قيدددددام هيئدددددة زبطدددديط الدولدددددة بطلدددددب ادلدددددنح والددددددورات التدريبيدددددة 
 اخلارجية من اجلهات ادلاضلة العربية واألجنبية.

الط عيددة والتدريبيددة علددى اجلهددات العامددة أن تقدوم هيئددة زبطدديط الدولددة بتعمدديم ادلددنح ا-3
 ىطة التنمية.لنوع ادلنحة وطبيعتها واحتياجات ادل تلفة وذلك تبعًا 

جيددري اقددرتاح ادلرشدددح  ل سددتفادة مددن ادلدددنح التدريبيددة واالط عيددة مدددن قبددل جلنددة مدددنح -4
تالدددف ا كددددل وزارة أو إدارة أو ماسسددددة عامددددة ذلدددما الاددددرض برتاسددددة معدددداون الددددوزير أو 

دلددددير العدددام ادل دددتص وعملددددوية ث ثدددة مدددن كبددددار عددداملح الدددوزارة أو اإلدارة أو ادلاسسددددة ا
العامددددة  ويراعددددى ا اقددددرتاح األ ددددا  حاجددددة ادلرشددددح للتدددددريب وع قددددة عملدددده احلددددايل أو 

 ادلستقبلح دبو وع الدورة التدريبية ادلرشح إليها.
إدارة  -زبطدديط الدولدددة هيئدددة –علددى الدددوزارات واإلدارات وادلاسسددات العامدددة أن تددواا -5

التعدداون الددددويل بأ دددا  مرشددحيها  دددمن ادلهلدددة اةدددددة ا تعدداميم اذليئدددة دبوجدددب كتدددب 
مرفددق  ددا االسددتمارة اخلاصددة بطلددب الرتشدديح موقعددة مددن الددوزير ادل ددتص أو مدددن ر يددة  

يفو ده وتتملدمن كافدة البياندات ادلطلوبدة عدن ادلرشدح  أمدا بقيدة األوراق الثبوتيدة والوثدداتق 
قدوم مديريددة التددريب بتأمينهددا واالحتفداظ  ددا وعلدى مسدداوليتها )زلملدر اجتمدداع جلنددة فت

 ادلدنح  صددورة الهددهادة العلميددة( باسدتثنا  احلدداالت الدديت تطلددب منهدا اجلهددة ادلاضلددة صددورة
عدددددن الهددددددهادات العلميدددددة  وينباددددددح ترشددددديح العدددددددد ادلطلدددددوب لكددددددل دورة تدريبيدددددة مددددددن 

بددددال  وتقدددوم هيئدددة زبطددديط الدولدددة باسددددتكمال األصددد   وعددددد شلاثدددل مدددن ادلرشدددح  ال
إجددددرا ات الرتشددددديح للمرشددددح  الدددددمين تنطبددددق علددددديهم الهددددروط شلدددددن اجتددددازوا امتحدددددان 

 ادلقدرة اللاوية بنجاح.
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ط عيدددة أن تتدددوفر فيددده اال يهددرتط ا ادلرشدددح ل سدددتفادة مدددن إحددددى ادلددنح التدريبيدددة و-6
 الهروط التالية:

ة تدريبيددة ىارجيدة طويلددة )أربعددة أشددهر فمددا فددوق( أن ال يكدون قددد اسددتفاد مددن منحدد-أ   
 سابقة  أو أن يكون قد مملى على استفادته منها أكثر من سنت .

أن ال يكدون قدد اسدتفاد مدن منحددة اط عيدة أو تدريبيدة قصدآلة ا نفدس السددنة إال إذا  -ب
كددان التددددريب  دددمن مهددداريع تتطلدددب تددددريباً مسدددتمراً وذلدددك علدددى مسددداولية الدددوزير 

يطبددددددق علددددددى ادلسددددددتفيد مددددددن مددددددنح أو دورات تدريبيددددددة قصددددددآلة مهمددددددا بلددددددا ادل دددددتص و 
 )أربعة أشهر( نفس الهروط ادلطبقة على ادلستفيد من منحة طويلة.رلموعها 

أن يددتقن اللاددة األجنبيدددة الدديت سددتدرس  دددا ادلنحددة  وا حدداالت ىاصدددة ميكددن ترشددديح -ج 
ادلاضلدددة تقدددديم دورة  مدددن لديددده معلومدددات أساسددددية ا اللادددة األجنبيدددة إذا كانددددت الدولدددة

 سبهيدية ا سورية أو ا بلدها.
  منم أكثر من سنت  عامً ( -أن يكون من العامل  الداتم  ا الدولة )موعفًا -د
 وميكن ذباوز شرط ادلدة ا احلاالت الملرورية اليت يراها الوزير ادل تص.          
الددديت تايدددد عددددن ث ثدددة أشددددهر (سددددنة بالنسدددبة للمددددنح 47هدددد أن ال يايدددد عمددددر ادلرشدددح عدددن ) 

ذلددددك مددددع الهددددروط اخلاصدددة بادلنحددددة  ويسددددتثن مددددن ذلددددك الدددددورات وحبيدددث ال يتنددددا  
 والعقود. التدريبية ادلتعلقة بادلهاريع

لددددورة تدريبيدددة تايدددد عدددن ث ثدددة أشدددهر إىل اجلهدددة الددديت  أن يقددددم ادلرشدددح ا حدددال قبولددده-و  
تقددددل عدددن ث ثددددة أ دددعاف مدددددة  يعمدددل لدددديها بتعهددددد ىطدددح يلتددددام فيددده بالعمددددل دلددددة ال

الدددورة التدريبيدددة وا حدددال عددددم التاامدده يادددرم بددددفع صبيدددع ادلبددالا الددديت حصدددل عليهدددا ا 
 البلد ادلقدم للمنحة إ افة إىل النفقات األىرى اليت صرفت عليه إلتباع الدورة.

علدددى جلددددان ادلددددنح ا الددددوزارات واإلدارات وادلاسسددددات العامددددة أن تراعددددح حدددد  اىتيددددار  -7
 رشح  األسس التالية باإل افة إىل الهروط الواجب توفرها ادلرشح:ادل
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 توافق ادلاه ت العلمية للمرشح وعمله مع مو وع الدورة. -أ   
القددددم ا الوعيفدددة )ا الدولددددة بصدددورة عامددددة مدددن جهددددة وا الدددوزارة أو ادلاسسددددة أو -ب

 اإلدارة أو ادلنهأة اليت يعمل لديها من جهة أىرى(.
 ادلرشح ونهاطه ا عمله.كفا ة -ج    
 افمات.ب  سلتلف اة التوزيع ادلتوازن للدورات-د     
ةملددع ادلرشددح المتحددان لادددة أجنبيددة يددتم ا معهددد التددددريب علددى اللاددة االنكليايدددة أو -8

وذلدك الىتبددار مقدرتدده -حسدب لاددة الدددورة -الفرنسدية التددابع  ذليئدة زبطدديط الدولددة
هدما االمتحدان ادلرشدح ادلت درج مدن بلدد أجندع لاتدده  ويسدتثن مدن اللاويدة قبدل اإليفداد 

هددح نفددس لادددة الدددورة أو مدددن  مددل شدددهادة أدب إنكليدداي مدددن اجلامعددات احلكوميدددة 
التدددريب علددى اللاددة االنكليايددة  -السدورية أو حصددل علددى شددهادة زبددرج مددن معهدددي

 الفرنسية التابع  ذليئة زبطيط الدولة.أو 
وادلاسسددات العامدددة االعتددمار عددن إيفدداد ادلرشددح بعدددد  مددر علددى الددوزارات واإلدارات -57

قبولددده ا ادلنحدددة وجيدددوز اسدددتبدال ادلرشدددح بددداىر  دددمن ادلهلدددة اةدددددة للرتشددديح فقدددط   
كمدا  مددر علددى ادلرشددح ادلقبددول االعتددمار عددن منحتدده و ددرم مددن الرتشدديح دلدددة مخددس 

 الدولة.سنوات إال ا حاالت الملرورة القصوى اليت يعود تقديرها ذليئة زبطيط 
 مددر ترشدديح ادلوعددف أو العامددل أو ادلسددت دم إىل أكثددر مددن منحددة أو دورة تدريبيدددة -55

نيددددة إال ا حددددال عدددددم ا نفددددس الوقددددت وال يقبددددل ترشدددديحه دلنحددددة أو دورة تدريبيددددة ثا
قبولدده للمنحدددة األوىل إال إذا انقملدددى عدددام علدددى ترشدديحه وت يتبددد  مدددا يهدددعر بنتيجدددة 

 هما الرتشيح.
دلوفددين قطدع إيفدادهم والعدودة إىل الدوطن قبدل انتهدا  الددورة التدريبيدة أو  مدر علدى ا-51

ط عيدة  وكددملك تايددآل مو ددوع تدددريبهم قبددل احلصددول علددى موافقددة هيئددة زبطدديط اال
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الدولدددة بنددداً  علددددى اقدددرتاح معلددددل مدددن الدددوزير ادل ددددتص وي حدددق ادل ددددالف بددددفع صبيددددع 
 والنفقات اليت صرفت عليه.ادلبالا اليت حصل عليها من البلد ادلقدم للمنحة 

يتم اإليفاد للمدنح التدريبيدة واالط عيدة بقدرار مدن الدوزير ادل دتص أو مدن يقدوم مقامده -52
 ا اجلهة العامة.

علددددى الددددوزارات واإلدارات وادلاسسددددات العامددددة احلصددددول علددددى موافقددددة رتاسددددة رللدددددس -53
لدولددددة جانبدددداً مددددن قدددرار اإليفدددداد فيمددددا يتعلدددق بددددادلنح الدددديت ربمدددل ا الدددوزرا  قبددددل إصدددددار

 األعبا  ادلالية  وذلك بعد احلصول على موافقة هيئة زبطيط الدولة على اإليفاد.
مقياسددددداً ا وجدددددوب  –الدددددوزارات  –ويعتدددددة الراتدددددب ا ادلاسسدددددات واإلدارات العامدددددة      

 استصدار قرار اإليفاد وفق الفقرة السابقة.
ى األكثددددر مددددن انتهددددا  دورتددددده علددددى ادلوفددددد أن يلتحددددق بعملددددده ىدددد ل ث ثددددة أيددددام علددددد-54

 التدريبية.
تقددم لددى عودتده بتقريدر عدن دورتده إىل اجلهدة الديت أوفدتده وأن يدواا  على ادلوفد أن ي-55

كدد  مدددن رتاسدددة رللدددس الدددوزرا  وهيئدددة زبطددديط الدولدددة بنسددد ة عدددن هدددما التقريدددر عدددن 
يت طريددق مديريدددة التددددريب  يو دددح فيددده هدددف الددددورة وادلهدددارات واخلدددةات والعلدددوم الددد

اكتسددبها ادلتدددرب وأمهيتهددا لعملدده ومدددى الفاتدددة النمريددة والعمليددة الدديت حصددل عليهددا 
 ومقرتحاته لتحس  العمل.

يادددرم ادلوفددددد الددددمي يفهدددل ا احلصددددول علددددى شددددهادة صلددداح أو يتقدددداعس عددددن القيددددام -56
بواجبدده ا الددددورة الددديت شدددارك فيهددا بددددفع ادلبدددالا الددديت حصددل عليهدددا مدددن البلدددد ادلقددددم 

 للمنحة.
يتوجدددب علدددى صبيدددع الدددوزارات واإلدارات وادلاسسدددات العامدددة تفريدددا ادلرشدددح  الدددمين -57

يتقندددون اللاددددة األجنبيددددة تفريادددداً كددددامً  أو جاتيددداً حبسددددب شددددروط الدددددورة ومسددددتوى  ال
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ادلرشدح  ل لتحدداق بددادلراكا احلكوميدة لتعلدديم اللاددة األجنبيددة ىد ل مدددة الدددورة الدديت 
 تقام ذلما الارض.

ع الدددوزارات واإلدارات وادلاسسدددات العامدددة اسدددت دام العناصدددر الددديت أوفددددهتا علددى صبيددد-58
ا ااددددددداالت الددددددديت تنسدددددددجم وادلهدددددددارات وادلعدددددددارف النمريدددددددة واخلدددددددةات العمليدددددددة الدددددددديت 

 اكتسبتها.
أن ترفددددع إىل رتاسددددة رللدددددس  –إدارة التعددددداون الدددددويل  –علددددى هيئددددة زبطدددديط الدولددددة -17

دلددنح االط عيددة والتدريبيددة وينباددح أن يهددتمل الددوزرا  تقريددراً نصددف سددنوي عددن تتبددع ا
هددما التقريددر علددى اسددتعراض دلددا نفددم مددن بددرام  تدريبيددة والفاتدددة الدديت حصددلت عليهددا 
اجلمهوريددة العربيددة السدددورية مددن جدددرا  ذلددك ومقرتحددات بددداإلجرا ات الواجددب ازباذهدددا 

 لتحس  االستفادة منها.
تقدارير ربددع سددنوية عدن تتبددع تنفيددم  يتوجدب علددى مددديريات التددريب ا الددوزارات رفددع-15

 ادلنح والدورات التدريبية إىل إدارة التعاون الدويل ا هيئة زبطيط الدولة.
تكليدددف رتددديس هيئددددة زبطددديط الدولدددة بازبدددداذ صبيدددع اإلجدددرا ات ال زمددددة لو دددع هددددمأل -11

التعليمدددات مو ددددع التطبيدددق لتددددأم  حسدددن االسددددتفادة مدددن ادلددددنح والددددورات التدريبيددددة 
 ة ادلقدمة إىل اجلمهورية العربية السورية.واالط عي

 55/7/1776دمهق ا      
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 ببعثات دراسيةأنواع الكفاالت المطلوب تقديمها من الموفدين 
 

 07/2/0202تاريخ  /و22قــرار رقــم /ال
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 1752/ لعام 5قم /بناً  على أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بادلرسوم ر 
 (منه.37وتعدي ته وال سيما ادلادة )

 يقرر ما يأتي:
 ربدد أنواع الكفاالت ادلطلوب تقدميها من ادلوفدين على الوجه اةيت: -2المادة 

 كفالة عقارية. -5
 كفالة ذبارية. -1

 كفالة صناعية. -2

 كفالة زراعية. -3
ـــادة  ــ عيددددة أن تكدددددون مدددددن يهدددددرتط ا الكفالددددة التجاريدددددة أو الصدددددناعية أو الارا -أ -0الم

الدرجدة ادلمتددازة أو األوىل وجيددوز قبددول الكفالددة التجاريددة والصددناعية والاراعيددة 
 من الدرجة الثانية و مأل احلالة  تاج ادلوفد إىل كفيل .

يهددرتط ا العقددار مو ددوع الكفالددة أن يكددون غددآل مرهددون ألي جهددة مددن  -ب           
 .من أية إشارة مو وعة عليهاجلهات العامة أو اخلاصة أو غآلها وىال 

ادلعتمدددة علددى أال تقددل القيمدددة  ربديددد قيمددة العقددار حسدددب التقددديرات ادلاليددة -3المــادة 
 الت مينية للعقار عن احلدود الدنيا ادلمكورة أدناأل:

 بالنسبة للموفد ىارجح: -أ             
/ل.س مخسون ألف لآلة سدورية للموفدد مدن أجدل احلصدول 47ر777/ -

 إلجازة.على درجة ا
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/ل.س مخدس وسددبعون ألددف لددآلة سددورية للموفددد مددن أجددل 64ر777/ -
 احلصول على درجة ادلاجستآل أو ما يعادذلا.

/ل.س ماتدة ألددف لددآلة سددورية للموفدد مددن أجددل احلصددول 577ر777/ -
 .اىتصاص( –على درجة أعلى من شهادة ادلاجستآل )دكتوراأل 

ن أجدل س ماتدة ومخسدون ألدف لدآلة سدورية للموفدد مد7/ل547ر777/ -
 احلصول على درجة ادلاجستآل والدكتوراأل.

 بالنسبة للموفد الداىلح: -(57)ب 
/ل.س مخددس وث ثدددون ألددف لدددآلة سددورية للموفدددد مددن أجدددل 24ر777/ -

 احلصول على درجة اإلجازة.
س مخسدون ألدف لدآلة سدورية للموفدد مدن أجدل احلصدول 47ر777/ - /ل. 

 .ادلاجستآلعلى شهادة 
لددآلة سددورية للموفددد مددن أجددل احلصدددول س ماتددة ألددف 7/ل577ر777/-

 على شهاديت ادلاجستآل والدكتوراأل.
الكفالدة تملددامنية بد  ادلوفددد والكفيدل وغددآل قابلدة للتجاتددة لكدل ادلبددالا  تكددون -6المـادة 

أو ادلرتتبددة علددى ادلوفددد نتيجددة إيفددادأل مهمدددا تاددآل نددوع الدراسددة أو مدددة اإليفددداد 
لكفيددل ملتامدداً حددا انتهددا  التدداام ادلوفددد   ويبقددى ابلددأل أو اجلهددة ادلوفددد حلسددا ا

 .وجب أحكام قانون البعثات العلميةدب
تصادق الارف التجارية أو الاراعية أو الصدناعية علدى مد  ة الكفيدل وتوقيعده  -5المادة 

أو تو ددددع إشدددددارة احلجدددددا علدددددى العقدددددار ا الكفالدددددة العقاريدددددة ويصدددددادق علدددددى 
 .وتوقيعها من قبل الكفيلد ملئها الكفاالت من قبل الكاتب بالعدل بع

                                                 
 (2رة ب من ادلادة )عدل الفق 6/51/1717/و تاريخ 68القرار رقم /- 57
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ال ربدرر الكفالددة إال بعدد تأديددة ادلوفددد االلتاامدات ادلرتتبددة عليده دبوجددب قددانون  -6المــادة 
البعثددددات العلميددددة ويددددتم ذلددددك بقدددددرار مددددن اللجنددددة التنفيميددددة للبعثددددات العلميدددددة 

 )رللس اجلامعة ادل تص(.
كدن قبدول أكثدر مدن ال جيوز للكفيل أن يكفدل أكثدر مدن موفدد واحدد فقدط ومي -7المادة 

 عقار للكفيل الواحد.
ميكددن تبدددديل الكفالددة بقدددرار مددن اللجندددة التنفيميددة للبعثدددات العلميددة )رللدددس  -8المـــادة  

بعدددد حصدددول ادلوفددددد  اجلامعدددة ادل دددتص( بكفالدددة مسددداوية ذلددددا أو أقدددوى منهدددا
علددى الهددهادة ادلوفددد ألجلهددا وعودتددده إىل الددوطن وصدددور قددرار تعييندده علدددى 

لددددديت أوفددددد مدددددن أجلهدددددا ومباشددددرة العمدددددل ا اجلهدددددة ادلوفدددددد هدددددهادة اأسدددداس ال
   لصاحلها.

 أحكام هما القرار على ادلوفد بإجازة دراسية )بأجر أو بدون أجر(.تطبق  -9المادة  
لكدددل إيفدداد مسدددتقل كفالدددة مسددتقلة  أمدددا ادلوفدددد ادلطلددوب منددده احلصدددول  -(58)22المـــادة

تقددددي كفالددة للحصدددول علددى شدددهاديت ادلاجسددتآل والددددكتوراأل فلدده اخليدددار بدد  
علددى الدددرجت  ادلددمكورت   سدددواً  أكددان اإليفدداد لكدددل درجددة علددى حددددة أو 
 على الدرجت  بنفس قرار اإليفاد  أو تقدي كفالة لكل إيفاد على حدة.

 .باإلحكام السابقةينهى العمل و  ويبلا من يلام لتنفيمأل ينهر هما القرار  -22المادة
 16/5/1717دمهق ا               

 
 
 
 

                                                 
 (57ادلادة )عدل  6/51/1717/و تاريخ 68القرار رقم / -58
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 /66المرسوم التشريعي رقم /
 رئيس الجمهورية

 بنا  على أحكام الدستور 
 :ما يلي يرسم

 
مكدددددرر مددددن قدددددانون العقوبددددات الصدددددادر دبوجددددب ادلرسدددددوم  253تلادددددى ادلددددادة  -2المــــادة 

 وتعدي ته ويستعاض عنها بالنص التايل: 5838لعام  537التهريعح رقم 
 مكرر: 366مادة 

يعاقددب بدداحلبس مددن ثدد ث سدددنوات إىل مخددس سددنوات وبارامددة ال تقددل عدددن  -أ
الراتدددب الهدددهري مدددع التعويملدددات دلددددة سددددنة كاملدددة كدددل مدددن تدددرك عملدددده أو 
انقطدع عندده مددن العدامل  ا الددوزارات أو اإلدارات أو ادلاسسددات أو اذليئددات 

ع العددام العامددة أو البلددديات أو ادلاسسددات البلديددة أو أي مددن جهددات القطددا 
أو ادلهدرتك قبدل صددور الصدك القا دح بقبدول اسدتقالته مدن ادلرجدع ادل دتص 
وكددملك كدددل مدددن اعتددة مدددن هددداال  حبكدددم ادلسددتقيل لرتكددده العمدددل أو انقطدددع 

 عنه مدة مخسة عهر يومًا.
يعاقددب بددنفس العقوبددة كددل مددن نكددل عددن أدا  التاامدده باخلدمددة ا اجلهدددات -ب

سدوا  أكدان االلتداام نتيجدة لديفداد ببعثدة أو  ادلبينة ا الفقرة أ من همأل ادلدادة
 منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله ادلنقولة وغآل ادلنقولة.

ا كدددل األحدددوال  دددرم ادلهدددمولون بأحكدددام هدددمأل ادلدددادة مدددن حقدددوقهم لدددددى -ج
الدولدة ويلامددون باإل دافة إىل ذلددك جبميدع األ ددرار الناصبدة عددن تدرك العمددل 

 أو االنقطاع عنه.
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طبددق األسدددباب ادل ففدددة التقديريددة علدددى اجلدددراتم ادلعاقددب عليهدددا دبوجدددب تال ت-د
حكددددم هددددمأل ادلددددادة كمددددا ال تطبددددق عليهددددا أحكددددام وقددددف التنفيددددم ادلنصددددوص 

 / وما يليها من قانون العقوبات.557عليها ا ادلادة /
يعفدى مدن العقوبددة ودلدرة واحددة مددن عداد لل دمدة أو و ددع نفسده ربدت تصددرف -هدد        

 ل ث ثة أشهر من تاريخ ربريك الدعوى العامة حبقه.الدولة ى 
/ مدددددن قدددددانون العقوبددددددات االقتصدددددادية الصدددددادر بادلرسددددددوم 51/دة تلادددددى ادلددددددا -0المـــــادة 

 وتعدي ته. 5855/ لعام 26التهريعح رقم /
 ينهر هما ادلرسوم التهريعح ا اجلريدة الر ية. -3المادة 

 م.12/6/5863 لدادلوافق  ده3/6/5283ا ق دمه           
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 26/2/0223تاريخ  /7رقم / التشريعي المرسوم
 أسس إيفاد الطالب المتميزين 

 
 رئيس الجمهورية

 

 16/7/1777 / تداريخ34/ مدن ادلرسدوم التهدريعح رقدم /11تعددل ادلدادة / -2المـادة 
 اةيت:

يصددددر رللدددس التعلددديم العددايل أسدددس قبدددول الطلبدددة ادلتميددداين  -أ -00المـــادة           
ىرجيدددددح ادلركددددددا ا اجلامعدددددات وادلعاهددددددد العليدددددا السددددددورية وفقدددددداً 

/ السدددابقت  ودبددا مييدددا ذلدددك عدددن 57و56ألحكددام ادلدددادت  /
 ادلفا  ت وأسس القبول ادلعتادة.

حكدام الفقددرة السددابقة موفددداً وفقدداً يعدد الطالددب ادلقبددول وفددق أ -ب                      
ألحكددام قدددانون البعثدددات العلميددة الصدددادر بادلرسدددوم التهدددريعح 

 .1752/ لعام 5رقم /
إذا اسددددتنكف ادلوفدددددد ا مرحلدددددة اإلجدددددازة يطالدددددب بادلبدددددالا  -5-ج                      

الدديت صددرفت عليددده ا مرحلددة الدراسدددة الثانويددة وا ادلرحلدددة 
 اجلامعية.

إذا حصددددددل ادلوفددددددد علددددددى درجددددددة اإلجددددددازة بدرجددددددة مقبدددددددول  -1                          
 يطالب بادلبالا اليت صرفت عليه ا ادلرحلة اجلامعية.

 

 بناً  على أحكام الدستور
 يرسم مايلي:                     
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إذا حصدل ادلوفددد علددى درجدة اإلجددازة بتقدددير جيدد علددى األقددل  -د                      
 (.د)هإحدى اجلهات اةددة ا الفقرة  يع  ا

لدددى درجدددة اإلجددازة بتقددددير جيدددد جدددداً علدددى إذا حصدددل ادلوفدددد عد هدد
األقددددل يوفددددد للحصددددول علدددددى درجددددة الدددددكتوراأل لصدددداحل إحددددددى 

 اجلهات اةتية:
 اجلامعات احلكومية. -5             
 اجلهات العامة البحثية. -1             
 أي جهة أىرى  ددها رتيس رللس الوزرا . -2             

دة ا الفقددددرة )ه( السدددددابقة بقددددرار مدددددن اجلهدددددة الددددوار  يددددتم ربديددددد -و        
رتدددددديس رللددددددس الددددددوزرا  بندددددددا  علددددددى اقددددددرتاح اللجنددددددة التنفيميدددددددة 

 للبعثات العلمية.
ا كددل مددا ت يددرد عليدده نددص ا هددمأل ادلددادة يطبددق علددى ادلوفددد  -ز         

وفدددق أحكدددام هدددما ادلرسدددوم التهدددريعح أحكدددام قدددانون البعثددددات 
 .1752/ لعام 5/العلمية الصادر بادلرسوم التهريعح رقم 

 ينهر هما ادلرسوم التهريعح ا اجلريدة الر ية. -0المادة 
 مي دي53/5/1752هجري ادلوافق لد 2/2/5323 دمهق ا            
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 7/7/0223تاريخ  /66رقم / التشريعي المرسوم
 أسس تخصيص أبناء الشهداء بالمنح الدراسية

 
 رئيس الجمهورية

 الدستور بناً  على أحكام  
 :ما يلي يرسم                      

                                                 
 84ص 8/3/1717/ تاريخ 6ادلرسوم التهريعح رقم / - 17

 تخصص ألبناء الشهداء: -2المادة  
% مدن عدددد البعثدات الدراسددية الديت ربدددد ا إعدد ن 57نسدبة ال تتجدداوز  –أ           

مدددددن قدددددانون ( 51ادلدددددادة ) بأحكدددددامالبعثددددات العلميدددددة الدددددمي يصددددددر عمددددً  
 .1752/ لعام 5م /البعثات العلمية الصادر بادلرسوم التهريعح رق

 % من:57نسبة ال تتجاوز  –ب       
ادلدددنح الدددديت يدددتم االسددددتفادة منهدددا وفددددق أحكدددام الفقددددرة )ب( مدددن ادلددددادة  -5

( مددددن قددددانون البعثددددات العلميددددة الصددددادر بادلرسددددوم التهددددريعح رقددددم 58)
 .1752/ لعام 5/
 )الاا (  -(17)1
للجندة التنفيميدة ربدد نسبة ادلنح ادلنصدوص عليهدا ا الفقدرة بقدرار مدن ا -2

 للبعثات العلمية.

تثبددددت حالدددة االستهدددهاد بوثيقددددة تصددددر عدددن مكتددددب شددداون الهددددهدا  ا  -0المـــادة 
للجددديش والقددددوات ادلسدددلحة حصددددراً وفدددق القددددوان   ادلعتمدددددة  القيدددادة العامددددة 

 لديهم.
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 .مي دي6/6/1752هجري ادلوافق لد18/7/5323دمهق ا              
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

تددتم ادلفا دددلة بددد  ادلتقدددم  إىل البعثدددات الدراسدددية وادلددنح دبوجدددب أحكدددام   -3المـــادة 
( مددددن هدددددما ادلرسددددوم التهدددددريعح وفقدددداً ل سدددددس ادلعتمدددددة ا قدددددانون 5ة )ادلدددداد

 .1752/ لعام 5البعثات العلمية الصادر بادلرسوم التهريعح رقم /

  يعدد هددما ادلرسدوم التهددريعح معددداًل ألحكدام قددانون البعثدات العلميددة الصددادر -6المــادة 
 .1752/ لعام 5بادلرسوم التهريعح رقم /

 دلرسوم ا اجلريدة الر ية.ينهر هما ا -5المادة 
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 /7/عي رقم يالمرسوم التشر 

 رئيس الجمهورية 
 بنا  على أحكام الدستور

 يرسم ما يلي : 

ربددددد ادلدددنح ااانيدددة السدددنوية الدديت زبصصدددها كدددل ماسسدددة مرىصدددة دبوجدددب  -(2المـــادة 
وتعدي تدددددده   لددددددوزارة  1775/ لعدددددام 25حكدددددام ادلرسددددددوم التهدددددريعح رقددددددم /أ

%( مدددددن عدددددددد 4التعلددددديم العدددددايل والبحددددددث العلمدددددح بنسددددددبة ال تقدددددل عددددددن )
الطدد ب ادلسدددجل  ا كدددل كليددة أو معهدددد )دلددددة تعددادل احلدددد األد/ الددد زم 
للحصددددول علدددددى الدرجدددددة العلميدددددة ا الكليددددة أو ادلعهدددددد مملدددددافاً إليهدددددا عدددددام 

(   وتتملددمن ادلنحدة الرسددوم واألقسدداط الدراسدية وأجددور النقددل دراسدح واحددد
والسددكن اجلدددامعح أو بدددداًل منددده  وال يطالددب الطالدددب ادلمندددوح ىددد ل تلدددك 

 ادلدة بأي قسط دراسح أو رسم حا ولو رسب ا ادلقررات .

ـــادة  ــ تطبددددق أحكدددددام هدددددما ادلرسددددوم التهدددددريعح علدددددى طدددد ب ادلدددددنح ادلسدددددجل  ا  -(0الم
 مية اخلاصة دبن فيهم الط ب ادلسجلون قبل صدورأل.ادلاسسات التعلي

 . 16/8/1755/ تاريخ 511يلاى ادلرسوم التهريعح رقم / -(3المادة 

ويعددد نافددماً بدد اً مددن العددام  ينهدر هددما ادلرسددوم التهدريعح ا اجلريدددة الر يدة - (6المــادة 
 (.1717/1715الدراسح )

 مي دي. 8/3/1717  لد ادلوافق هجري 55/7/5335دمهق ا              


