
  )1(وتعديالته 16/9/2007تاريخ   /2/رقمقرار مجلس التعليم العالي 
  التعليمات التنفيذية لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات

  رئيس جملس التعليم العايل 
ــيم اجل ــانون تنظ ــام ق ــى أحك ــاًء عل ــم بن ــات رق ــام ) 6(امع ــيما 2006لع  والس

  .يذيةوالئحته التنف منه/128و74و73و72و71و69/املواد
  9/2007/ 10تاريخ/ 52/ وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  . 16/9/2007تاريخ / 1/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم
  :يقرر ما يلي

  الفصل األول 
  أعضاء الهيئة التدريسية    

  1املادة
  : يتم التعيني يف وظائف اهليئة التدريسية وفق الشروط املبينة يف اآليت

  الشروط املتممة واملفسرة الشروط القانونية األساسية  وظيفة العلميةال
  مدرس

  )اجلامعة من داخل(
 .معيداً عائداً من اإليفاد-
  .األهلية -
شهادة الدكتوراه أو درجة  -

يعدها جملس التعليم العايل 
 .مؤهلة للتعيني

  .اإلنتاج العلمي -

ة يسـتخدم  إلقاء حماضرة أمام جلنة يؤلفها عميد الكلي-
خالهلا املصطلحات العلمية يف جمال اختصاصه وتظهر 

  .منهجيته العلمية  وسالمة النطق واللغة والتعبري
إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول علـى شـهادة    -

  مبستوى
    )ICDL.(  

                                                 
  :28/4/2008تاريخ / 111/قرار جملس التعليم العايل رقم  - 1

  رئيس جملس التعليم العايل 
  والئحته التنفيذية  2006لعام ) 6(على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم  بناًء

  .23/4/2008تاريخ / 7/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم
 :يقرر ما يلي

يف الوظيفة على أعضاء اهليئة التعليمية جلهة التعيني  16/9/2007تاريخ ) 2(تطبق أحكام قرار جملس التعليم العايل رقم  - 1املادة
  .21/11/2007األعلى بعد نشره يف اجلريدة الرمسية واملوافق 

على أعضاء اهليئة التدريسية يف احلاالت اليت اختذت فيها املوافقة على ) 2(يستمر تطبيق األحكام السابقة على القرار رقم  - 2املادة
 .ات حىت تاريخ نشر القرار املذكورالبدء بإجراءات التعيني والترقية يف جمالس األقسام املعنية يف اجلامع

وقرار  2006لعام ) 6(من قانون تنظيم اجلامعات رقم ) ومابعدها122و121(تطبق على أعضاء اهليئة الفنية أحكام املواد  - 3املادة
  ). 2(حىت تاريخ نشر القرار رقم  25/9/2006تاريخ ) 36(جملس التعليم العايل رقم 

  .زم لتنفيذهيبلغ هذا القرار من يل - 4املادة
  



أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية احملكمـني  -
  .يؤهل للتعيني يف الوظيفة

  مدرس
  )اجلامعةمن خارج (

االشتراك يف إعالن وفقاً-
  .للشروط احملددة فيه

  .األهلية -
درجة و شهادة الدكتوراه أ -

يعدها جملس التعليم العايل 
 .مؤهلة للتعيني

  .اإلنتاج العلمي -
  

أن يتم التعيني خالل سنة من تـاريخ تبليغـه البـدء    -
بإجراءات التعيني وجيوز متديد هذه املدة سنة أخـرى  

  .الوزير مبوافقة 
أن يلم بإحدى لغات األمم املتحدة  إضافة إىل اللغـة   -

  .العربية مبستوى فوق املتوسط
  أن ال يقل املعدل عن جيد يف درجة اإلجازة -
أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية احملكمـني   -

  .يؤهل للتعيني يف الوظيفة
إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول علـى شـهادة    -

  ).ICDL (مبستوى

  أستاذ مساعد
  )من داخل اجلامعة(

فة مدرس فعـالًشغل وظي-
 مدة ال تقل عـن مخـس  

سنوات ميالدية وال تدخل 
فيها مدة االسـتيداع أو  
اإلجازة بـال أجـر وال   
الندب الكلـي خـارج   
 .اجلامعات وما يف حكمها

إجراء حبوث أصيلة وهـو   -
 .مدرس

ــة أو  - ــأليف أو الترمج الت
 حتقيــق املخطوطــات أو

رسـائل   اإلشراف علـى 
ــا ــات العليـ  الدراسـ

  ) .دكتوراه –ماجستري(
تلبية متطلبات نظام تقومي  -

 ...األداء التربوي 
الـدكتوراه  ةترمجة رسال -

إىل اللغة العربية إذا كانت 
  .بلغة أجنبية

  

أربعـة حبـوث   ( إعداد  حبثني أصيلني أو ما يكافئهما-
متـت   منشورين يف جملة حمكمة معتمـدة أو ) مشتركة

  .املوافقة على نشرمها
التأليف أو الترمجة أو حتقيق املخطوطات أو اإلشراف  -

على رسائل املاجسـتري أو الـدكتوراه، أو حبـوث    
دبلومات الدراسات العليا يف كليات احلقـوق،  وأن  

  .يكون كل ذلك يف جمال اختصاصه باملعىن الواسع
خدم إلقاء حماضرة أمام جلنة يؤلفها عميد الكلية يسـت  -

خالهلا املصطلحات العلمية يف جمال اختصاصه وتظهـر  
  .منهجيته العلمية وسالمة النطق واللغة والتعبري

أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحـص معيـاري    -
  .بدرجة متوسط

  .أن يكون مؤصالً -
إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول علـى شـهادة    -

  .سابقاً إذا مل يكن قد حصل عليها) ICDL( مبستوى
أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية احملكمـني   -

  .يؤهل للتعيني يف الوظيفة

إعداد ثالثة حبوث أصيلة منشورة أو ما يكافئها يف جملة -االشتراك يف إعالن وفقـاً-  أستاذ مساعد



 .للشروط احملددة فيه )اجلامعةمن خارج (
مضي ست سنوات علـى   -

األقل على احلصول على 
ــدكتوراه أو  ــهادة ال ش
درجة يعدها جملس التعليم 

 .للتعينيالعايل مؤهلة 
أن يكون مارس خـالل   -

املدة املذكورة يف كلية أو 
مؤسسة علمية أو حبثيـة  
أعماالً مماثلة لألعمال اليت 
يقوم ا عضـو اهليئـة   

 .التدريسية
أن يكون مضى على نيـل   -

ــه  ــيت أهلت ــازة ال اإلج
للحصول علـى املؤهـل   

 .العلمي عشر سنوات
نشر حبوث أصـيلة بعـد    -

حصوله علـى املؤهـل   
 .العلمي

 .التأليف أو الترمجة -
  .األهلية للتدريس -

حمكمة معتمدة أو متت املوافقة على نشرها فيها  بعـد  
  .حصوله على املؤهل العلمي

  أن ال يقل املعدل عن جيد يف درجة اإلجازة -
اإلشراف التأليف أو الترمجة أو حتقيق املخطوطات أو  -

على رسائل املاجستري أو الدكتوراه، أن يكون كل ذلك 
  .يف جمال اختصاصه

إلقاء حماضرة أمام جلنة يؤلفها عميد الكلية يسـتخدم   -
خالهلا املصطلحات العلمية يف جمال اختصاصه وتظهـر  

  .منهجيته العلمية وسالمة النطق واللغة والتعبري
  .أن يكون  التدريس الذي قام بنصاب كامل -
أن جييد اللغة اإلنكليزيـة إدا مل تكـن لغتـه الثانيـة      -

اإلنكليزية وذلك وفق فحص معياري يـتم يف املعهـد   
  العايل للغات

ترمجة رسالة الدكتوراه إذا كانت بلغة أجنبيـة قبـل    -
  .صدور قرار التعيني

إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول على شهادة  -
  .عليها سابقاًإذا مل يكن قد حصل ) ICDL( مبستوى

أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية احملكمـني   -
  .يؤهل للتعيني يف الوظيفة

  أستاذ
 )من داخل اجلامعة(

شغل وظيفة أستاذ مساعد-
فعالً مدة ال تقل عن مخس 
سنوات ميالدية وال تدخل 
فيها مدة االسـتيداع أو  
اإلجازة بـال أجـر وال   
الندب الكلـي خـارج   

 .اجلامعات
جراء حبوث أصيلة وهـو  إ -

 .أستاذ مساعد
ــة أو  - ــأليف أو الترمج الت

حتقيــق املخطوطــات أو 
رسـائل   اإلشراف علـى 

مثانية حبـوث  ( إعداد أربعة حبوث أصيلة أو ما يكافئها-
منشورة يف جملة حمكمـة معتمـدة أو متـت    ) كةمشتر

  .املوافقة على نشرها فيها 
ترمجة رسالة الدكتوراه إذا كانت بلغة أجنبيـة قبـل    -

  .صدور قرار التعيني
التأليف أو الترمجة أو حتقيق املخطوطات أو اإلشراف  -

على رسائل املاجستري أو الدكتوراه، وأن يكون كـل  
  .ذلك يف جمال اختصاصه

اء حماضرة أمام جلنة يؤلفها عميد الكلية يسـتخدم  إلق -
خالهلا املصطلحات العلمية يف جمال اختصاصه وتظهـر  

  .منهجيته العلمية  وسالمة النطق واللغة والتعبري
أن جييد اللغة اإلنكليزيـة إدا مل تكـن لغتـه الثانيـة      -



ــا ــات العليـ الدراسـ
) دكتــوراه –ماجســتري(

  بعد تعيينه أستاذاً مساعداً
تلبية متطلبات نظام تقومي  -

  .األداء التربوي

اإلنكليزية وذلك وفق فحص معياري يـتم يف املعهـد   
  العايل للغات

التعامل مع احلاسوب باحلصول علـى شـهادة    إجادة -
 .إذا مل يكن قد حصل عليها سابقاً) ICDL( مبستوى

  أستاذ
  )من خارج اجلامعة(

االشتراك يف إعالن وفقـاً-
 .للشروط احملددة فيه

مضي إحدى عشرة سـنة   -
على األقل على احلصول 

أو ( شــهادة الــدكتوراه
درجة يعدها جملس التعليم 

 .عينيالعايل مؤهلة للت
أن يكون مارس خـالل   -

املدة املذكورة يف كلية أو 
مؤسسة علمية أو حبثيـة  
أعماالً مماثلة لألعمال اليت 
يقوم ا عضـو اهليئـة   

 .التدريسية
أن يكون مضى على نيـل   -

ــه  ــيت أهلت ــازة ال اإلج
للحصول علـى املؤهـل   
العلمي مخسة عشرة سنة 

 .على األقل
نشر حبوث أصـيلة بعـد    -

ؤهـل  حصوله علـى امل 
 .العلمي

 .التأليف أو الترمجة -
  .األهلية للتدريس  -

إعداد ستة حبوث أصيلة منشورة يف جملة حمكمة معتمدة -
أو متت املوافقة على نشرها فيها بعد حصـوله علـى   

  .املؤهل العلمي
  .أن ال يقل املعدل عن جيد يف درجة اإلجازة -
ـ   - ل ترمجة رسالة الدكتوراه إذا كانت بلغة أجنبيـة قب

  .صدور قرار التعيني
التأليف أو الترمجة أو حتقيق املخطوطات أو اإلشراف  -

على رسائل املاجستري أو الدكتوراه، وأن يكون كـل  
  .ذلك يف جمال اختصاصه

  .أن يكون التدريس الذي قام به بنصاب كامل -
إلقاء حماضرة أمام جلنة يؤلفها عميد الكلية يسـتخدم   -

يف جمال اختصاصه وتظهر  خالهلا املصطلحات العلمية
  .منهجيته العلمية  وسالمة النطق واللغة والتعبري

أن جييد اللغة اإلنكليزيـة إدا مل تكـن لغتـه الثانيـة      -
اإلنكليزية وذلك وفق فحص معياري مبستوى جيد يتم 

  .يف املعهد العايل للغات
ترمجة رسالة الدكتوراه إذا كانت بلغة أجنبيـة قبـل    -

  .صدور قرار التعيني
إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول علـى شـهادة    -

  .إذا مل يكن قد حصل عليها سابقاً )(ICDLمبستوى 
أن يكون اإلنتاج العلمي وفق رأي أكثرية احملكمـني   -

  .يؤهل للتعيني يف الوظيفة

  
  
  2املادة



توصل فيه إىل البحث العلمي احملكم الذي قام به املرشح يف جمال اختصاصه و: يعد حبثاً أصيالً
نتائج علمية تساهم يف إغناء املعارف أو يف اقتراح حلول ملشاكل حيتاجها اتمع وخطط التنمية 
، كما تعد األعمال الفنية احملكمة حملياً وعربياً ودولياً  اليت يقدمها املرشح مبثابة البحث العلمي 

  . )2(األصيل
  3املادة

 كاطية اليت يدعى إليها عضو اهليئة التدريسية، وكذلحتسب مدة خدمة العلم اإللزامية واالحتي 
أو  اطالعية أو تدريبية ،أو مهمات حبث علمي،ومدة اإلعارة،  من  ةمدة اإليفاد مبهمات رمسي

أصل املدد املطلوبة للتعيني من داخل اجلامعة يف الوظيفة األعلى، وال حتسب مدة االستيداع أو 
  . تلك املدةاإلجازة بال أجر أو الندب الكلي من 

  4املادة
ال يقبل البحث أو الترمجة أو حتقيق املخطوط أو الكتاب الذي يعد قبل مضي ستة أشهر   -أ 

على تاريخ التعيني يف الوظيفة األعلى، وإن التاريخ املقصود هو تاريخ املوافقة على نشر 
  .رمجتهالبحث يف الة أو تاريخ موافقة جملس اجلامعة باعتماد تأليف الكتاب أو ت

لعام / 39/يعد تأليفاً  أو ترمجة كل كتاب أو مرجع جامعي مت وفق أحكام القانون رقم  -ب
  . سواء كان التأليف منفرداً أو مشتركاً مهما كان اإلسهام يف االشتراك 2001

  5املادة
) 77( املادة من هذا القرار مبثابة نظام التقومي واألهلية املطلوبة يف) 1(تعد القواعد املبينة يف املادة 

  .  من قانون تنظيم اجلامعات ريثما يتم وضع نظام متكامل لتقومي األداء التربوي وتنمية الكفاءة

                                                 
  )2(إضافة مادة إىل القرار رقم  -35/29/11/2007/القرار رقم - 2

  رئيس جملس التعليم العايل        
  والئحته التنفيذية  2006لعام ) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 

  11/11/2007تاريخ ) 10(وعلى قرار جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية رقم  
   26/11/2007تاريخ / 3/لى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقموع

  :يقرر ما يلي
  :الفقرة اآلتية 16/9/2007تاريخ ) 2(من قرار جملس التعليم العايل رقم ) 1(تضاف إىل املادة  -)1(املادة 
يف حال تعدد الباحثني املشاركني يف إعـداد   16/9/2007تاريخ / 2/من قرار جملس التعليم العايل رقم / 1/املوافقة على تعديل ما ورد يف املادة ((       

أن يكون نصيب العضو ال يقل عن الثلث على أال يزيد عـدد املشـاركني يف    البحث للترفيع ملرتبة أستاذ وأستاذ مساعد ألكثر من مؤلفني اثنني
  )) . البحث على ستة باحثني

  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -)2(املادة
         



  الفصل الثاني 
  أعضاء الهيئة الفنية 

  )3(6املادة
  : يتم التعيني يف وظائف اهليئة الفنية وفق الشروط املبينة يف اآليت

الوظيفة 
  العلمية

  املتممة والتفسريية طوالشر  ية الشروط القانونية األساس 

قائم باألعمال 
  معاون

  

النجاح يف مسابقة تعلن عنها-
اجلامعة وفق أحكـام املـواد   

من القانون رقم ) 11و9و8(
  .2004لعام ) 50(

أن يكون حاصالً على اإلجازة  -
أو ما يعادهلا بتقدير جيد على 

  .األقل
 .أن يكون أهالً لشغل الوظيفة -

باللغة العربية أمـام جلنـة    إلقاء حماضرة -
يؤلفها عميد الكلية يسـتخدم خالهلـا   
املصطلحات العلمية يف جمال اختصاصـه  
وتظهر منهجيته العلمية  وسالمة النطـق  
واللغة والتعـبري باسـتعمال الوسـائل    
اإللكترونية احلديثة أمام جلنـة يشـكلها   

  .العميد
أن يلم بالغة اإلنكليزية وفق امتحان معياري  -

  .  معهد عالٍ للغاتيتم يف
إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصـول   -

  ).ICDL( على شهادة مبستوى
قائم باألعمال 

   نمعاو
مهندس مفرز 

لوظيفة تدريسية أو 

أن يكون حاصالً على درجة -
ــاص   ــازة يف االختص اإلج
املطلوب بتقدير جيد علـى  

 .األقل

رة باللغة العربية  أمـام جلنـة   إلقاء حماض-
يؤلفها عميد الكلية يسـتخدم خالهلـا   
املصطلحات العلمية يف جمال اختصاصـه  
وتظهر منهجيته العلمية وسالمة النطـق  
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  /199/القرار رقم
  تعديل قواعد التعيني يف عضوية اهليئة الفنية يف اجلامعات

  رئيس جملس التعليم العايل 
  والئحته التنفيذية 2006 لعام) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 

  2/7/2008تاريخ ) 233(وعلى قرار جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية رقم 
   10/8/2008تاريخ / 12/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم

 :يقرر ما يلي
  :لنص اآليتا 16/9/2007تاريخ ) 2(من قرار جملس التعليم العايل رقم ) 6(يضاف إىل املادة  - 1املادة

التعيني يف عضوية اهليئة الفنية من محلة درجة اإلجازة مبرتبة جيد أو درجة دبلوم دراسات عليا من اجلامعات  جيوز(( 
  )).وفقاً للحاجة اليت تقرها االس اجلامعية املختصة احلكومية السورية مبرتبة جيد على األقل يف االختصاص املطلوب

  .ن يلزم لتنفيذهيبلغ هذا القرار م -2املادة
  



واللغة والتعـبري باسـتعمال الوسـائل     .أن يكون أهالً لشغل الوظيفة-  نقالً
اإللكترونية احلديثة أمام جلنـة يشـكلها   

  .العميد
أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحـص   -

  .درجة متوسطمعياري ب
إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول على  -

إذا مل يكن قد ) ICDL( شهادة مبستوى
  . حصل عليها سابقاً

النجاح يف مسابقة تعلن عنها-  قائم باألعمال
اجلامعة وفق أحكـام املـواد   

من القانون رقم ) 11و9و8(
  .2004لعام ) 50(

أو أن يكون قد شغل وظيفـة   -
ون ملـدة  قائم باألعمال معـا 
  .سنتني على األقل

أن يكون أهالً للقيام بواجبات  -
  .الوظيفة

أن يكون حاصالً على درجة  -
اإلجازة على األقـل أو مـا   
يعادهلا بدرجة جيـد علـى   

  .األقل
  

أن يكون حاصالً على مؤهل إضايف بعـد  -
اإلجازة يتفق واختصاصه أو على درجـة  

ماجستري تأهيـل    -دبلوم( جامعية أعلى 
ــة يف جمــال  – وختصــص دورة تدريبي

  ). اختصاصه ال تقل مدا عن ستة أشهر
إلقاء حماضرة باللغة العربية أمام جلنة يؤلفها  -

عميد الكلية يستخدم خالهلا املصطلحات 
العلمية يف جمال اختصاصه وتظهر منهجيته 
العلمية  وسالمة النطق واللغـة والتعـبري   

أمام باستعمال الوسائل اإللكترونية احلديثة 
  .جلنة يشكلها العميد

أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحـص   -
  .معياري بدرجة فوق املتوسط

إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول على  -
إذا مل يكن قد ) ICDL( شهادة مبستوى

  . حصل عليها سابقاً
  قائم باألعمال

  )نقالً(
أن يكون حاصالً على درجة -

ــاص   ــازة يف االختص اإلج
بتقدير جيد علـى   املطلوب
 .األقل

أن جيتاز بنجاح اختباراً شفوياً  -
  .جتريه اجلامعة

أن يكون مـارس أعمـاالً    -
ــهادته   ــع ش ــب م تتناس
االختصاصية مدة ال تقل عن 

حماضرة باللغة العربية أمام جلنة يؤلفها إلقاء-
عميد الكلية يستخدم خالهلا املصطلحات 
العلمية يف جمال اختصاصه وتظهر منهجيته 
العلمية، وسالمة النطق واللغـة والتعـبري   
باستعمال الوسائل اإللكترونية احلديثة أمام 

  .جلنة يشكلها العميد
أن يكون حاصالً على مؤهـل علمـي    -

دة دبلوم أو ماجستري تأهيل شها( إضايف 
دورة  -وختصص يف جمـال اختصاصـه  



احلد األدىن الـيت جيـب أن
يقضيها القـائم باألعمـال   

ســت ســنوات ( املعــاون 
 ).ميالدية

أن يكون أهالً للقيام بواجبات  -
  .الوظيفة

  

تدريبية يف جمال اختصاصه ال تقل مـدا  
  ).عن ستة أشهر

أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحـص   -
  .معياري بدرجة فوق املتوسط

إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول على  -
إذا مل يكن قد ) ICDL( شهادة مبستوى
  .قاًحصل عليها ساب

مشرف على 
  األعمال
  ترفيعاً

أن يكون حاصالً على درجة-
اإلجازة على األقـل أو مـا   
 .يعادهلا بتقدير جيد على األقل

أن يكون شغل وظيفة قـائم   -
باألعمال مدة ال تقل عن ست 

 .سنوات ميالدية
  .أن يكون أهالً لشغل الوظيفة -
أن يكون قد حصل خالل عمله  -

مؤهل وهو قائم باألعمال على 
علمي أو تدرييب أو مهـين أو  
  .تقين يفيد يف حتسني اختصاصه

  
  

إلقاء حماضرة باللغة العربية أمام جلنة يؤلفها -
عميد الكلية يستخدم خالهلا املصطلحات 
العلمية يف جمال اختصاصه وتظهر منهجيته 
العلمية  وسالمة النطق واللغـة والتعـبري   

أمام  باستعمال الوسائل اإللكترونية احلديثة
  .جلنة يشكلها العميد

أن يكون قد أسهم ببحوث علمية يف جمال  -
علـى وجـه االنفـراد أو    ( اختصاصه

  ) باالشتراك مع غريه
. حضور دورات تفيد يف حتسني اختصاصه -

  .ال تقل مدا عن ثالثة أشهر 
احلصول على دبلوم تأهيـل وختصـص أو    -

  دراسات عليا أم ماجستري 
  .ذهاتصميم جتارب و تنفي -
جتهيز خمابر أو أعمـال مهنيـة جيـدة يف     -

  التابعة للجامعة تاملؤسسا
أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحـص   -

  .معياري بدرجة فوق املتوسط
إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول على  -

إذا مل يكن قد ) ICDL( شهادة مبستوى
  .حصل عليها سابقاً

مشرف على 
  األعمال

  ) نقالً(

كون حاصالً على درجةأن ي-
اإلجازة على األقـل أو مـا   
 .يعادهلا بتقدير جيد على األقل

أن يكون أهالً للقيام بواجبات  -
  .الوظيفة

إلقاء حماضرة باللغة العربية أمام جلنة يؤلفها -
عميد الكلية يستخدم خالهلا املصطلحات 
العلمية يف جمال اختصاصه وتظهر منهجيته 

سالمة النطق واللغـة والتعـبري   العلمية  و
باستعمال الوسائل اإللكترونية احلديثة أمام 



أن جيتاز بنجاح اختباراً شفوياً -
  .جتريه اجلامعة

أن يكون مـارس أعمـاالً    -
ــهادته   ــع ش ــب م تتناس
االختصاصية مدة ال تقل عن 
احلد األدىن الـيت جيـب أن   

( قائم باألعمـال  يقضيها ال
 ).ست سنوات ميالدية

أن يكون حاصالً على مؤهل  -
علمي أو تقـين أعلـى مـن    

دبلوم أو ماجستري ( اإلجازة 
  ) .تأهيل وختصص

  

  .جلنة يشكلها العميد
إعداد حبث أصيل  منشور يف جملة حمكمـة   -

  .معتمدة أو متت املوافقة على نشره
جتهيز خمابر أو أعمـال مهنيـة جيـدة يف     -

  .التابعة للجامعة تاملؤسسا
ن جملس تصميم جتارب و تنفيذها بتقرير م -

  الكلية
التأليف أو الترمجة أو حتقيق (أعمال إنشائية  -

وأن يكون كل ذلك يف جمال ) املخطوطات
  .اختصاصه أو شارك فيها

حضور دورات تدريبية أو اطالعية تفيد يف  -
  . حتسني اختصاصه ال تقل عن ستة أشهر

أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحـص   -
  .معياري بدرجة فوق املتوسط

إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول على  -
إذا مل يكن قد ) ICDL( شهادة مبستوى

  .حصل عليها سابقاً
مشرف على 
  األعمال

تعييناً من  (
  )خارج اجلامعة

النجاح يف مسابقة تعلن عنها-
اجلامعة وفق أحكـام املـواد   

من القانون رقم ) 11و9و8(
  .2004لعام ) 50(

أن يكون حاصالً على درجة  -
اإلجازة على األقل أو مايعادهلا 

  .بتقدير جيد على األقل
أن يكون حاصالً على مؤهل  -

علمي أو تقـين أعلـى مـن    
دبلوم أو ماجستري ( اإلجازة 

ــص  ــل وختص دورة  -تأهي
تدريبية يف جمال اختصاصه ال 

  ) .تقل مدا عن ستة أشهر
أن يكون قد أسهم ببحـوث   -

  .علمية يف  جمال اختصاصه
جملـس الشـؤون   أن يوافق  -

غة العربية أمام جلنة يؤلفها إلقاء حماضرة بالل-
عميد الكلية يستخدم خالهلا املصطلحات 
العلمية يف جمال اختصاصه وتظهر منهجيته 
العلمية  وسالمة النطق واللغـة والتعـبري   
باستعمال الوسائل اإللكترونية احلديثة أمام 

  .جلنة يشكلها العميد
إعداد  حبثني أصيلني منشـورين يف جملـة    -

متـت املوافقـة علـى    حمكمة معتمدة أو 
  .نشرمها

جتهيز خمابر أو أعمـال مهنيـة جيـدة يف     -
التابعة للجامعة مبوجب تقريـر   تاملؤسسا

  من جملس الكلية املعنية
تصميم جتارب و تنفيذها مثبتة من خـالل   -

  . تقرير يعده جملس الكلية
التأليف أو الترمجة أو حتقيق (أعمال إنشائية  -

يف جمال  وأن يكون كل ذلك) املخطوطات



العلمية على إنتاجه العلمـي
  .لشغل الوظيفة

أن يكون أهالً للقيام بواجبات  -
  .الوظيفة

أن يكون مارس يف جامعة أو  -
هيئة علمية أو تقنية أو معهد 
علمي أو تقين معتـرف ـا   
أعماالً من النوع الذي تتطلبه 
مهام الوظيفة مدة ال تقل عن 

  .ست سنوات

 .اختصاصه أو شارك فيها
حضور دورات تدريبية أو اطالعية تفيد يف  -

حتسني اختصاصه ال تقل مدا عن سـتة  
  . أشهر

أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحـص   -
  .معياري بدرجة جيد

إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول على  -
إذا مل يكن قد ) ICDL( شهادة مبستوى

  .اًحصل عليها سابق

  مدير أعمال
  ترفيعاً

أن يكون حاصالً على اإلجازة-
أو مايعادهلا بدرجة جيد على 

  .األقل
أن يكون شغل وظيفة مشرف  -

على األعمال مدة ال تقل عن 
 .ست سنوات ميالدية

أن يكون أهالً للقيام بواجبات  -
  .الوظيفة

أن يكون قد حصـل خـالل    -
عمله وهو مشـرف علـى   

ي أو األعمال على مؤهل علم
تدرييب أو مهين أو تقين يفيـد  

دبلوم أو (يف حتسني اختصاصه 
 -ماجستري تأهيل وختصـص 

دورة تدريبية ال تقل مدا عن 
  ).ستة أشهر

  

إلقاء حماضرة  باللغة العربية أمـام جلنـة   -
يؤلفها عميد الكليـة يسـتخدم خالهلـا    
املصطلحات العلمية يف جمـال اختصاصـه   

مة النطـق  وتظهر منهجيته العلمية  وسـال 
واللغــة والتعــبري باســتعمال الوســائل 
اإللكترونية احلديثة أمام جلنـة يشـكلها   

  .العميد
أن يكون قد أسهم ببحوث علميـة يف  -

جمال اختصاصه مهما كانـت مسـامهته   
 .فيها

إعداد حبثني أصيلني منشـورين يف جملـة    -
حمكمة معتمدة أو متـت املوافقـة علـى    

  .نشرمها
مال مهنيـة جيـدة يف   جتهيز خمابر أو أع -

التابعة للجامعة بتقرير من جملس  تاملؤسسا
  .الكلية

تصميم جتارب و تنفيذها بتقرير من جملس  -
  .الكلية

التـأليف أو الترمجـة أو   (أعمال إنشائية  -
أصالة أو مشاركة وأن ) حتقيق املخطوطات

  .يكون كل ذلك يف جمال اختصاصه
 حضور دورات تدريبية أو اطالعية تفيد يف -



حتسني اختصاصه ال تقل مدا عن سـتة  
  . أشهر

أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحص  -
  .معياري بدرجة جيد

إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول على  -
إذا مل يكن قد ) ICDL( شهادة مبستوى

  .حصل عليها سابقاً

  مدير أعمال
  نقالً

أن يكون حاصالً على اإلجازة-
ة جيد على أو ما يعادهلا بدرج

  .األقل
أن يكون حاصالً على درجـة  -

  .املاجستري على األقل
ــة  - ــغل وظيف ــون ش أن يك

مشرف على األعمال مدة 
ال تقل عن ست سنوات 

 .ميالدية
أن يكون أهـالً للقيـام    -

  .بواجبات الوظيفة
أن يكون قد حصل خالل  -

عمله وهو مشـرف علـى   
األعمال على مؤهل علمي أو 

تقين يفيـد   تدرييب أو مهين أو
دبلوم أو (يف حتسني اختصاصه 

 -ماجستري تأهيل وختصـص 
دورة تدريبية ال تقل مدا عن 

  ).ستة أشهر

  

إلقاء حماضرة باللغة العربية أمام جلنة يؤلفها -
عميد الكلية يستخدم خالهلا املصطلحات 
العلمية يف جمال اختصاصه وتظهر منهجيته 

ري العلمية  وسالمة النطق واللغـة والتعـب  
باستعمال الوسائل اإللكترونية احلديثة أمام 

  .جلنة يشكلها العميد
أن يكون قد أسهم ببحوث علميـة يف  -

جمال اختصاصه مهما كانـت مسـامهته   
 .فيها

إعداد ثالثة حبوث أصيلة منشورة يف جملة  -
 .حمكمة معتمدة أو متت املوافقة على نشرها

جتهيز خمابر أو أعمال مهنيـة جيـدة يف    -
  .اليت كان يعمل ا  تؤسساامل
تصميم جتارب و تنفيذها  يف مكان عمله  -

  .السابق
أن تكــون درجــة املاجســتري معمقــة  -

  . لالختصاص
التـأليف أو الترمجـة أو   (أعمال إنشائية  -

أصلة أو مشاركة وأن ) حتقيق املخطوطات
  .يكون كل ذلك يف جمال اختصاصه

 حضور دورات تدريبية أو اطالعية تفيد يف -
حتسني اختصاصه ال تقل مدا عن سـتة  

  ....... أشهر
أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحص  -

  .معياري بدرجة جيد
إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول على  -



إذا مل يكن قد )ICDL( شهادة مبستوى
  .حصل عليها سابقاً

  مدير أعمال
من خارج  (

  )اجلامعة

النجاح يف مسابقة تعلن عنها-
اجلامعة وفق أحكـام املـواد   

من القانون رقم ) 11و9و8(
  .2004لعام ) 50(
أن يكون حاصالً على اإلجازة  -

أو ما يعادهلا بدرجة جيد على 
  .األقل

أن يكون حاصالً على درجة  -
  .املاجستري

أن يكون أهالً للقيام بواجبات  -
  .الوظيفة

أن يكون مارس يف جامعة أو  -
و معهد هيئة علمية أو تقنية أ

علمي أو تقين معترف ـم 
أعماالً من النوع الذي تتطلبه 
مهام الوظيفة مدة ال تقل عن 

  .مثان سنوات
إعداد حبوث أصيلة منشورة يف  -

جملة حمكمة معتمدة أو متـت  
  .املوافقة على نشرها

  

إلقاء حماضرة باللغة العربية أمام جلنة يؤلفها -
 عميد الكلية يستخدم خالهلا املصطلحات

العلمية يف جمال اختصاصه وتظهر منهجيته 
العلمية  وسالمة النطق واللغـة والتعـبري   
باستعمال الوسائل اإللكترونية احلديثة أمام 

  جلنة يشكلها العميد
أن يكون قد أسهم ببحوث علميـة يف  -

جمال اختصاصه مهما كانـت مسـامهته   
 .فيها

إعداد ثالثة حبوث أصيلة منشورة يف جملة  -
 .عتمدة أو متت املوافقة على نشرهاحمكمة م

جتهيز خمابر أو أعمال مهنيـة جيـدة يف    -
  .اليت كان يعمل ا  تاملؤسسا

تصميم جتارب و تنفيذها  يف مكان عمله  -
  .السابق

التـأليف أو الترمجـة أو   (أعمال إنشائية  -
أصالة أو مشاركة وأن ) حتقيق املخطوطات

  .يكون كل ذلك يف جمال اختصاصه
كــون درجــة املاجســتري معمقــة أن ت -

  . لالختصاص
حضور دورات تدريبية أو اطالعية تفيد يف  -

حتسني اختصاصه ال تقل مدا عـن سـتة   
  ....... أشهر

أن يلم باللغة اإلنكليزية من خالل فحص  -
  .معياري بدرجة جيد

إجادة التعامل مع احلاسوب باحلصول على  -
إذا مل يكن قد ) ICDL( شهادة مبستوى

  .عليها سابقاً حصل

  7املادة



البحث العلمي الذي قام به املرشح يف جمال اختصاصه وتوصل فيه إىل نتائج : يعد حبثاً أصيالً
علمية تساهم يف إغناء املعارف أو يف اقتراح حلول ملشاكل حيتاجها اتمع وخطط التنمية ، كما 

  .قدمها املرشح مبثابة البحث العلمي األصيلتعد األعمال الفنية احملكمة حملياً وعربياً ودولياً  اليت ي
  8املادة

مدة  كحتسب مدة خدمة العلم اإللزامية واالحتياطية اليت يدعى إليها عضو اهليئة الفنية، وكذل
أو  اطالعية أو تدريبية ،ومدة اإلعارة، من أصل املدد املطلوبة للتعيني يف  ةاإليفاد مبهمات رمسي

  . االستيداع أو اإلجازة بال أجر أو الندب من تلك املدة الوظيفة األعلى، وال حتسب مدة
  9املادة

يقبل البحث أو الترمجة أو حتقيق املخطوط أو الكتاب الذي يعد قبل مضي ستة أشهر على ال
تاريخ التعيني يف الوظيفة األعلى، وإن التاريخ املقصود هو تاريخ املوافقة على نشر البحث يف 

  .لس اجلامعة باعتماد تأليف الكتاب أو ترمجتهالة أو تاريخ موافقة جم
  10املادة

) 77(من هذا القرار مبثابة نظام التقومي واألهلية املطلوبة يف املـادة ) 1(تعد القواعد املبينة يف املادة
من قانون تنظيم اجلامعات ريثما يتم وضع نظام متكامل لتقومي األداء التربوي ) 128(بداللة املادة

  .  وتنمية الكفاءة
  الفصل الثالث

  المعيدون 
  11املادة

  : يتم التعيني يف وظيفة معيد وفق القواعد والشروط املبينة يف اآليت
  الشروط املتممة   الشروط القانونية األساسية  العلمية الوظيفة

  تعيني معيد
  يف كليات الطب

التقدم إىل إعالن وفق الشروط -
 .  املبينة يف الفصل الرابع

وريني أو من أن يكون من الس -
  .يف حكمهم

سنة / 27/أال يزيد عمره على  -
ميالدية حلملـة اإلجـازة يف   

  .الطب يف سنة اإلعالن
سنة / 28/أال يزيد عمره على  -

ــة شــهادات  ــة حلمل ميالدي
الدراسات العليا يف الطـب أو  

  . ما يعادهلا يف سنة اإلعالن

  . أن يكون أهالً لشغل الوظيفة-
ة يؤلفهـا  إجراء مقابلة أمام جلن -

عميد الكلية هدفها التحقق من 
املهارات العلمية والشخصـية  
وإظهار املنهجية وسالمة النطق 
ــة  ــة العربي ــبري يف اللغ والتع
باستعمال الوسائل اإللكترونية 

  .احلديثة



تعيني معيد يف 
االختصاصات 
  األخرى

 التقدم إىل إعالن-
أن يكون من السوريني أو من  -

  .يف حكمهم
د عمر املتقـدم علـى   أال يزي -

سنة ميالديـة حلملـة   /25/
  .اإلجازة يف سنة اإلعالن

أن ال يزيد عمر املتقدم علـى   -
سنة ميالديـة حلملـة   /27/

شـهادة املاجســتري يف ســنة  
  .اإلعالن

أال يقل معدل اإلجازة اجلامعية  -
  .٪65املطلوبة عن 

ويضاف إىل معـدل اإلجـازة    -
اجلامعية ثـالث درجـات إذا   

حيمـل شـهادة   كان املرشح 
املاجستري، شريطة أن تكـون  
الشــهادة األخــرية متوافقــة 
واالختصاص الـدقيق املعلـن   

  .عنه
  

  . أن يكون أهالً لشغل الوظيفة-
إجراء مقابلة أمام جلنة يؤلفهـا   -

عميد الكلية هدفها التحقق من 
املهارات العلمية والشخصـية  
وإظهار املنهجية وسالمة النطق 

ــة ال ــبري يف اللغ ــة والتع عربي
باستعمال الوسائل اإللكترونية 

  .احلديثة

  



  الفصل الرابع 
  قواعد تعيين المعيدين وفق إعالن

  12املادة 
) 12( يتعني يف املتقدم لشغل وظيفة معيد وفق إعالن أن تتوافر فيه إضافة إىل ما ذكر يف املـادة 

 : الشروط العامة اآلتية
 .السابقة ال تقبل طلبات الناجحني يف إعالنات املعيدين - 1
ال تقبل طلبات الناجحني يف إعالنات البعثات العلمية وكذلك احملرومني من حق الترشيح  - 2

 .ألي بعثة كانت
 .ال تقبل طلبات املوفدين سابقاً أو حالياً أو من هم قيد اإليفاد - 3
ال تقبل طلبات امللتزمني يف اخلدمة باملناطق النامية من محلة اإلجازة يف الطـب البشـري    - 4

 .سنان والصيدلة إال إذا أوا التزامهم خبدمة املناطق الناميةوطب األ
تطابق اختصاص املاجستري مع االختصاص الدقيق املعلن عنه لالستفادة من شرط السـن   - 5

 .احملدد للماجستري
ميأل املتقدم استمارة ترشيح واحدة فقط خاصة بالتعيني حيدد فيها ثالث رغبـات علـى    - 6

 .بة شريطة أن تتوافق مع شهادته أو شهاداتهاألكثر من االختصاصات املطلو
 .يستبعد من املفاضلة كل من يتقدم بأكثر من طلب - 7
 .ال تقبل الطلبات الشرطية مهما كانت األسباب - 8
ال تقبل طلبات املعاقبني أثناء حيام اجلامعية بإحدى العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات  - 9

من الالئحة التنفيذيـة  ) 124(ادة من امل) أ(من الفقرة ) 13و12و11و10و8و7و 6(
 .لقانون تنظيم اجلامعات

 .يستبعد من املفاضلة كل طلب مل تتوفر فيه الشروط الواردة أعاله -10
 .يعترب العنوان املذكور يف الطلب هو العنوان املعتمد رمسياً للتبليغ -11
 .ال جيوز تغيري اختصاص املعيد إىل اختصاص آخر مهما كانت األسباب -12
املقبول لصاحل جامعة الفرات التقدم بطلب نقل من اجلامعة املذكورة اىل أية  ال حيق للمعيد -13

جهة أخرى قبل مرور عشرة أعوام من اخلدمة الفعلية يف جامعة الفرات بعد حصوله على 
 ..املؤهل العلمي الذي أوفد من أجله وقبل مرور مخسة سنوات يف بقية اجلامعات

 .والتعليم االلكتروين والتعليم عن بعد ال تقبل طلبات خرجيي التعليم املفتوح -14
  13املادة 



تؤلف جلان خاصة يف كل جامعة إلجراء مقابلة تتضمن فحصاً لألهلية واللياقة الصحية للناجحني 
يف املفاضلة، وحيدد موعد هذه املقابلة الحقاً وال يعد املتقدم ناجحاً إال بعد اجتياز فحص األهلية 

  .ملوافقات املطلوبةواللياقة الصحية وحصوله على ا
  14املادة

على الناجحني مبوجب هذا اإلعالن أن يستكملوا أوراقهم الثبوتية اخلاصة بالتعيني خالل مـدة  
 .شهر على األكثر من تاريخ تبلغهم القبول حتت طائلة اعتبارهم مستنكفني

  15املادة
ادتني السابقتني إذا كانت يشترط يف التقدم إىل وظيفة معيد يف كلية الطب إضافة إىل ما ورد يف امل

الشهادة املطلوبة لالختصاص املعلن عنه يف الطب شهادة دراسات عليا فيجب أال يقـل معـدل   
بالنسبة الختصاصات التخدير واإلنعاش والطب الشرعي والتشريح  ٪ 65اإلجازة اجلامعية عن 

لبقية االختصاصات الطبية  ٪70املرضي واملعاجلة الكيميائية لألورام واملعاجلة الفيزيائية واألشعة و
وتتم املفاضلة على أساس وسطي جمموع معدل اإلجازة ومعدل شهادة الدراسات العليا، ويضاف 
إىل املعدل الوسطي ثالث درجات إذا كان املرشح حيمل شهادة الدراسات العليا الفرعية، شريطة 

 .أن تكون الشهادة األخرية متوافقة واالختصاص الدقيق املعلن عنه
  )4(16ملادةا

تقدم إىل وظيفة معيد يف كلية الفنون مليتعني يف ا) 13و12(إضافة إىل الشروط املبينة يف املادتني 
على األقل يف املادة  ٪65اجلميلة باإلضافة إىل معدل اجليد يف درجة اإلجازة حصوله على درجة 

 . االختصاصية املتقدم إليها
  الفصل الخامس
  ائل في وظيفة معيدقواعد تعيين  الخريجين األو

  17املادة 
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  رئيس جملس التعليم العايل 
  والئحته التنفيذية 2006لعام ) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 
   21/7/2008تاريخ / 11/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم

 :يقرر ما يلي
املتضمن التعليمات التنفيذية لتعيني أعضاء اهليئة التعليمية وفـق   16/9/2007تاريخ / 2/يعدل قرار جملس التعليم العايل رقم -1املادة

املتضمن قواعد تعيني أعضاء اهليئـة   16/9/2007تاريخ ) 2(من قرار جملس التعليم العايل رقم/ 16/تلغى املادة : اآليت
 . التعليمية يف اجلامعات احلكومية

  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -2املادة
  



جيوز تعيني اخلريج األول من السوريني ومن يف حكمهم يف كل كلية أو قسم أو ختصص مانح 
درجة اإلجازة يف نظام التعليم العام معيداً يف الكلية اليت خترج منها دون إعالن أو مسابقة وفق 

  :الشروط اآلتية
لتخرج وتكون العربة يف احلساب عاماً يف سنة ا) 28(أال يتجاوز عمر الطالب   - 1

 .للسنة وليس لليوم والشهر
يقصد بسنة التخرج السنة الدراسية اليت حصل فيها املعيد على درجة اإلجازة مبا   - 2

 ).سواء كانت الكلية تتبع النظام السنوي أو النظام الفصلي(فيها االمتحان التكميلي
  .أال يقل معدل الطالب عن مرتبة جيد يف درجة اإلجازة  - 3
أن يكون الطالب قد أمضى الطالب كامل دراسته الفعلية يف الكلية الـيت يطلـب    - 4

 .التعيني فيها
أن يتقدم اخلريج بطلب إىل كليته يعلن فيه عن رغبته يف التعيني يف سنة التخرج قبل  - 5

 . من كل عام وإال فقد حقه يف طلب التعيني 31/12
  18املادة

األوائل يف مطلع كل عام دراسي يف كل اختصاص،  على اجلامعات إعالن حاجتها من املعيدين
وال جيوز إضافة حاجات جديدة يف أي اختصاص بعد ذلك التاريخ ويبلغ جملس التعليم العايل 

- 2006من كل عام، ويقبل خرجيو العام الدراسي / 1/10ذه احلاجات يف ميعاد أقصاه 
  . وفق احلاجة اليت تقررها االس اجلامعية 2007

  19املادة
من ) 136خيضع اخلريج األول إىل مجيع القواعد األخرى اليت خيضع هلا التعيني وفق أحكام املادة 

 . قانون تنظيم اجلامعات باستثناء اإلعالن فقط
  20املادة

  . ال يستفيد اخلريج الثاين من التعيني املباشر أياً كانت أسباب عدم قبول اخلريج األول
  21املادة

ول من طلب التعيني إذا عوقب خالل حياته اجلامعية بإحدى العقوبات ال يستفيد اخلريج األ
من الالئحة التنفيذية لقانون ) 124(املنصوص عليها يف املادة) 13و12و11و10و8و7و6(

  . تنظيم اجلامعات



  الفصل السادس
  )5(قواعد تعيين أعضاء هيئة تدريس وفق إعالن

  22املادة
   :ية من غري املعيدين  وفق القواعد والشروط املبينة يف اآليتيتم اإلعالن لتعيني أعضاء هيئة تدريس

إن االس اجلامعية هي صاحبة الصالحية يف حتديد مدى توافق مـؤهالت املرشـح    - 1
واختصاصه الدقيق مع شروط اإلعالن واالختصاص احملدد، شريطة معادلة الشهادة اليت 

  .يم العايلحيملها املرشح باملؤهل العلمي املطلوب يف جملس التعل
االس اجلامعية هي وحدها صاحبة الصالحية يف املوافقة علـى تعـيني أو رفـض     - 2

 . ويتم اختيار أو انتقاء األفضل من بني املتقدمني ،املقبولني
ال تقبل طلبات املوفدين سابقاً ولو أوا التزامهم يف اجلهة الـيت أوفـدوا ملصـلحتها     - 3

  :ويستثىن من ذلك
  :سات التعليمية والبحثية اآلتيةالعاملون يف املؤس  -أ

  .مركز البحوث والدراسات العلمية -
  .املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق -
  .أكادميية األسد للهندسة العسكرية -
 .موفدو البعثات العلمية لصاحل وزارة التعليم العايل -
 . و حبثيةموفدو اجلهات اليت يعدها جملس التعليم العايل مؤسسات تعليمية أ -
أعضاء اهليئة الفنية يف اجلامعات احلكومية السورية الذين حصلوا على املؤهل   -ب

  .العلمي املطلوب للتعيني يف عضوية اهليئة التدريسية
املعيدون املوفدون لصاحل اجلامعات احلكومية السورية العائدون من اإليفـاد،   -ج

أوفوا مبا ترتب عليهم من الذين تعذرت تسوية أوضاعهم، شريطة أن يكونوا قد 
  .التزامات مالية

 أال يقل معدل اإلجازة عن جيد وفقاً للمعايري واألنظمة املعتمدة يف اجلامعات السورية - 4
، ويستثىن من هذا الشرط أعضاء اهليئة التعليمية املتقدمون إىل كليات التربية ممن قبلوا 
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يف اجلامعات واملعاهد إذا كانـت  ) هيئة فنية -هيئة تدريسية( يف عضوية اهليئة التعليميةوفني املوافقة على قبول تعيني املكف-1املادة
  شهادم تؤهلهم للتعيني فيها

  )). تدرس كل حالة على حدة  وفق االختصاص وبغض النظر عن اإلعاقة  -2ادةامل
 



التأهيل التربوي ويف هذه احلالة يف الدراسات العليا يف كليات التربية على أساس دبلوم 
  .يشترط معدل جيد على األقل يف دبلوم التأهيل التربوي

إتقان استخدام احلاسوب ألغراض التدريس والبحث العلمي باحلصول على شـهادة   - 5
  ) .ICDL( مبستوى

سنوات بدءاً من تاريخ حصوله على املؤهل  10أال يكون املتقدم قد أمضى أكثر من  - 6
  .أكادميي أو حبثي العلمي، دون عمل

سنة ملـن يعـني يف   ) 50(أال يزيد عمر املرشح بتاريخ صدور هذا اإلعالن على  -أ - 7
سنة من يعني )54(سنة ملن يعني يف وظيفة أستاذ مساعد و)52(وظيفة مدرس و
 .يف وظيفة أستاذ

يستثىن من البند السابق أعضاء اهليئة الفنية يف اجلامعات حيث جيوز تعيني من مل  -ب
 .   سنة يف وظيفة مدرس) 55(وز يتجا

 .إتقان اللغة العربية - 8
أن جييد اللغة اإلنكليزية إذا مل تكن لغته الثانية اإلنكليزية وذلك وفق فحص معيـاري    - 9

 .مبستوى فوق املتوسط
أن يلتزم املعني وفق هذه القواعد خبدمة اجلامعة اليت يعني فيها ملدة ال تقل عن مخس  -10

  . سنوات
  23املادة 

يع املتقدمني احملققني للشروط املبينة يف هذا القرار لفحص مقابلة يف اجلامعة أمام جلنـة  خيضع مج
برئاسة رئيس اجلامعة وعضوية نائب رئيس اجلامعة للشؤون العلمية وعميـد الكليـة املختصـة    
 ورئيس القسم املختص، وهلذه اللجنة اختيار من تراه مناسباً من املرشحني املقبولني لعرض طلبام

  .على االس اجلامعية املختصة
  24املادة 

ميكن للسوريني املقيمني خارج القطر تقدمي طلبام إىل السفارة السورية يف البلد املقـيمني فيـه   
وميكنهم االطالع على نص اإلعالن واالختصاصات املطلوبة واحلصول على االستمارة اخلاصـة  

 .العايل بالتعيني من املوقع اإللكتروين لوزارة التعليم
  25املادة

على من تتوفر فيهم الشروط املبينة يف هذا اإلعالن التقدم بطلبام اخلطية موضحني فيها 
  :عناوينهم املعتمدة لتبليغهم، مرفقاً ا الوثائق اآلتية



السرية الذاتية للمرشح مبيناً فيها السجل العلمي واألكادميي واملؤلفات واألحباث املنشورة  - 1
أو التدرييب املتبع للحصول على املؤهل العلمي مبـا يف  /لربنامج الدراسي وباإلضافة إىل ا

اإلجازة، دبلوم، ماجسـتري  (ذلك الشهادات العليا األخرى غري السورية السابقة للمؤهل 
 (........  

 .صورة مصدقة ومترمجة عن شهادة الدكتوراه أو املؤهل العلمي املعتمد - 2
أو املاجستري إن /الدبلوم و -اإلجازة  -الثانوية ( صورة مصدقة عن الشهادات السورية  - 3

  ).وجدت
( صورة مصدقة ومترمجة عن الشهادات األخرى غري السورية اليت تسـبق الـدكتوراه    - 4

  ).إن وجدتأو املاجستري /و الدبلوم –اإلجازة  -الثانوية 
م نسخة عن األطروحة وملخصاً عنها باللغة العربية  مع إشعار من مكتبة األسد باسـتال  - 5

  .نسخة منها
  .نسخة عن قرارات اإليفاد والتعديالت الطارئة عليها إذا كان املرشح موفداً - 6
  .موافقة اجلهة اليت يعمل ا إذا كان عامالً أو موظفاً - 7
وثيقة تثبت إقامة املتقدم يف البلد املانح للشهادات غري السورية وفق األسس املعتمـدة يف   - 8

  .جملس التعليم العايل
 .صة بالتعيني، تؤخذ من مكتب قبول الطلبات بالوزارةاالستمارة اخلا - 9

 . ال تقبل الطلبات إال من قبل أصحاب العالقة بالذات أو مبوجب وكالة خاصة بذلك -10
  . )6(ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -27املادة
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