
  

  اجلمهورية العربية السورية

           / 40/املرسوم التشريعي رقم 

  رئيس اجلمهورية 

  بناًء على أحكام الدستور

  :يرسم ما يلي

  :حبيث تصبح على النحو اآليت 2002لعام  25من املرسوم التشريعي رقم  /6/تعدل املادة  -1املادة 
لكفـاءات العلميـة   ذوي ايتألف جملس األمناء مـن تسـعة أعضـاء علـى األقـل مـن        - أ 

ــاتذة امل ــزة  ختواألس ــيات املتمي ــني والشخص ــوريةص ــة الس ــة  والعربي يف و األجنبي
  .يادينخمتلف امل

  .يسمى رئيس جملس األمناء مبرسوم بناء على اقتراح الوزير - ب 
  .يسمى بقية أعضاء جملس األمناء بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس جملس األمناء - ج 
  .اً يف جملس األمناءيكون رئيس اجلامعة عضو -د 

  ."جيتمع الس بدعوة من رئيسه يف املواعيد اليت حتددها الالئحة التنفيذية  -ه
 أداءتعويض  فيهان بالعمل وو املكلفإليها ن واملندبوالعاملون يف اجلامعة من الفئة األوىل  داريونإلامينح " – 2املادة 

وحتـدد  ، بتاريخ أداء العمل يتقاضاه العامل وع الذي طاملقمن األجر  ٪150 يتجاوز ال ختصصي عمل
 جملس األمناء بناًء على اقتراح جملس اجلامعة يتخذه بقرار هوحجبنسب هذا التعويض أسس منح قواعد و

 .ويصرف هذا التعويض من املوارد الذاتية للجامعة 

 . "2002لعام  25حتذف عبارة املدير التنفيذي أينما وردت يف املرسوم التشريعي رقم " - 3املادة 

  :لتصبح على النحو اآليت  2002لعام /  25/ من املرسوم التشريعي رقم / 10/تعدل املادة  –4املادة 
ومـن  ه من محلة شهادة الدكتورابناًء على اقتراح الوزير يعني رئيس اجلامعة ملدة ثالث سنوات مبرسوم             

ؤهل العلمي املطلوب لشغل وظيفة أستاذ مساعد وميـنح  األكادمييني الذين ال يقل مؤهلهم العلمي عن امل
الراتب والتعويضات والعالوات واملكافـآت املنصـوص   مبرسوم رئيس اجلامعة املعني أو املتعاقد املكلف 

   2006لعام  )7(وقانون التفرغ العلمي رقم  2006لعام ) 6(عليها يف قانون تنظيم اجلامعات رقم 
لتصبح علـى   2002لعام /  25/ من املرسوم التشريعي رقم  /11  /املادة رقمتعدل الفقرة ب من   -5املادة 

  :النحو التايل 
من محلة شهادة الـدكتوراه وميـنح   بناًء على اقتراح الوزير يعني نائب رئيس اجلامعة ملدة سنتني مبرسوم            

لعـام  ) 6(اجلامعات رقـم  الراتب والتعويضات والعالوات واملكافآت املنصوص عليها يف قانون تنظيم 
  2006لعام ) 7(وقانون التفرغ العلمي رقم  2006

 

 

  



  

  :اآليت نصها 2002لعام  25إىل املرسوم التشريعي رقم /  مكرر 12/تضاف مادة جديدة برقم  -6املادة 
مـة النافـذة   املنصوص عليها يف القوانني واألنظصالحيات وزير التعليم العايل ميارس رئيس اجلامعة "              

  ".يف اجلامعة بالنسبة للعاملني
  :اآليتلتصبح على النحو  2002لعام /  25/ من املرسوم التشريعي رقم  /16/ملادة تعدل ا – 7املادة 

يعني يف اجلامعة أعضاء هيئة تدريس وباحثون من محلة شهادة الـدكتوراه يف االختصاصـات الـيت     -أ           
بعد اإلعالن دون شرط املسابقة بنـاًء   نتقاءالباتعتمدها اجلامعة ويتم التعيني بقرار من رئيس اجلامعة 

رفيعـات  والتوالعـالوات  واملكافـآت  الرواتب والتعويضات على اقتراح جملس اجلامعة ويتقاضون 
لعـام   7م رققانون التفرغ العلمي و 2006لعام  6رقم تنظيم اجلامعات  قانونيف املنصوص عليها 

2006.  
يعني يف اجلامعة عدد من الفنيني من محلة املؤهل العلمي املطلوب لعضوية اهليئة الفنيـة يف جامعـات    -ب        

جلامعة ويتم التعيني بقرار من رئيس اجلامعة اليت تعتمدها ا ختصاصاتالايف اجلمهورية العربية السورية 
ويتقاضـون الرواتـب   باالنتقاء بعد اإلعالن دون شرط املسابقة بناًء على اقتراح جملـس اجلامعـة   

 )6(والتعويضات واملكافآت والعالوات والترفيعات املنصوص عليها يف قانون تنظيم اجلامعات رقـم  
  .2006عام ل )7(وقانون التفرغ العلمي رقم  2006لعام 

لتصبح على النحو  2002لعام /  25/ من املرسوم التشريعي رقم  /19/من املادة ) ج(تعدل الفقرة  – 8املادة 
  :اآليت

من القانون االساسي للعاملني يف  /147/ من املادة/  ج/ حكام الفقرة ألوفقاً  يتم تصديق هذه العقود            
  . 2004لعام  50الدولة رقم 

  : اآليتلتصبح على النحو  2002لعام /  25/ من املرسوم التشريعي رقم / 20/تعدل املادة  – 9املادة 
كادميي مـع  أاملتطورة عن طريق اتفاقيات تعاون علمي و فتراضيةالاتقوم اجلامعة بتوفري الربامج التعليمية            

ويسـاهم يف  ، ة وخططها التنمويةسوري ستراتيجية العلمية يفإلمتميزة مبا خيدم ا أجنبيةو أجامعات عربية 
لتشغيل اجلامعة من برامج ومناهج  األساسية حتياجاتالاكما تقوم بتوفري ، تعزيز قدرة اجلامعة التنافسية 

وتطوير برجميات وتقدمي جتهيزات وفق نظـام عقـود    إدارية أو تسويقية وأكادميية أوخدمات استشارية 
الصادر بالقـانون   مع وزير املالية دون التقيد بأحكام نظام العقودخاص يصدر بقرار من الوزير باالتفاق 

   .2004لعام / 51/
  .ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية -10املادة 

  2007/  7/   18هـ املوافق لـ   1428/ 7/   3دمشق يف   
  رئيس اجلمهورية                                                                                       

  بشار األسـد                                                                               


